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1.1 رسالة ترحيبية

Charting a New Course

Partly due to its location at the meeting point of diverse cultures and partly due to the varied interests, Dubai has traditionally been a popular 
hub for maritime and marine activities.

The large and ever-increasing population, along with the number of tourists visiting Dubai has generated high levels of demand for water 
crafts along the coast of Dubai and the Dubai Creek. This development has contributed to the growth of the maritime sector, which has in 

economic growth, the simultaneous management and development of several sectors is crucial to enhancing Dubai’s position in the 
industry, as well as on an international platform.

In keeping with Dubai Maritime City Authority (DMCA) vision to create a vibrant and safe maritime environment in Dubai, we are proud to 
announce this important initiative to introduce design standards for safety and statutory signs on Dubai waters. At DMCA our role is to 

inshore seas.

and ease of navigation, and reduce the environmental impact of marine operations. This comprehensive system has been designed to take 
account of the needs of commercial vessel owners and shipping operators, 

as well as those of leisure users in private boats and people taking part in water sports. Design standards are also included for safety, 
directional and location signs at waterside facilities for ferry and cruise ship passengers, tourists and pedestrians.

Based on international standards, these guidelines are designed for the consistent implementation of a signing system across maritime 
areas under the jurisdiction of the Government of Dubai, whether managed by DMCA or run by private owners and operators. The correct 
use and implementation of these guidelines will ensure the authority and visual integrity of user information on our waterways for years to 
come.

اشتهرت دبي بكونها مركز^ معروف[ بإقامة ا7نشطة البحرية، ويرجع ذلك إلى تاريخها البحري العريق وإلى موقعها االستراتيجي كنقطة يلتقي فيها التنوع الثقافي، ومكان 
ار، شهدت المدينة مؤخر^ طلب[ متزايد^  يجتمع فيه كل من يهتم بتلك ا7نشطة البحرية. ونظر^ النتعاش قطاع السياحة في دبي، والذي بدوره يستقطب أعداد^ هائلة من الزوَّ

على مختلف الوسائل البحرية. وقد ساهمت هذه التطورات الى حد كبير في تنمية القطاع البحري الذي لعب دور^ هام[ في تحفيز النمو االقتصادي لeمارة.

وبما أن دبي تشهد نمو^ اقتصادي[ مستمر^، تعمل سلطة مدينة دبي المالحية على إدارة هذا القطاع وتطويره لتعزيز مكانة دبي في هذا المجال على الصعيدين العالمي 
والمحلي، بما يتناسب وأفضل الممارسات العالمية. وتماشيا مع رؤيتنا في إنشاء قطاع بحري متجدد وآمن في إمارة دبي،  يسعدنا إطالق هذه الدليل الهام لتقديم معايير 

التصاميم الخاصة بالسالمة والالفتات التنظيمية ليتم اعتماد استخدامها في إمارة دبي وسواحلها ومياهها وممراتها المائية على اختالف أنواعها. ويتمثل دورنا في سلطة 
مدينة دبي المالحية في تعزيز جوانب السالمة البحرية والمالحة اkمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي. و تمثل هذه ا:رشادات الخاصة بالتصاميم جزءا مهما من 

هذا الجهد، وذلك لضمان وجود الفتات مصرح بها وواضحة لسالمة العديد من مستخدمي الممرات المالحية في إمارة دبي وشواطئها.

يحدد نظام معرفة الطريق والالفتات الجديد سلسلة من الممارسات بهدف إيجاد تعليمات واضحة ال لبس فيها لمستخدمي المياه ولتحسين السالمة وتسهيل المالحة 
والحد من ا7ثر البيئي للعمليات البحرية. وتم تصميم هذا النظام الشامل لpخذ بعين االعتبار احتياجات كل من مالك السفن التجارية وشركات الشحن البحري با:ضافة إلى 

مستخدمي المياه بغرض الترفيه من مالك الوسائل البحرية الخاصة وا7شخاص المشاركين في ا7نشطة المائية. كما تضمنت معايير تصاميم السالمة والفتات ا:رشاد وتحديد 
المواقع داخل المنشآت الموجودة على ضفة المياه لمساعدة ركاب العبارات وسفن الرحالت والسياح والمشاة على الشاطئ أيضا. 

تم تصميم هذه اللوحات ا:رشادية استناًدا إلى المعايير الدولية بهدف تطبيق نظام موحد لالفتات عبر المناطق البحرية الواقعة تحت اختصاص حكومة دبي سواء التي تتم 
إدارتها عن طريق سلطة مدينة دبي المالحية أو التي تخضع :دراة أو مملوكة 7فراد أو شركات بحرية خاصة. هذا وسوف يكفل االستخدام والتنفيذ الصحيحين لهذه ا:رشادات 

الثقة ووضوح ا لمعلومات لمستخدمي الممرات المائية للسنوات القادمة.

اتِّبـــاع مســـار جديد
1.1  Welcome message
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Introduction  How to use these guidelines  1.2  مقدمة  كيف تستخدم هذه ا�رشادات 

 كيف تستخدم هذه ا�رشادات
يكمن الغرض من وراء هذه ا:رشادات في ضمان تناسق الالفتات داخل البيئة المالحية. إذ 

يوفر كل قسم من هذه ا7قسام مجموعة أدوات بسيطة حول تصنيع العالمات ا:رشادية 
البحرية وتثبيتها عن طريق مقاولين متعاقدين مع سلطة مدينة دبي المالحية أو شركات 

خاصة تعمل في القطاع المالحي :مارة دبي. والمكونات المهمة هي عبارة عن معايير 
التصاميم الخاصة بالسالمة واللوحات ا:رشادية لضمان سالمة مستخدمي مياه إمارة دبي.

إن أنواع الالفتات التي تم إظهارها هي لوحات إرشادية، وال ينبغي استخدامها بدال عن 
اللوحات المعنمدة من قبل سلطة مدينة دبي المالحية لMغراض الفردية. يرجى الرجوع 
إلى القسم 11 خلف هذه ا�رشادات لNطالع على قائمة من نماذج انواع مختلفة لNشارات 

التي توفرها سلطة مدينة دبي المالحية با�ضافة إلى معلومات ا�تصال.

How to use these guidelines 

The purpose of these guidelines is to ensure consistency of signing 
across the maritime environment. Taken together, each section provides 
a step-by-step toolkit for the manufacture and installation of marine-
based signs by subcontractors to DCMA or independent companies 
operating in Dubai’s maritime sector. Important components are design 
standards for safety and regulatory signs to ensure safe conduct on water. 

Sign types shown are illustrations for guidance only and should not  

contact information.
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 مبادئ تصميم الالفتات
Signing design principles

Section 2 القسم
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مجموعة من الالفتات
تمثل الرسوم التوضيحية المقابلة  فئات متباينة من الالفتات المالحية، إذ جرى توحيدها 

باستخدام عناصر رسومية مشتركة تتضمن الخط والمخطط المصور وتصميم 
السهم واللون المستخدم. وتشكل كلها سوًيا نظاًما شامًال من المعلومات والالفتات 

لمستخدمي مياه إمارة دبي.

مبدأ التصميم
عند صياغة التصاميم الخاصة بنظام الالفتات التابع لسلطة مدينة دبي المالحية تم 

إعتماد أفضل مبادئ الممارسات العالمية التي تشتمل على التالي:

• سهولة ا:يضاح و تحديد المعلومة
• معايير الوصول

• هرمية المعلومات
• وضوح الرؤية وتحديد موضع العالمات

يسهم التطبيق السليم لهذه ا:رشادات في ا:رتقاء بمستوى السالمة في القطاع 
البحري في إمارة دبي

Range of signs 

by common graphic elements including typeface, pictogram and arrow 
design, and the use of colour. Together they form a comprehensive 
signing and information system for marine users.   

Rationale 

The design rationale for the DMCA signing system takes account of the 
following best practice principles:

• The need to identify and inform
• Accessibility criteria
• Information hierarchy
• Visibility and placement of signs

Applied correctly, these guidelines should contribute to the safety of  
the marine environment and the wellbeing of its users.

Signing design principles  Sign types  2.1  مبادئ تصميم الالفتات  أنواع الالفتات 

الفتات المرور

الفتات المشاة
Pedestrian signs

الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع
Directional and location signs

الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف
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 الالفتات التنظيمية والفتات السالمة
تظهر اللوحات ا:رشادية الخاصة بالسالمة البحرية بشكل متكرر لضمان سالمة 

مستخدمي مياه إمارة دبي. تم تصميم ا7شكال الهندسية وا7لوان والرسومات وفًقا 
للمعايير الدولية وهي تشمل الفتات السالمة إضافة إلى عبارة عامة حول السالمة كذلك 

فإنها تضم الفتات الحظر والفتات ا:لزام والفتات الخطر والفتات حالة ا7مان والفتات معدات 
الحريق. توضح الجهة المقابلة الفئات المختلفة من الفتات السالمة والالفتات التنظيمية 

إضافة إلى أشكالها وألوانها.

Statutory and safety signs

 
are important to safeguard water users. The geometric shapes, colours 
and graphics are based on internationally recognised standards and 
cover safety signs with a general safety message; prohibition signs; 

with their shapes and colours, are illustrated opposite.

Signing design principles  Sign shapes and colours  2.2  مبادئ تصميم الالفتات  الالفتات وألوانها 

تعليمات
Instruction

منع تحذير
Warning

تحذير / خطر
Warning / Hazard

إلزامية / تعليمات
Mandatory / Instruction

إلزامية / تعليمات
Mandatory / Instruction

حريق / تحذير
Fire / Warning

مخرج طوارئ / سالمة
Safety / Escape Route
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Signing design principles  Reading distances  2.3  مبادئ تصميم الالفتات  مسافات القراءة 

 مسافات القراءة
لتحقيق أقصى درجات وضوح الرؤية للرسائل المدونة على الالفتات، فمن المهم مراعاة 

مسافات القراءة وسرعة السير بالنسبة لحركة السفن والمركبات. وتساعد مراعاة 
الخطوط الضوئية ومسافات القراءة في تحديد موضع الالفتات بهدف سهولة رؤيتها 

وقراءتها.

كما تحدد مسافات القراءة حجم الخط والصور حذف كلمة الرسومية الموجودة على 
الالفتات لضمان سهولة قراءتها. ويظهر الرسم التوضيحي المقابل للجدول البياني خط 
أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) أو خط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير الموصى به لمسافات القراءة 
المختلفة. على سبيل المثال، على مسافة 300 متر يوصى باستخدام خط بحجم 1,000 

ملم، وعلى مسافة قريبة تصل إلى 50 متر ينبغي استخدام خط بحجم 150 ملم.

Reading distances

For maximum visibility of messages on signs, it is important to take 
account of reading distances and, for moving vessels or vehicles, speed 
of travel. Awareness of sight lines and reading distances determines the 
positioning of signs so they are not obscured and are easy to read. 

Reading distances also determine the size of text and graphics on signs 
to ensure a high degree of readability. The chart illustrated opposite shows  

 
For example, at 300 metres, a font size of 1,000mm is recommended; and  
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عناصر الالفتات ا/ساسية
Basic signing elements

Section 3 القسم
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Basic signing elements  Typeface  3.1  عناصر الالفتات ا7ساسية  الخط 

 

تم تصميم خط TransportDubai ليكون مزدوج اللغةويضمن إستخدام هجائية عربية 
والتينية مجموعة في خط واحد. و يستخدم  هذا الخط في الفتات النقل العام التابعة 

لمدينة دبي كما يستخدم في شبكات المترو والترام والنقل البحري.

تم تصميم أشكال الخط بهدف زيادة الوضوح والقراءة ليالئم المعايير الدولية الخاصة 
بسهولة القراءة مع تعديل عرض الخط والمسافة بين حروف النص لتظهر بصورة جيدة 

على الالفتات المضيئة وغير المضيئة.

دليل االستخدام
يظهر  النص العربي دائم[ أعلى النص الالتيني على الالفتات. تم تثبيت المسافة بين 

ا7حرف وبين الكلمات، كما جرى ضبط كل منهما تلقائًيا كأداة من أدوات الخط ا:لكتروني.  
ال ينبغي بأي حال من ا7حوال إجراء محاوالت لتعديل الخط أو إعادة صياغته أو إعادة رسمه.

خط TransportDubai محمي بموجب قانون حقوق النسخ الدولي ويحظر االستخدام 
غير المرخص.

يتوافر الخط ثنائي اللغة من قبل سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على 
العنوان المبين في القسم 11.

TransportDubai is a bespoke dual language typeface that includes Arabic 
and Latin alphabets combined in a single font. The typeface has been 
specially commissioned for public transport signing in Dubai and  
is also used across the metro, marine passenger and tram networks. 

The letterforms have been designed for improved clarity and recognition 
to meet international standards for legibility, with the line weight and letter  
spacing adjusted to work well on non-illuminated and illuminated signs. 

Guidance for use

Arabic always appears above Latin text on signs. The spacing in 

automatically adjusted as a function of the electronic font. On no account 
should attempts be made to amend, recreate or redraw the typeface.

The TransportDubai typeface is protected by international copyright law 
and unauthorised use forbidden. 
 

address shown in Section 11.
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 مبدأ التصميم
تم اختيار مجموعة ا7لوان لتحقيق أقصى درجات الوضوح والقراءة وللمساعدة في 

توفير المالحة اkمنة في الطرق والممرات المائية والمرافق الشاطئية لمدينة دبي  . تم 
استخدام هذه ا7لوان على الالفتات للمساعدة في إبراز التباين والتعريف وخاصة في 

حاالت التوهج وضوء الشمس الساطع.

مجموعة ا/لوان ا/ساسية
ا7لوان الظاهرة على السطر العلوي هي ا7لوان المستخدمة لالفتة مؤسسة سلطة 

مدينة دبي المالحية إضافة إلى اللونين ا7سود وا7بيض. تم تحديد لون الخلفية ا7زرق 
المخفف بنسبة ثماني درجات من اللون ا7زرق القاتم لالفتة سلطة مدينة دبي المالحية 

ليستخدم لالفتات الموجودة على ضفة المياه بدالً من اللون ا7بيض للمساعدة في 
تقليل التوهج.

ا/لوان التنظيمية
تظهر ا7لوان الملتزمة بالمعايير الدولية على السطر الثاني وتستخدم على اللوحات 

ا:رشادية والفتات السالمة.

Rationale

The colour palette has been chosen for maximum clarity and recognition 
to assist the safe navigation of Dubai’s waterways and the marine 
environment on land. Colours are used on signs to aid contrast and 

Primary colour palette

The colours shown on the top row are DMCA corporate colours, and black  
and white. The blue background tint of eight percent DCMA Dark Blue is 

Statutory colours

Colours complying with international standards are shown on the second 
row for use on statutory and safety signs. 

Basic signing elements  Colour  3.2  عناصر الالفتات ا7ساسية  اللون 

C:00  M:16  Y:100  K:00C:85  M:00  Y:65  K:00C:90  M:11  Y:00  K:00C:00  M:91  Y:76  K:00

C:00  M:00  Y:100  K:100 C:00  M:00  Y:00  K:00C:08  M:05  Y:00  K:03C:90  M:11  Y:00  K:00C:100  M:57  Y:00  K:040

تحذير / خطر
أصفر بنص أسود

Warning / Hazard

PMS 116

السالمة
أخضر بنص أبيض

Safety
Green with white text

PMS 3405

إلزامي
أبيض بنص  أزرق 

Mandatory
Blue with white text

PMS 2995

تحذير / حريق
أحمر بنص أبيض
Warning / Fire

Red with white text

PMS 185

 سلطة مدينة
دبي المالحية

أزرق داكن
DMCA

PMS 295

 سلطة مدينة
دبي المالحية

أزرق فاتح
DMCA

PMS 2995

 سلطة مدينة
دبي المالحية
لون للخلفية

DMCA

8% of
PMS 295

أسود
مركب

Process
أبيض

White
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Basic signing elements  Arrow types  3.3  عناصر الالفتات ا7ساسية  أنواع ا/سهم 

 ا/سهم ا�رشادية
تستخدم ا7سهم ا:رشادية على الالفتات الموجودة على الطرق المالحية والممرات 

المائية :رشاد الوسائل البحرية  كما تستخدم للمشاة أو الذين يقودون المركبات إلى 
الطرق المؤدية إلى المرافق الشاطئية. تم تصميم ا7سهم طبًقا للمعايير الدولية 
ويمكن رؤيتها على مسافة بوضوح. كما يستخدم تصميم ا7سهم على الالفتات 

ا:رشادية 7نماط مختلفة من مركبات النقل العام في مدينة دبي.

أسهم تحديد المواقع
تم تصميم أسهم تحديد المواقع بحيث تحدد منطقة نشاط معين عندما تستخدم 

على لوحتين أو الفتتين أو لeشارة إلى موقع عنصر معين أو قطعة معينة من المعدات 
عندما تستخدم على الفتة مفردة.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة با/سهم من قبل سلطة مدينة دبي 
المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

Directional arrows

Directional arrows are used on signs on waterways to direct boats or 
within the marine environment on land to direct people on foot or using 
motor vehicles. The arrows are designed to international standards and  
highly visible from a distance. The arrow design is also used on directional  

Location arrows

Location arrows are designed to delineate an area for a particular activity 
when used on pairs of signs, or to indicate the location of an item or piece 

 
 

contacting the address shown in Section 11.

سهم �ظهار االتجاه
Directional arrow

سهم تحديد الموقع
Location arrow
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نقل بحري عام وسيلة بحرية بمحرك قارب شراعي سفينة بضائع خشبية
Cargo dhow

قارب صيد

الباص البرمائي العائمات الترفيهية المقطورة  غواصة الغوص بجهاز التنفس تحت الماءالغطس

التاكسي المائي
Water taxi

الباص المائي فيري دبي عبرة دبي عبرة بمجداف

النفاث المائي المحمول دراجة مائية التزلج المائي  التزلج بالباراشوت
Parasailing

التزلج الشراعي

Basic signing elements  Marine pictograms  3.4  عناصر الالفتات ا7ساسية  الصور التوضيحية البحرية 

 السفن
تظهر الصور التوضيحية هذه ا7نواع المختلفة من الوسائل البحرية الموجودة في مياه 

إمارة دبي، وتتضمن سفن الركاب، وسفن الشحن، والوسائل البحرية الترفيهية وقوارب 
الصيد. تستخدم هذه الصور التوضيحية على الالفتات إلى جانب نصوص خاصة بأنواع 

محددة من الوسائل البحرية.

الرياضات المائية
تم تصميم الصور التوضيحية المتنوعة للرياضات المائية لالستخدام على الالفتات 

وخاصة الفتات السالمة والحظر.

نموذج شكل ا/مواج
نموذج الموجة عبارة عن رسم خاص بسلطة مدينة دبي المالحية تمثل أشكال ا7مواج 

الثالث المختلقة المياه الواقعة ضمن اختصاص سلطة مدينة دبي المالحية بما في ذلك 
المياه الساحلية والطرق والممرات المائية الداخلية ومناطق المياه العميقة.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالصور التوضيحية الموضحة من قبل 
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

Vessels 

waterways and include marine passenger vehicles, cargo ships, leisure 

Watersports 

Various watersports pictograms have been designed for use on signs, 
especially safety and prohibition signs. 

 

including shallow coastal waters, inland waterways and deep sea areas. 
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Basic signing elements  General signing pictograms  3.5  عناصر الالفتات ا7ساسية  الصور التوضيحية العامة لالفتات 

 مخططات الواجهة العامة
تستخدم هذه الصور التوضيحية بصورة رئيسية على اللوحات ا:رشادية وتحديد المواقع 

للمساعدة في إيجاد الوجهة داخل صاالت الوصول الخاصة بالركاب والمباني البحرية. 
حيث تغطي الخدمات أو التسهيالت المقدمة لراحة ا7فراد.

المخططات التشغيلية
تتعلق هذه الصور التوضيحية بخدمات أو تسهيالت معينة لمساعدة العمليات البحرية 

على اليابسة مثل نقاط التفتيش التابعة للجمارك.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالصور التوضيحية الموضحة من قبل 
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

These are pictograms mainly for use on directional and location signs to  
 

services or facilities provided for people’s comfort and convenience. 

Operational 

marine operations landside, such as customs checkpoints. 
 

مرافق صحية الذكور وا�ناث
Male and female toilets

مرافق صحية الذكور
Male toilets

مرافق صحية ا�ناث
Female toilets

مرافق صحية االحتياجات الخاصة غرفة غيار لMطفال

المعلومات مركز 
Information point

غرفة ا�نتظار
Waiting room

مقهى
Café

السوق الحرة
Duty free

التدخين

ا/طفال برفقة البالغين مكتب التذاكر درج متحرك
Escalator

درج
Stairs

مصعد

مصلى
Prayer room

وصلة كهرباء
Electrical connection

حقائب السفر 
Luggage

مياه عذبة
Fresh water

جمارك دبي
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Basic signing elements    3.6  عناصر الالفتات ا7ساسية  الصور التوضيحية الخاصة بالحظر 

الحظر
توضح هذه الصفحة مجموعة من الصور التوضيحية المتضمنة داخل دائرة حمراء في 

وسطها خط مائل ، وهي تمثل المعايير الدولية لالفتات الحظر. والغرض من هذه 
الالفتات هو حظر ا7نشطة أو غير ذلك من ا7مور التي قد تشكل خطًرا أو تهديًدا للسالمة 

العامة.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالصور التوضيحية الموضحة من قبل
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

This page illustrates a range of pictograms enclosed within a red circle 
with a diagonal bar, the international standard for prohibition signs. Their 
purpose is to prohibit activities which could otherwise be dangerous or  
a risk to security. 
 

ممنوع إستخدام الدراجة المائية ممنوع التزلج على الماء ممنوع التزلج بالباراشوت
No parasailing

ممنوع استخدام قوارب الكاياك 

ممنوع التزلج الشراعي

ممنوع السباحة
No swimming

ممنوع  الغطس ممنوع الغطس ممنوع الغوص ممنوع صيد ا/سماك بالرمح

ممنوع الرسو
No anchoring

ممنوع الربط بالعوامة
No mooring

ممنوع رباط على العوامة ممنوع الصيانة
No maintenance

ممنوع صيد ا/سماك
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الحظر (يتبع)
توضح هذه الصفحة مزيدا من امثلة الفتات الحظر، ومنها القيود المفروضة على التزود 
بالوقود داخل المنطقة المالحية، واستخدام معدات الصيانة، با:ضافة إلى البروتوكالت 

الخاصة بالركاب الذين يستخدمون النقل البحري والمستخدمين اkخرين.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية من قبل سلطة مدينة دبي المالحية من خالل 
التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

 

Further examples of prohibition signs are illustrated on this page, including  
 

as well as protocols for marine passengers and other users. 
 

Basic signing elements    3.6  عناصر الالفتات ا7ساسية  الصور التوضيحية الخاصة بالحظر 

التدخين ممنوع  الشيشة ممنوعة
No shisha

ممنوع التصوير
No photography

ممنوع الطهي ممنوع التزود بالوقود
No refuelling

ممنوع رسو الوسائل البحرية ممنوع تفريغ النفايات
Do not empty waste

التفريغ والتحميل ممنوع
No cargo operations

ممنوع اشعال النار ممنوع تشغيل المحرك

ممنوع الجري
No running

ممنوع وضع ا/قدام على المقاعد
Do not place feet on seats

ممنوع إصطحاب الكالب
No dogs

الطعام و الشرابة ممنوع ا/متعة ممنوعة
No luggage allowed
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لMعلى لليمين
Up to the right

لMعلى لليسار
Up to the left

لMمام، لMعلى
Straight on, up

يمين
Right

يسار
Left

لMسفل لليمين
Down to the right

لMسفل لليسار
Down to the left

لMمام، لMسفل
Straight on, down

Basic signing elements  Emergency exit signs  3.7  عناصر الالفتات ا7ساسية  الفتات مخرج طوارئ 

مخرج الطوارئ
تتبع الفتات مخرج الطوارئ المعايير الدولية الستخدام ا7لوان والصور التوضيحية 

ومخططات الالفتات. وتختلف أشكال ا7سهم حذف كلمة بالضرورة عن ا7سهم 
المستخدمة على اللوحات ا:رشادية في أي مكان آخر. كما تتوافق الصور التوضيحية 

لهيئة الخروج في حالة الطوارئ مع االتفاقيات الدولية.

وهذا هو الشكل الموصى به لالفتات مخرج الطوارئ المعمول بها في معظم الحاالت.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالفتات مخارج الطوارئ الموضحة من قبل 
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

Emergency exit 

Emergency exit signs follow international standards for the use of colour, 

from arrows used on directional signs elsewhere. The pictogram of the 
 

 
This is the recommended format for emergency exit signs applicable to 
most situations. 
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الفتات بديلة لمخرج الطوارئ
تتبع الالفتات الموضحة في الجهة المقابلة نفس االتفاقيات التي تتبعها الفتات مخارج 

الطوارئ المبينة في الصفحة السابقة من ناحية استخدام اللون وموضع ا7سهم، ولكنها 
ال تشمل الصور التوضيحية لهيئة الخروج في حالة الطوارئ.

الهدف الرئيسي من هذه الالفتات هو تحديد طرق الخروج في حاالت الطوارئ، وينبغي 
تكرارها على فترات منتظمة عند استخدامها داخل المباني، على سبيل المثال على 

طول الممرات. وينبغي عدم الجمع بين هذه الالفتات والالفتات المبينة في الصفحة 
السابقة خوًفا من وجود التباس محتمل.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالفتات مخارج الطوارئ الموضحة من قبل 
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

 

The signs illustrated opposite follow the same conventions as the 
emergency exits signs shown on the previous page for the use of colour 
and placement of arrows, but do not include the pictogram of the  

 
 

and should be repeated at regular intervals when used inside buildings, 
for example along corridors. These signs should not be combined with 
the signs shown on the previous page in case of potential confusion. 
 

Basic signing elements  Emergency exit signs  3.7  عناصر الالفتات ا7ساسية  الفتات مخرج طوارئ 

لMعلى لليمين
Up to the right

لMعلى لليسار
Up to the left

لMمام، لMعلى
Straight on, up

يمين
Right

يسار
Left

لMسفل لليمين
Down to the right

لMسفل لليسار
Down to the left

لMمام، لMسفل
Straight on, down
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Basic signing elements    3.8  عناصر الالفتات ا7ساسية  الصور التوضيحية الخاصة بالسالمة والحريق 

حالة آمنة
تتميز الالفتات التي تدل على الحالة اkمنة، ومحطات ا:سعافات ا7ولية ونقطة المساعدة 

في حاالت الطوارئ باحتوائها على خلفية خضراء تضم الصور التوضيحية المناسبة 
معكوسة في اللون ا7بيض.

الحريق والطوارئ
تتبع الفتات معدات الحريق ونقاط االتصال المعايير الدولية الستخدام ا7لوان والصور 

التوضيحية ومخططات الالفتات، وهي ضرورية للتعرف الفوري على معدات الحريق في 
حاالت الطوارئ.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالفتات مخارج الطوارئ الموضحة من قبل 
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11.

Safe condition

green background with the appropriate pictogram reversed out in white.

Fire and emergency

standards for use of colour, pictograms and sign layouts.  
 

اجراءات السالمة من الحرائق نقطة االتصال في حالة الحريق
Fire call point

طفاية حريق
Fire extinguisher

بكرة خرطوم الحريق
Fire hose reel

هاتف الطوارئ
Emergency telephone

ا�سعافات ا/ولية
First aid

طوق نجاة سترة النجاة  نقطة تجمع
Muster station

أدوات مكافحة التسرب الزيتي

أدوات مكافحة
التسرب الزيتي

معدات مكافحة الحرائق مفتاح رجال ا�طفاء خطة الحريق 
Fire plan

التوقف الطارئ
Emergency stop

مشعل بمظلة
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المنطقة مراقبة بالرادار 
Speed radar in operation

منزال بحري
Slip way

منقطة استراحة الدراجات المائية محطة التخلص من مياه 
الصرف الصحي

Sewage disposal station

محطة التخلص من مياه 
المختلطة بالزيت

Bilge pump out station

Basic signing elements    3.9  عناصر الالفتات ا7ساسية  رموز تنظيمية/صور توضيحية أخرى 

التعليمات والرموز/الصور التوضيحية التحذيرية وا�لزامية
تم عمل رسوم توضيحية لالفتات التي توضح الحدود المسموح بها للسرعة إلى جانب 

رموز نقاط المراقبة وعدم جواز المرور، جنًبا إلى جنب مع نماذج أخرى من التعليمات 
والرموز التحذيرية والصور التوضيحية ا:لزامية.

تتوافر ملفات العمل الفني الرقمية الخاصة بالصور التوضيحية المرسومة من قبل 
سلطة مدينة دبي المالحية من خالل التواصل على العنوان المبين في القسم 11. 

يرجى مالحظة أن الملفات الرقمية للصور التوضيحية الخاصة بحدود السرعة قابلة 
للتعديل بحيث يمكن إدراج السرعة الصحيحة.

Instruction, warning and mandatory  

Signs enforcing speed limits along with speed check and no entry symbols 
are illustrated, along with other examples of instruction, warning and 
mandatory pictograms 
 

الحد ا/قصى للسرعة 3 عقدة الحد ا/قصى للسرعة 6 عقدة الحد ا/قصى للسرعة 9 عقدة حافظ على السرعة
Maintain speed

ممنوع الدخول
No entry

أقصى إرتفاع
Height clearance

أقصى عمق للماء
Water depth clearance

تيار بحري قوي
Strong water current

الحذر من الخطر 
Caution hazard

خطر كهربائي
Electrical hazard

خطر المياه العميقة
Danger deep water

تعليمات
Instruction

تعليمات
Instruction

الحذر
Caution

كاميرا الدائرة التلفزيونية المغلقة
CCTV camera



Signage design and guidelines  ا:رشادات الخاصة بالتصاميم والالفتات

الفتات المرور

Section 4 القسم
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  Module system  4.1  الفتات المرور  نظام الوحدة النمطية 

نظام الوحدة النمطية
تم تطوير نظام الوحدة النمطية فيما يتعلق بالفتات المرور للسماح بأكبر قدر ممكن 

من المرونة عند إنتاج مجموعات متباينة من مختلف أنواع الالفتات حتى يسهل التعرف 
عليها جميًعا من خالل الوسم الخاص بسلطة مدينة دبي المالحية. الفتات المرور عبارة 

عن الفتات موضوعة على ضفة المياه وتهدف في المقام ا7ول إلى ضمان سالمة الوسائل 
البحرية والمشاركين في الرياضات المائية في مياه إمارة لمدينة دبي. تتألف الالفتات من 
مجموعة من الرسائل مزدوجة اللغة والمحتوى التوضيحي، وتتنوع بين الرموز التحذيرية 

المستقلة إلى الصور التوضيحية المتعددة.

شبكة تصميم الالفتات
تظهر الرسوم التوضيحية المقابلة المزودة بطبقة شبكية مدى اختالف نظام الوحدة 

النمطية تبًعا لمحتوى الالفتة وذلك لالفتات العمودية وا7فقية. يمكن أن تظهر الصور 
التوضيحية منفردة أو مع صورة أخرى أو مضاعفة حتى أربعة صور با:ضافة إلى مربع نص 
تعريفي سواء في أسفل الالفتة أو على الجانب ا7يمن منها. وتأتي مربعات النص على 

شكل فردي أو زوجي لالفتات التي تضم رسالتين.

Module system

types of signs so that together they have the recognisable imprint of the 

vessels and water sports users on Dubai’s waterways. The signs have a 
range of dual-language messages and pictorial content, from standalone 
warning symbols to multiple pictograms. 

Signing grid

The illustrations opposite with grid overlay show how the module system 
can vary depending upon sign content for vertically and horizontally 
formatted signs. Pictograms can be shown singly, in pairs or in multiples  
of four, with a supporting text box either at the base or right hand side of 
the sign. Text boxes can be single or in pairs for dual message signs.
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  Module sizes  4.2  الفتات المرور  أحجام الوحدة النمطية 

الوحدة النمطية الفردية
الرسم التوضيحي في الجهة المقابلة عبارة عن وحدة نمطية بمقياس 300 ملم × 300 

ملم مصممة لتضم بداخلها الصور التوضيحية والرموز. مع المحافظة على هامش أو 
مساحة خالية بمقياس 50 ملم حول الصورة التوضيحية أو الرمز الموجود داخل الوحدة 

النمطية، مع السماح بهامشين بمقياس كال منهما 25 ملم بين الصور التوضيحية 
المتعددة الموجودة داخل اثنتين أو أربع وحدات نمطية مجاورة، كما هو مبين في 

الصفحة التالية.

Single module

Illustrated opposite is a single 300mm x 300mm module designed to 
hold pictograms and symbols. A margin or clear area of 50mm is always 
maintained around the pictogram or symbol contained in the module, 
with allowance for 2 x 25mm margins between multiple pictograms within 
two or four adjoining modules, as illustrated on the next page. 
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أشكال الوحدة النمطية
تظهر على الجهة المقابلة ا7شكال ا7كثر شيوًعا للرموز المرسومة على الالفتات في 

إطار نظام الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم × 300 ملم. وتتضمن هذه ا7شكال 
إدراج رمز كبير داخل أربع وحدات بمقياس 300 ملم × 300 ملم أو أربع صور توضيحية 

داخل أربع وحدات نمطية بمقياس 300 ملم × 300 ملم أو صورتين توضيحيتين داخل 
وحدتين نمطيتين بمقياس 300 ملم × 300 ملم مرسومة بشكل عمودي لالستخدام 

على الالفتات ا7فقية.

الوحدات النمطية المجاورة
هناك هامش أو مساحة خالية بمقياس 50 ملم حول الصور التوضيحية، سواء كان هذا 
الهامش مفرد أو في تكوينات ثنائية أو رباعية كما هو مبين. ويدل الخط ا7حمر المنقط 
على الهوامش المجاورة وكيف ينبغي تعديل مواقع الصور التوضيحية لتحقيق التوازن 

البصري عند استخدام وحدات متعددة.

Module formations

The most common formations for symbols on signs within the 300mm 
x 300mm module system are shown opposite. These include a large 
symbol within 4 x 300mm x 300mm modules; four pictograms within  
4 x 300mm x 300mm modules; and two pictograms within 2 x 300mm  
x 300mm modules, stacked vertically for use on horizontal signs. 

Adjoining modules

There is a 50mm margin or clear area around the pictograms, whether 
single or in combinations of two or four, as illustrated. The red dotted line 
denotes the adjoining margins and how the positioning of pictograms 
should be adjusted to achieve visual balance when using multiple modules.

  Module sizes  4.2  الفتات المرور  أحجام الوحدة النمطية 
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 الفتات المرور  حدود مربع النص  4.3    

مائل ومنحني
للمساعدة في إبراز رسائل اللوحات ا:رشادية، ينبغي أن يكون هناك خط لeطار بمقياس 

10 ملم تكون زواياه منحنية يحيط بجميع مربعات النص. يظهر الرسم التوضيحي 
المقابل ا7بعاد المطلوبة لجعل ا:طار مائل ومتدرج حول الحافة. هذا وينبغي أن تظهر 

رسائل الالفتة داخل مربعات النص فقط وليس ضمن وحدات الصور التوضيحية المبينة 
في الصفحة السابقة.

 

To help sign messages stand out, a 10mm outline border with curved 
corners surrounds all text boxes. The illustration opposite shows the 

the edge. Sign messages should only be shown in text boxes and not  
in the pictogram modules illustrated on the previous pages.
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سطر واحد، حجم الخط كبير، مربع نص ا�شارة عمودي

سطران، حجم الخط صغير، مربع نص ا/شارة عمودي

سطران، حجم الخط متوسط، مربع نص ا�شارة عمودي
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 الفتات المرور  أحجام خط ومربعات نص الالفتة العمودية  4.4    

طول الرسالة
يوجد حوالي ستة خيارات 7حجام الخط داخل مربعات النص لالفتات المرسومة بشكل 

عمودي، وهذا يتوقف على طول الرسالة وعدد أسطر النص المطلوب. تمثل الرسوم 
التوضيحية المقابلة ا7بعاد لالفتات التي تضم سطر واحد أو سطرين والمكتوبة بالنص 

العربي والالتيني. ويبلغ عرض مربعات النص لالفتات العمودية 480 ملم في جميع 
ا7حوال، بينما يتراوح العمق بين 230 ملم و290 ملم لالفتات التي تتألف من سطر واحد 

أو سطرين كما هو مبين بناًء على حجم الخط.

أحجام الخط
يظهر مربع النص العلوي مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من سطر واحد بحجم 

خط كبير، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 
الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 55 ملم.

يظهر مربع النص ا7وسط مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من سطرين بحجم خط 
صغير، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 

الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 25.5 ملم.

يظهر مربع النص السفلي مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من سطرين بحجم خط 
وسط، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 

الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 36 ملم.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية �صدارات مربع النص الموضحة في الملحق الموجود 
في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. 

يرجى مالحظة أن هذا النوع قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص المطلوب.

Message length

There are up to six options for font sizes within text boxes for vertically 
stacked signs, depending upon message length and the number of lines 

two-line signs in Arabic and Latin text. The width of text boxes for vertical 
signs is always 480mm but the depth can vary between 230mm and 290mm  
for single and two-line signs, as illustrated, depending on the font size.

Font sizes

The top text box shows an example of a one-line dual-language text 
message in a large font size, with Alif height for Arabic text and Cap-
height of Latin text at 55mm.  

The middle text box shows an example of a two-line dual-language  
text message in a small font size, with Alif height for Arabic text and  
Cap-height of Latin text at 25.5mm.

The bottom text box shows an example of a two-line dual-language  
text message in a medium font size, with Alif height for Arabic text and 
Cap-height of Latin text at 36mm. 
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سطران، حجم الخط كبير، مربع نص ا�شارة عمودي

ثالثة خطوط، حجم الخط متوسط، مربع نص ا�شارة عمودي

أربعة خطوط، حجم الخط صغير، مربع نص ا�شارة عمودي

طول الرسالة
توضح هذه الصفحة ثالثة خيارات إضافية 7حجام الخط ضمن مربعات النص لالفتات 

المرسومة بشكل عمودي ولكنها تضم رسائل أطول من التي ظهرت في الصفحة 
السابقة. هذا وقد ظل عرض مربع النص كما هو بمقياس 480 ملم ولكن تم زيادة 

العمق ليصل إلى 410 ملم للسماح بحجم خط كبير لرسائل تتألف من سطرين وكذلك 
الرسائل ا7كثر طوالً بخطوط صغيرة ومتوسطة الحجم.

أحجام الخط
يظهر مربع النص العلوي مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من سطرين بحجم خط 

كبير، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 
الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 55 ملم.

يظهر مربع النص ا7وسط مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من ثالثة أسطر بحجم 
خط وسط، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 

الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 36 ملم.

يظهر مربع النص السفلي مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من أربعة أسطر بحجم 
خط صغير، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 

الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 25.5 ملم.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية �صدارات مربع النص الموضحة في الملحق الموجود 
في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. 

يرجى مالحظة أن هذا النوع قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص المطلوب.

Message length

On this page three further options for font sizes within text boxes for 
vertically stacked signs are illustrated that take account of longer messages  
than shown on the previous page. The width of the text box is still 480mm 
but the depth has been increased to 410mm to allow for a large font size 
for two-line messages and also longer messages in small and medium 
sized fonts.

Font sizes

The top text box shows an example of a two-line dual-language text 
message in a large font size, with Alif height for Arabic text and Cap-
height of Latin text at 55mm.

The middle text box shows an example of a three-line dual-language  
text message in a medium font size, with Alif height for Arabic text and 
Cap-height of Latin text at 36mm.

The bottom text box shows an example of a four-line dual-language  
text message in a small font size, with Alif height for Arabic text and  
Cap-height of Latin text at 25.5mm. 
 

 الفتات المرور  أحجام خط ومربعات نص الالفتة العمودية  4.4    
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 الفتات المرور  أحجام الوحدة النمطية ومربعات نص الالفتة العمودية  4.5    

ا/بعاد
تظهر هذه الصفحة كيف يمكن لمربع نص بحجم 290 ملم × 480 ملم (مع خط إطار 
بمقياس 10 ملم) أن يتناسب ضمن نظام الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم لالفتات 
المرسومة بشكل عمودي. ودائًما ما يتاخم مربع النص الجزء العلوي من الوحدة، كما 

هو مبين، مع وجود هامش بمقياس 50 ملم بين االطراف الثالثة ا7خرى من مربع النص 
وحواف الالفتة لتتناسب مع وحدات الصور التوضيحية.

هناك إمكانية لتعديل عمق الوحدة ليتناسب مع عمق مربع النص في كل حالة ولكن 
يبقى العرض دائًما كما هو.

Dimensions

This page shows how a text box sized 290mm x 480mm (with 10mm 

signs. The text box always abuts the top of the module, as illustrated,  
and there is a 50mm margin between the three other sides of the text  
box and the edges of the sign to match the pictogram modules.

 
in each instance but the width always stays the same.
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إشارة عمودية بسطر واحد، نص بحجم خط كبير بنسبة 100% 

إشارة عمودية بسطر واحد، نص بحجم خط كبير بنسبة 150% 

إشارة عمودية بسطر واحد، نص بحجم خط كبير بنسبة 200% 
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  Vertical sign layouts  4.6  الفتات المرور  مخططات الالفتات العمودية 

مخططات النص مع الصور التوضيحية
توضح هذه الصفحة كيف ينبغي وضع النص والصور التوضيحية أو مزيج من الصور 

التوضيحية على الفتات المرور. وبغض النظر عن عدد الصور التوضيحية ومحتوى الرسالة، 
هناك دائًما عالقة ثابتة بين وحدات الصورة التوضيحية ومربعات النص كما هو مبين.

الزيادة
في بعض ا7حوال، سوف تكون هناك حاجة إلى وجود الفتات أكبر من تلك التي تستند 

إلى الوحدة بمقياس 300 ملم × 300 ملم لمراعاة مسافات القراءة وسرعة السفر 
لمواقع الالفتات المختلفة. ويظهر في الجهة المقابلة حجمين مختلفين لالفتة عمودية 
تحتوي على رسالة من سطرين بحجم خط كبير. ومن الممكن زيادة حجم الفتات المرور 
بنسبة 150 في المائة أو 200 في المائة كما هو مطلوب، مع زيادة الصور التوضيحية 

والنص بما يتناسب مع حجم الالفتة.

يفضل تصميم جميع الالفتات وتنظيمها بمقياس 100 في المائة باستخدام نظام 
الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم × 300 ملم ثم زيادتها بنسبة 150 في المائة أو 

200 في المائة للوصول إلى حجم أكبر لالفتة. وتظهر في الجهة المقابلة أبعاد ا7حجام 
البديلة المسموح بها لالفتات وذلك للرجوع إليها حين الحاجة.

Layout of text with pictograms

This page illustrates how text and pictograms or combinations of 

between pictogram modules and text boxes as shown.

Scaling up

In certain circumstances larger signs than those based on the 300mm x 

 
vertical sign with a two-line message in a large font size are shown opposite.  

with pictograms and text scaled up in proportion with the sign size. 

It is recommended all signs are designed and laid out at 100 percent using  
the 300mm x 300mm module system then increased by 150 percent or 
200 percent to arrive at the larger sign size. Dimensions of the alternative 
permitted sign sizes and layouts are shown opposite for reference. 
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  Vertical sign examples  4.7  الفتات المرور  نماذج الالفتات العمودية 

الفتات مفردة
تظهر مجموعة النماذج المبينة كيف يمكن إعطاء نفس المخطط لمجموعة من الالفتات 

ذات المحتوى المختلف، مما يضفي استقاللية وأهمية على كل رسالة داخل كل الفتة 
من الالفتات. وفيما يلي أمثلة على الفتات الحظر والالفتات التنظيمية والالفتات ا:لزامية 

والفتات المخاطر والالفتات التحذيرية. كما تؤكد محاذاة وحدات الصور التوضيحية مع 
مربعات النص، كما هو مبين، على التوازن البصري.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية للعديد من الفتات المرور الفردية الموضحة في الملحق 
الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب 
الطلب. ومن جهة أخرى يمكن إجراء العمل الفني لالفتات المرور ا/خرى من خالل الجمع 

بين مربعات النص والصور التوضيحية على النحو المطلوب باستخدام القوالب المتوفرة.

Single signs

can be consistent in layout, giving authority and importance to the sign’s 
message in each instance. Here are examples of prohibition, regulatory, 
mandatory, hazard and warning signs. The alignment of pictogram 
modules with text boxes, as illustrated, ensures a visual balance.  
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58.5 mm

الفتات مجمعة
تظهر الالفتات ا7كثر تعقيًدا الموضحة في هذه الصفحة كيف يمكن تطبيق قاعدة 
الوحدة النمطية :نشاء الفتات مفردة على مخططات مجموعات مختلفة من الصور 

التوضيحية والرسائل تنتمي لنفس المجموعة من التصميم.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية للعديد من الفتات المرور الفردية الموضحة في الملحق 
الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب 
الطلب. ومن جهة أخرى يمكن إجراء العمل الفني لالفتات المرور ا/خرى من خالل الجمع 

بين مربعات النص والصور التوضيحية على النحو المطلوب باستخدام القوالب المتوفرة.

The more complex signs illustrated on this page show how the module 

combinations of pictograms and messages within the same signing family.  
 

  Vertical sign examples  4.7  الفتات المرور  نماذج الالفتات العمودية 
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سطر واحد، حجم خط كبير، مربع نص ا�شارة أفقي

سطران، حجم خط صغير، مربع نص ا�شاراة أفقي

ثالثة سطور، حجم الخط كبير، وحدة مزدوجة، مربع نص ا�شارة أفقي

 الفتات المرور  أحجام خط ومربعات نص الالفتة ا/فقية  4.8    

الفتات مجمعة
يوجد حوالي ثالثة خيارات 7حجام الخط داخل مربعات النص لالفتات المرسومة بشكل 

أفقي، ويتوقف هذا على طول الرسالة وعدد أسطر النص المطلوب. تمثل الرسوم 
التوضيحية المقابلة ا7بعاد لالفتات التي تضم سطر واحد أو سطرين أو ثالثة أسطر 

والمكتوبة بالنص العربي والالتيني. ويبلغ عمق مربعات النص لالفتات العمودية 205 
ملم أو 480 ملم في جميع ا7حوال، بينما يمكن أن يتراوح العرض بين 505 ملم و805 

ملم وحتى 1105 ملم لالفتات التي تضم رسائل طويلة للغاية كما هو مبين في 
الصفحة التالية.

أحجام الخط
يظهر مربع النص العلوي مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من سطر واحد بحجم 

خط كبير، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 
الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 50 ملم.

يظهر مربع النص ا7وسط مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من سطرين بحجم خط 
صغير، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 

الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 23 ملم.

يظهر مربع النص السفلي مثاالً على رسالة نصية ثنائية اللغة من ثالثة أسطر بحجم 
خط كبير على وحدة نمطية مضاعفة، حيث كتبت بخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص 

العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 44.5 ملم.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية �صدارات مربع النص الموضحة في الملحق الموجود 
في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. 

يرجى مالحظة أن هذا النوع قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص المطلوب.

Message length 

There are up to three options for font sizes within text boxes for horizontally  
laid out signs, depending upon message length and the number of lines 

two-line and three line signs in Arabic and Latin text. The depth of text 
boxes for vertical signs is always 205mm or 480mm but the width can vary 
between 505mm and 805mm and up to 1105mm for very long messages, 
as illustrated on the next page.  
 
Font sizes 

The top text box shows an example of a one-line dual-language text 
message in a large font size, with Alif height for Arabic text and Cap-height  
of Latin text at 50mm.

The middle text box shows an example of a two-line dual-language text 
message in a small font size, with Alif height for Arabic text and Cap-height 
of Latin text at 23mm.

The bottom text box shows an example of a three-line dual-language  
text message in a large font size on a double sign module, with Alif height 
for Arabic text and Cap-height of Latin text at 44.5mm. 
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سطر واحد، حجم الخط كبير، مربع نص ا�شارة أفقي، 2 وحدة

سطر واحد، حجم الخط كبير، مربع نص ا�شارة أفقي، 3 وحدة

سطر واحد، حجم الخط كبير، مربع نص ا�شارة أفقي، 4 وحدة
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 الفتات المرور  طول مربع نص الالفتة ا/فقية  4.9    

طول الرسالة
توضح هذه الصفحة ثالثة خيارات لحجم مربع نص يحتوي على رسائل ثنائية اللغة من 

سطر واحد بحجم خط كبير على الفتات مصممة بشكل أفقي. وهنا يبلغ عمق مربع 
النص 205 ملم في جميع ا7حوال مع إمكانية زيادة العرض باستخدام وحدات نمطية 

بمقياس 300 ملم × 300 ملم إضافية ليصل إلى 505 ملم بهدف إنشاء رسائل أطول. 
وفيما يلي توضيح 7مثلة رسائل الوحدات النمطية التي تتألف من اثنين أو ثالثة أو أربعة 

مربعات نصوص.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لمربعات النصوص في الملحق الموجود في القسم 11 
وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن 

هذا النوع قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص المطلوب.

Message length

On this page are illustrated three options for size of text box containing 
single line, dual-language messages in a large font size on horizontally 
laid out signs. Here the depth of the text box is always 205mm but the 
width can increase by the use of additional 300mm x 300mm modules  
to create longer messages. Examples of messages within two, three  
and four module text boxes are shown. 
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 الفتات المرور  أحجام الوحدة النمطية ومربع نص الالفتة ا/فقية  4.10    

ا/بعاد
تظهر هذه الصفحة كيف يمكن لمربع نص بحجم 205 ملم × 805 ملم (مع خط إطار 

بمقياس 10 ملم) أن يتناسب ضمن نظام الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم لالفتات 
المرسومة بشكل أفقي. في الجانبين ا7يمن والعلوي هناك هامش بمقياس 50 ملم 

بين مربع النص وحافة الالفتة. في الجانبين ا7يسر والسفلي هناك هامش بمقياس 25 
ملم بين مربع النص وحافة الوحدة النمطية للسماح بوجود وحدات الصور التوضيحية 

المجاورة ومربع النص ا:ضافي كما هو مبين في الصفحة التالية.

Dimensions

This page shows how a text box sized 205mm x 805mm (with 10mm  

laid out signs. At the right hand and upper sides there is a 50mm margin 
between the text box and edge of the sign. At the lower and left hand 
sides there is a 25mm margin between the text box and the edge of the 
module to allow for the adjoining pictogram modules and additional text 
box, as shown on the following page.
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  Horizontal sign layouts  4.11  الفتات المرور  مخططات الالفتة ا/فقية 

مخططات النص مع الصور التوضيحية
توضح هذه الصفحة كيف ينبغي وضع النص والصور التوضيحية على الفتات المرور 

ا7فقية. وبغض النظر عن عدد الصور التوضيحية والرسائل، هناك دائًما عالقة ثابتة بين 
وحدات الصورة التوضيحية ومربعات النص كما هو مبين.

الزيادة
في بعض ا7حوال، سوف تكون هناك حاجة إلى وجود الفتات أكبر من تلك التي تستند 

إلى الوحدة بمقياس 300 ملم × 300 ملم لمراعاة مسافات القراءة وسرعة السفر 
لمواقع الالفتات المختلفة. ويظهر في الجهة المقابلة حجمين مختلفين لالفتة أفقية 
تحتوي على رسالة من سطر أو سطرين بحجم خط مختلف. ومن الممكن زيادة حجم 

الفتات المرور بنسبة 150 في المائة أو 200 في المائة كما هو مطلوب، مع زيادة الصور 
التوضيحية والنص بما يتناسب مع حجم الالفتة.

يفضل تصميم جميع الالفتات وتنظيمها بمقياس 100 في المائة باستخدام نظام 
الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم × 300 ملم ثم زيادتها بنسبة 150 في المائة أو 

200 في المائة للوصول إلى حجم أكبر لالفتة. وتظهر في الجهة المقابلة أبعاد ا7حجام 
البديلة المسموح بها لالفتات وذلك للرجوع إليها حين الحاجة.

Layout of text with pictograms

This page illustrates how text and pictograms should be laid out on 

modules and text boxes as shown.

Scaling up

In certain circumstances larger signs than those based on the 300mm x 

 

proportion with the sign size. 

It is recommended all signs are designed and laid out at 100 percent 
using the 300mm x 300mm module system then increased by 150 percent  
or 200 percent to arrive at the larger sign size. Dimensions of the alternative  
permitted sign sizes and layouts are shown opposite for reference. 

إشارة أفقية بمربع نص بنسبة 100% 

إشارة أفقية بمربع نص بنسبة 150% 

إشارة أفقية بمربع نص بنسبة 200% 
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  Horizontal sign examples  4.12  الفتات المرور  نماذج الالفتة ا/فقية 

الفتات تحتوي على رسائل فردية وثنائية
تظهر مجموعة النماذج المبينة كيف يمكن إعطاء نفس المخطط لمجموعة من الالفتات 

ذات المحتوى المختلف، مما يضفي استقاللية وأهمية على كل رسالة داخل كل الفتة 
من الالفتات. وفيما يلي أمثلة على الفتات الحظر والالفتات ا:لزامية والفتات المخاطر 

والالفتات التحذيرية مع بعض الرسائل المدونة على الفتة مفردة. كما تؤكد محاذاة 
وحدات الصور التوضيحية مع مربعات النص، كما هو مبين، على التوازن البصري.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لمخططات الفتات المرور ا/فقية في الملحق الموجود 
في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. 

ومن جهة أخرى يمكن إجراء العمل الفني لالفتات المرور ا/خرى من خالل الجمع بين 
مربعات النص والصور التوضيحية على النحو المطلوب باستخدام القوالب المتوفرة.

Single and dual message signs

can be consistent in layout, giving authority and importance to the sign’s 
message in each instance. Here are examples of prohibition, regulatory, 
hazard and warning signs, with some messages combined on a single 
sign. The alignment of pictogram modules with text boxes, as illustrated, 
ensures a visual balance.  
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PMS 295 لون الخلفية: %8 من نظام مطابقة بانتون

 الفتات المرور  لون الخلفية  4.13    

التباين البصرى
للمساعدة في إبراز التباين والحد من التوهج، تم تخفيف خلفية الالفتة بنسبة 8 بالمائة 

من اللون PMS 295 (ا7زرق القاتم لالفتات سلطة مدينة دبي المالحية) كما هو مبين. 
علًما بأن الخلفية الملونة المخففة ال تستخدم أبًدا ضمن الصور التوضيحية كبديل للون 

ا7بيض. ويظهر النص دائًما باللون ا7سود على خلفية بيضاء ليبرز على مسافة من 
الالفتة ولجعل الفتات المرور سهلة القراءة.

Visual contrast

To aid contrast and reduce glare, signs have a tinted background of 
8 percent of PMS 295 (DMCA Dark Blue) as illustrated. The coloured 
background tint is never used within the pictogram instead of white.  
Text is always shown in black against a white background to stand  



Signage design and guidelines  ا:رشادات الخاصة بالتصاميم والالفتات

الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف

Section 5 القسم
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نظام الوحدة النمطية
الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف هي الفتات توضع على ضفة المياه وتهدف في المقام 

ا7ول إلى إرشاد مستخدمي الوسائل البحرية لتوجيههم إلى الميناء أو إلى أرصفة أو 
مراسي محددة، وأيًضا لالستخدام البري. تصميم الفتات ا7سماء على أساس وحدة نمطية 

بمقياس 300 ملم أو نظام التبليط. ويكون طول الالفتة دائًما من مضاعفات المقياس 
300 ملم بينما عمق الالفتة ثابت على المقياس 730 ملم. يتم الجمع بين الوحدات 
باستخدام ما ال يقل عن أربع وحدات تصل إلى ست وحدات كحد أقصى وذلك لpسماء 

الطويلة جًدا. ال يسمح بالفتات ا7سماء التي تتألف من وحدة نمطية واحدة اثنتين أو ثالث 
وحدات.

أبعاد الالفتة
تحتوي الالفتات على لوحة ملونة للنص المكتوب، كما هو موضح هنا بمقياس 552 ملم 

× 1152 ملم لالفتة تتألف من أربع وحدات. وهناك هامش بمقياس 24 ملم بين حافة 
اللوحة والحافتين اليمنى العلوية واليسرى العلوية لالفتة. كما يوجد حد سفلي بمقياس 

154 ملم بين قاعدة اللوحة والحافة السفلية من الالفتة. وتحتوي اللوحة على أنصاف 
أقطار جانبية تالية لpبعاد كما هو مبين.

في بعض الظروف التي يلزم فيها أن تكون الفتات ا7سماء مرئية لمستخدمي الوسائل 
البحرية من مسافة طويلة، فمن الضروري أن تكون الفتات ا7سماء أكبر حجًما. يرجى 

الرجوع إلى صفحة 45 لالطالع على التوجيهات بشأن تخطيط هذه الالفتات ا7كبر حجًما 
ومعرفة ا7بعاد المطلوبة.

Module system

and berths, and also for landside use. Name sign design is based on a 
300mm module or tiling system. Sign length is always a multiple of 300mm 

of four modules up to a maximum of six modules for very long names. 
Name signs comprising single, two or three modules are not permitted. 

Sign dimensions

Signs contain a coloured panel for naming text, as shown here measuring 
552mm x 1152mm for a four module sign. There is a margin of 24mm 
between the edge of the panel and the top, left hand and right hand 
edges of the sign. There is a lower border of 154mm between the base 
of the panel and the bottom edge of the sign. The panel has corner radii 
following the dimensions illustrated.

In certain circumstances where name signs need to be visible by vessel 
users from a long distance, larger name signs are necessary. Please  
see page 45 for guidance on the layout these larger signs and the 

  Name sign layout  5.1  الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  مخطط الفتة االسم 
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  Name sign layout  5.1  الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  مخطط الفتة االسم 

مخطط النص
تم تصميم الفتات ا7سماء بحيث تحتوي على النص العربي والالتيني مع كتابة النص 

العربي فوق النص الالتيني. وقد تم وضع النص في منتصف الالفتة ليسهل قراءته. هذا 
ويتم تحديد موقع النص على لوحة االسم عن طريق الهوامش العلوية والسفلية، كما 

هو مبين. كما يتم تخصيص المنطقة أسفل لوحة االسم للمصادقة من قبل سلطة 
مدينة دبي المالحية وذلك باستخدام رمز المرساة، إضافة إلى شعار جهة التشغيل 

التابعة لجهات أخرى، إن وجد. وتحدد الهوامش العلوية والسفلية موضع هذه العناصر 
الرسومية داخل المنطقة الحدودية، بما في ذلك هامش بمقياس 6 ملم على الجانبين 

ا7يمن وا7يسر كما هو مبين.

ينبغي استخدام خط TransportDubai الموحد لكتابة جميع نصوص الالفتات. حيث 
جرى تصميم الخطوط العربية والالتينية بصورة تجعل عمليات محاذاة الكتابة والتحكم 

بالمسافة الفاصلة وتعيين المسافة بين ا7سطر تتم بشكل تلقائي.

حجم الخط
ينبغي اتباع نص الالفتة لمواصفات الحجم الواردة في هذه الصفحة وذلك لضمان 
الوضوح مع ا7خذ في االعتبار لمسافات القراءة والسرعة المحتملة للسير. هذا وقد 

استخدم خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير 
للنص الالتيني بمقياس 132 ملم لكل منهما. وهناك هامش بمقياس 120 ملم بين 

قاعدة النص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني.

Text layout 

Name signs are laid out in Arabic and Latin text, with Arabic above the Latin 
text. The text is centred for ease of reading. The positioning of text on the 
name panel is determined by the upper and lower margins, as illustrated. 
The border underneath the name panel is for DMCA endorsement using 
the anchor symbol and, if applicable, third party operator’s logo. The upper 
and lower margins determine the positioning of these graphic elements 
within the border area, including the additional 6mm margin to the left and 
right as illustrated.

The combined TransportDubai font must be used to create all signage 
text. The Arabic and Latin typefaces have been designed so that character 
alignment, kerning and leading are automatic. 

Font size

To ensure legibility given the reading distances involved and potential 

page. The Alif height of Arabic text and Cap-height of Latin text are both 
132mm. There is a margin of 120mm between the baseline of the Arabic 
text and the Cap-height of the Latin text.
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الفتات ا/سماء القصيرة
تظهر هذه الصفحة مخطط لالفتة تتألف من أربع وحدات بمقياس 300 ملم والالفتة 
المصقولة باللون. يبلغ طول الالفتة 1,200 ملم وهي مناسبة لpسماء القصيرة أو 
ا7سماء متوسطة الطول. ويظهر النص المكتوب دائًما باللون ا7بيض على خلفية 

اللوحة ذات اللون ا7زرق القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية. بينما تظهر 
مصادقة سلطة مدينة دبي المالحية إضافة إلى جهة التشغيل التابعة 7طراف أخرى، إن 

وجد، دائًما باللون ا7زرق القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية على خلفية بيضاء 
في المنطقة السفلية من الالفتة.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات ا/سماء في الملحق الموجود في القسم 11 
وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن 

النص المكتوب قابل للتحرير حتى يمكن إدراج االسم المطلوب.

Short name signs

or names of medium length. Naming text is always shown in white reversed  
out of the DMCA Dark Blue panel background. Endorsement by the DMCA  
and, if applicable, a third party operator is always shown in DMCA Dark 
Blue against the white background of the lower border area of the sign. 
 
Digital templates for name signs are listed in the Appendix in Section 11  

  Name sign layout  5.2  الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  طول الفتة االسم 
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الفتات ا/سماء الطويلة
تظهر هذه الصفحة مخطط لالفتة تتألف من خمس وحدات بمقياس 300 ملم والالفتة 

المصقولة باللون. ويبلغ طول الالفتة 1,500 ملم الستيعاب االسم الطويل. وتظل 
القواعد التي تحكم المخطط والموضع وحجم الخط كما هي بالنسبة لالفتات ا7سماء 

القصيرة. ويظهر النص المكتوب دائًما باللون ا7بيض على خلفية اللوحة ذات اللون 
ا7زرق القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية. بينما تظهر مصادقة سلطة مدينة 

دبي المالحية إضافة إلى جهة التشغيل التابعة 7طراف أخرى، إن وجد، دائًما باللون ا7زرق 
القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية على خلفية بيضاء في المنطقة السفلية 

من الالفتة.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات ا/سماء في الملحق الموجود في القسم 11 
وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن 

النص المكتوب قابل للتحرير حتى يمكن إدراج االسم المطلوب.

Long name signs

sign in colour. The sign is 1,500mm in length to accommodate a long name. 
Font size, position and layout rules remain the same as for short name 
signs. Naming text is always shown in white reversed out of the DMCA  
Dark Blue panel background. Endorsement by the DMCA and, if applicable,  
a third party operator is always shown in DMCA Dark Blue against the white 
background of the lower border area of the sign. 
 
Digital templates for name signs are listed in the Appendix in Section 11  

  Name sign layout  5.2  الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  طول الفتة االسم 
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  Name sign layout  5.2  الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  طول الفتة االسم 

الفتات ا/سماء الطويلة جًدا
تظهر هذه الصفحة مخطط لالفتة تتألف من ست وحدات بمقياس 300 ملم والالفتة 

المصقولة لم يتم ذكر اللون. ويبلغ طول الالفتة 1,800 ملم الستيعاب االسم الطويل 
جًدا. وتظل القواعد التي تحكم المخطط والموضع وحجم الخط كما هي بالنسبة لالفتات 

ا7سماء الطويلة. ويظهر النص المكتوب دائًما باللون ا7بيض على خلفية اللوحة ذات 
اللون ا7زرق القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية. بينما تظهر مصادقة سلطة 

مدينة دبي المالحية إضافة إلى جهة التشغيل التابعة 7طراف أخرى، إن وجد، دائًما باللون 
ا7زرق القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية على خلفية بيضاء في المنطقة 

السفلية من الالفتة.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات ا/سماء في الملحق الموجود في القسم 11 
وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن 

النص المكتوب قابل للتحرير حتى يمكن إدراج االسم المطلوب.

Very long name signs

sign in colour. The sign is 1,800mm in length to accommodate a very long 
name. Font size, position and layout rules remain the same as for short 
and long name signs. Naming text is always shown in white reversed out 
of the DMCA Dark Blue panel background. Endorsement by the DMCA 
and, if applicable, a third party operator is always shown in DMCA Dark 
Blue against the white background of the lower border area of the sign. 
 
Digital templates for name signs are listed in the Appendix in Section 11  
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  Name sign sizes  5.3  الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  أحجام الفتات ا/سماء 

أحجام الالفتات القياسية والكبيرة
بالنسبة لالفتات أسماء الميناء أو المرفأ أو المرسى فإنه ينبغي أن تكون واضحة للعيان 

على مسافة طويلة، ولذلك فمن الضروري استخدام الفتات ا7سماء ا7كبر حجًما بدالً من 
تلك المحددة في الصفحات السابقة.

وبالتالي هناك حجمين مسموح بهما لالفتات ا7سماء. ينصح باستخدام الفتات الحجم 
القياسي بمقياس 100 في المائة لالستخدام البري على مداخل المركبات أو المشاة 

ومواقف السيارات في المرافق البحرية.

لالستخدام البحري أو على الحواجز المائية، يشترط استخدام الالفتات التي يتم زيادتها 
بنسبة 150 في المائة لتوفير فرص أكبر لمسافات القراءة ولمراعاة سرعة سير ركاب 

السفن عند االقتراب من المرافق البحرية.

الزيادة
يفضل تصميم جميع الالفتات وتنظيمها بمقياس 100 في المائة باستخدام نظام 

الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم ثم زيادتها بنسبة 150 في المائة للوصول إلى حجم 
أكبر لالفتة. وتظهر في الجهة المقابلة أبعاد ا7حجام البديلة لالفتات وهي لالفتة تتألف 

من خمس وحدات نمطية بمقياس 300 ملم ومخطط نموذجي وذلك للرجوع إليها حين 
الحاجة. وبالنسبة 7حجام الالفتات ا7كبر حجًما باستخدام أربع وحدات نمطية بمقياس 300 

ملم وست وحدات نمطية بمقياس 300 ملم فإنه يتم احتسابها بنفس الطريقة.

Standard and large sign sizes

Where port, harbour or marina name signs need to be clearly visible over 
 

on the previous pages. 

 
signs at 100 percent scale are recommended for landside use at vehicular 
or pedestrian entrances and car parks at marine facilities. 

For waterside use or on breakwaters, signs scaled up by 150 percent are 
 

speed of travel of vessel users when approaching marine facilities on water. 

Scaling up

It is recommended all signs are designed and laid out at 100 percent using  
the 300mm module system then increased by 150 percent to arrive at the 
larger sign size. Dimensions of the alternative sign size for a 5 x 300mm 
module sign and typical layout are shown opposite for reference. The sizes 
of larger signs using 4 x 300mm and 6 x 300mm modules are calculated 
the same way.

اسم ا�شارة بنسبة %100 لالستخدام من الجانب البري 
Name sign at 100% for landside use

اسم ا�شارة بنسبة %150 لالستخدام من الجانب المائي 
Name sign at 150% for waterside use
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 الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  حجم الفتة الرصيف والمرسى  5.4    

أبعاد الالفتة
الفتات الرصيف والمرسى لها نفس الحجم، بمقياس 430 ملم × 400 ملم. وتحتوي 

الالفتات على لوحة ملونة بمقياس 312 ملم × 368 ملم تتضمن النص ثنائي اللغة 
با:ضافة إلى ا7حرف وا7رقام التعريفية. وهناك هامش بمقياس 16 ملم بين حافة اللوحة 
والحافتين اليمنى العلوية واليسرى العلوية لالفتة. كما يوجد حد سفلي بمقياس 102 

ملم بين قاعدة اللوحة والحافة السفلية من الالفتة. وتحتوي اللوحة على أنصاف أقطار 
جانبية تالية لpبعاد كما هو مبين.

Sign dimensions

Jetty and berth signs are the same size, measuring 430mm x 400mm. 
The signs contain a coloured panel which measures 312mm x 368mm 

margin of 16mm between the edge of the panel and the top, left hand and 
right hand edges of the signs. There is a lower border of 102mm between 
the base of the panel and the bottom edge of the sign. The panel has 
corner radii following the dimensions illustrated.
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 الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  مخطط الفتة الرصيف والمرسى  5.5    

أبعاد الالفتة
تم تصميم الفتات الرصيف والمرسى بالنص العربي والالتيني على نفس السطر. ويمتد 

النص الالتيني من اليسار بينما يمتد النص العربي من اليمين. يتمركز النص با:ضافة 
إلى ا7حرف وا7رقام التعريفية المصاحبة وسط الالفتة. ودائًما ما تستخدم ا7بجدية 

الالتينية للحروف وا7رقام المحددة للرصيف والمرسى على الالفتات.

يتم تحديد موضع النص على الوحة التعريفية عن طريق الهوامش العلوية والسفلية 
كما هو مبين. كما يتم تخصيص المنطقة أسفل لوحة االسم للمصادقة من قبل 

سلطة مدينة دبي المالحية وذلك باستخدام رمز المرساة الممتد من اليمين أو شعار 
جهة التشغيل التابعة لجهات أخرى والممتد من اليسار، إن وجد. وتحدد الهوامش 

 العلوية والسفلية موضع هذه العناصر التوضيحية داخل المنطقة المحددة، بما في 
ذلك الهامش ا:ضافي بمقياس 4 ملم على الجانبين ا7يمن وا7يسر كما هو مبين. 

حجم الخط
ينبغي اتباع نص الالفتة لمواصفات الحجم الواردة في هذه الصفحة وذلك لضمان 
الوضوح مع ا7خذ في االعتبار لمسافات القراءة والسرعة المحتملة للسير. هذا وقد 

استخدم خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير 
للنص الالتيني بمقياس 35 ملم لكل منهما. يبلغ مقياس الحروف وا7رقام التعريفية 

125 ملم. وهناك هامش بمقياس 40 ملم بين قاعدة النص العربي وخط ارتفاع الحرف 
الالتيني الكبير للنص الالتيني. لحرف أو رقم تعريفي.

Text layout

Jetty and berth signs are laid out in Arabic and Latin text on the same 
line. The Latin text ranges left and the Arabic text ranges right. Text and  

the sign. The Latin alphabet is always used for letters and numbers 
identifying jetties and berths on signs.

 
the upper and lower margins, as illustrated. The border underneath the 
panel is for DMCA endorsement using the anchor symbol ranged right or, 
if applicable, third party operator’s logo ranged left. The upper and lower 
margins determine the positioning of these graphic elements within  
the border area, including the additional 4mm margin to the left and right 
as illustrated.

Font size

To ensure legibility given the reading distances involved and potential 

page. The Alif height of Arabic text and Cap-height of Latin text are both 

of 40mm between the baseline of the text and the Cap-height of the 
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 الفتات ا7سماء والترحيب والتعريف  خيارات الفتة الرصيف والمرسى  5.6    

الالفتات المكتملة
تعرض هذه الصفحة مجموعة مختارة من الالفتات المصقولة لم يتم ذكر اللون. وتظل 
القواعد التي تحكم المخطط والموضع وحجم الخط كما هي بالنسبة لالفتات الرصيف 

والمرسى. ويظهر النص المحدد دائًما باللون ا7بيض على خلفية اللوحة ذات اللون ا7زرق 
القاتم الذي يميز سلطة مدينة دبي المالحية. بينما تظهر مصادقة سلطة مدينة دبي 
المالحية أو جهة التشغيل التابعة 7طراف أخرى، إن وجد، دائًما باللون ا7زرق القاتم الذي 
يميز سلطة مدينة دبي المالحية على خلفية بيضاء في المنطقة السفلية من الالفتة.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات الرصيف والمرسى في الملحق الموجود في 
القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى 

مالحظة أن الحروف وا/رقام التعريفية للرصيف والمرسى قابلة للتحرير حتى يمكن إدراج 
التعريف المطلوب.

Completed signs

 
is always shown in white reversed out of the DMCA Dark Blue panel 
background. Endorsement by the DMCA or, if applicable, a third party  
operator is always shown in DMCA Dark Blue against the white background  
of the lower border area of the sign. 
 

 



Signage design and guidelines  ا:رشادات الخاصة بالتصاميم والالفتات

الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع
Directional and location signs

Section 6 القسم
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Directional and location signs  Module size  6.1  الفتات ا:رشاد وتحديد المواقع  حجم الوحدة النمطية 

نظام الوحدة النمطية
تم تبني إحدى قواعد الوحدة النمطية لتحديد أحجام الالفتة بالنسبة للوحات ا:رشادية 

وتحديد المواقع، مع أبعاد مماثلة لوحدات الفتات المرور وا7سماء. تبنى اللوحات ا:رشادية 
وتحديد المواقع على أساس نظام الوحدة النمطية بمقياس 300 ملم × 300 ملم أو 
على أساس نظام التبليط. ينبغي إضافة وحدة نمطية إضافية عند عدم القدرة على 

موائمة محتوى الالفتة داخل وحدة نمطية كاملة. تحتوي الصفحات التالية على توضيح 
للترتيبات المختلقة للوحدة النمطية.

القياسات
يبلغ مقياس الهوامش العلوية والسفلية 50 ملم في جميع ا7حوال، كما هو مبين. 

ويتم تحديد الهوامش اليمنى واليسرى على اللوحات ا:رشادية عن طريق موضع 
السهم. (انظر القسم 6.4 مخططات الالفتات: مواضع ا7سهم). يبلغ مقياس الهامش 

الموجود بين حافة الالفتة والسهم 50 ملم في جميع ا7حوال. ويتم تحديد الهامش 
المقابل باستخدام نظام الوحدة النمطية. 

كما يجب االلتزام بهذه القياسات في جميع ا7وقات عند تحديد أحجام الالفتة ومخططاتها.

Module system

A module rule has been adopted to determine sign sizes for directional 

modules. Directional and location signs are based on a 300mm x 300mm 

arrangements are illustrated on the following pages.

Measurements

Top and bottom margins are always 50mm, as shown. On directional signs  
the left and right hand margins are determined by the position of the arrow. 
(See Section 6.4 Sign layout: Arrow positions). The margin between the 
edge of the sign and the arrow is always 50mm. The opposite margin is 
determined by the modular system. 

These measurements should be adhered to at all times when determining 
sign sizes and layouts.



Dubai Maritime City Authority  Signage design and guidelines   51  |  سلطة مدينة دبي المالحية  ا�رشادات الخاصة وتصاميم الالفتات

600

300 300

900

300 300 300

1200

300 300 300 300

1500

300 300 300 300 300

Directional and location signs  Sign length  6.2  الفتات ا:رشاد وتحديد المواقع  طول الالفتة 

الوحدات النمطية المجمعة
يتراوح طول الالفتة من الحد ا7دنى بمقياس 300 ملم (وحدة واحدة) و600 ملم 

(وحدتين) حتى 1,500 ملم (خمس وحدات)، كما هو مبين. ال تستخدم الوحدة الواحدة 
سوى لالفتة موقع تضم صورة توضيحية واحدة مثال، الفتة دورة مياه. بينما يجوز استخدام 

الفتة تضم وحدتين عند الحاجة إلى جمع الصور التوضيحية لeشارة إلى موقع. وسواء 
كانت الالفتات تضم وحدة واحدة أو اثنتين، فإنه ينبغي أن تكون الالفتة مثبتة السطح. 

بينما تكون الالفتات التي تضم أكثر من أربع وحدات معلقة أو مثبتة على دعامات.

وفي بعض ا7حيان قد يختلف طول ألواح الالفتة وواجهاتها تبًعا للمنطقة التي يتم 
وضعها بها، ولكن يظل نظام الوحدة النمطية هو الذي يحدد مخطط الالفتة.

Sign length ranges from a minimum of 300mm (one module) and 600mm 
 

can only be used for a location sign with a single pictogram – for example, 
a toilet sign. A two module sign can be used when combined pictograms 

surface mounted. Signs over four modules need to be suspended or 
post-mounted. 

The length of sign panels and fascias can sometimes vary depending 
upon the area to which they are to be applied but the sign layout is still 
determined by the module system. 
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Directional and location signs  Sign depth  6.3  الفتات ا:رشاد وتحديد المواقع  عمق الالفتة 

الوحدات النمطية المجمعة
يتم تحديد عمق الالفتة عن طريق عدد من ا7سطر المطلوبة على الالفتة وينبغي أيًضا 

اتباع قاعدة الوحدة النمطية كما هو مبين. ويبلغ الحد ا7قصى لعدد ا7سطر الموصى 
بها لالفتات متعدد ا7سطر ثالثة أسطر. عند الحاجة لوجود أكثر من ثالث رسائل أو ثالثة 

خيارات لالتجاه في موقع واحد، يتم استخدام الفتات إضافية.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات فردية أو ثنائية أو ثالثية االتجاه ذات أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة 
قابلة للتحرير حتى يمكن إدراج ا/سهم والصور التوضيحية والصور الرسومية ا/خرى 

المسموح بها حسب الحاجة.

should also follow the module rule, as illustrated. Three is the maximum 
number of lines recommended for multiline signs. If more than three 

consideration should be given to using additional signs.  
 
Digital templates for single, two-line and three-line directional signs 
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خطوط التقسيم
يتم تقسيم الرسائل ا:رشادية على الفتات متعددة الخطوط باستخدام خط متصل 

للتمييز بين كل رسالة. ويبلغ سمك خطوط التقسيم 3 ملم إلى جانب هامش بمقياس 
50 ملم بين نهاية الخط وحافة الالفتة. كما هو مبين.

Directional messages on multiline signs are divided by a solid white line 
 

with a 50mm margin between the end of the line and the edge of the sign, 
as illustrated. 

Directional and location signs  Sign layout  6.4  الفتات ا:رشاد وتحديد المواقع  مخطط الالفتة 
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مواضع ا/سهم
توجد ا7سهم ا:رشادية داخل دوائر بهدف وضوح المخطط وتناسقه. وتبلغ أقطار الدوائر 
200 ملم ودوران ا7سهم 45 درجة بشكل متزايد لeشارة إلى جميع االتجاهات. وال يظهر 

سهم الدائرة سوى في أقصى يسار أو في أقصى يمين الوحدة النمطية على الالفتة. 
وال يمكن مطلًقا استخدام ا7سهم ا:رشادية على حالتها وال ينبغي أيًضا أن تشير إلى 

الالفتة أو إلى خط آخر.

يتم تحديد الهوامش الموجودة على الجانبين ا7يمن وا7يسر من الالفتة من خالل موضع 
السهم. يبلغ مقياس الهامش الموجود بين حافة الالفتة والسهم 50 ملم في جميع 
ا7حوال كما هو مبين. ويتم تحديد الهامش المقابل باستخدام  نظام الوحدة النمطية.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات فردية أو ثنائية أو ثالثية االتجاه ذات أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة 
قابلة للتحرير حتى يمكن إدراج ا/سهم والصور التوضيحية والصور الرسومية ا/خرى 

المسموح بها حسب الحاجة.

Arrow positions

Directional arrows are contained in circles for clarity and consistency  

increments to indicate every direction. The circle arrow must only appear 
in the far left or the far right module on signs. Directional arrows are never 
used on their own and should not point into the sign or at another line.

The sign’s left and right hand margins are determined by the position 
of the arrow. The margin between the edge of the sign and the arrow is 
always 50mm, as illustrated. The opposite margin is determined by the 
modular system.  
 
Digital templates for single, two-line and three-line directional signs 
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حجم النص وموضعه
تم تصميم جميع الالفتات بحيث تحتوي على النص العربي والالتيني مع وضع النص 

العربي فوق النص الالتيني.

 يبلغ الحد ا7دنى للنص العربي والالتيني على الالفتات ا:رشادية: 
خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) = 75 ملم

خط ارتفاع الحرف الالتيني الصغير = 50 ملم

هذا ويتم تحديد موقع النص على الالفتة عن طريق الهوامش العلوية والسفلية مع 
محاذاة دائرة السهم لقمة النص العربي وقاعدة النص الالتيني كما هو مبين. وهناك 

دائًما هامش بمقياس 100 ملم بين دائرة السهم والنص على الالفتة بغض النظر عن 
اتجاه السهم.

ينبغي استخدام خط TransportDubai الموحد لكتابة جميع نصوص الالفتات. حيث 
جرى تصميم الخطوط العربية والالتينية بصورة تجعل عمليات محاذاة الكتابة والتحكم 

بالمسافة الفاصلة وتعيين المسافة بين ا7سطر تتم بشكل تلقائي.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات فردية أو ثنائية أو ثالثية االتجاه ذات أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة 
قابلة للتحرير حتى يمكن إدراج ا/سهم والصور التوضيحية والصور الرسومية ا/خرى 

المسموح بها حسب الحاجة.

Text size and position

All signs are laid out in Arabic and Latin text, with Arabic always placed 
above the Latin text. 

The minimum size of Arabic and Latin text on directional signs is:
Alif height = 75mm 
x-height = 50mm

The positioning of text on signs is determined by the upper and lower 
margins, with the arrow circle aligning with the top of the Arabic text  
and the baseline of the Latin text, as illustrated. There is always a margin 
of 100mm between the arrow circle and text on signs regardless of  
arrow orientation. 

The combined TransportDubai font must be used to create all signage 
text. The Arabic and Latin typefaces have been designed so that character 
alignment, kerning and leading are automatic.  
 
Digital templates for single, two-line and three-line directional signs 
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تحديد مساحة الصور التوضيحية
تم تصميم الصور التوضيحية ليتم وضعها على قاعدة النص الالتيني في الجهة 
المقابلة من النص من جهة دائرة السهم. هذا وقد جرى تصميمها بحيث ال يتجاوز 

عرضها في معظم الحاالت 200 ملم وتكون على ارتفاع يحاذي الرسالة ا7فقية من خالل 
النص العربي كما هو مبين. تتمركز الصور التوضيحية داخل وحدة نمطية مبلطة.

هناك دائًما هامش بمقياس 100 ملم بين دائرة الصورة التوضيحية والنص. وينبغي 
استخدام وحدة إضافية إذا كان شكل الصورة التوضيحية يؤدي إلى تخفيض عرض 

الهامش 7قل من 100 ملم.

في الالفتة متعددة الخطوط، يحدد كل من النص ا7طول والصورة التوضيحية العدد 
ا:جمالي  للوحدات النمطية. في حال وجود مجموعة من الالفتات تحتوي على نص 

قصير، ينبغي أن يظل هناك هامش بمقياس 100 ملم بين الصورة التوضيحية ونهاية 
خط النص.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات فردية أو ثنائية أو ثالثية االتجاه ذات أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة 
قابلة للتحرير حتى يمكن إدراج ا/سهم والصور التوضيحية والصور الرسومية ا/خرى 

المسموح بها حسب الحاجة.

Pictogram spacing

Pictograms have been designed to sit on the baseline of the Latin text  
at the opposite end of the text from the arrow circle. They have been 
drawn so that in most cases they do not exceed 200mm in width and  
are at a height that aligns with a horizontal guide through the Arabic text,  
as illustrated. Pictograms are centred within the tile module.

There is always a margin of 100mm between the pictogram and text.  
An additional module must be used if the shape of the pictogram reduces 
the width of the margin to less than 100mm. 

In a multiline sign, the longest text and pictogram combination determines 
the overall number of modules. If a sign array has a particularly short length 
of text, there should still be a margin of 100mm between the pictogram and 
the end of the line of text. 
 
Digital templates for single, two-line and three-line directional signs 
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أرقام البوابات
 تظهر أرقام البوابات دائًما بأرقام التينية داخل صندوق مربع كما هو مبين. ويبلغ 

ارتفاع ا7رقام نفس ارتفاع النص الالتيني (50 ملم) وتكون محاذية لقاعدة النص. وتكون 
قمة مربع الرقم محاذية لخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير في النص الالتيني. وهناك 
هامش بمقياس 50 ملم بين مربع الرقم والنص وهامش آخر بمقياس 25 ملم بين 

مربعات ا7رقام.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات فردية أو ثنائية أو ثالثية االتجاه ذات أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة 
قابلة للتحرير حتى يمكن إدراج ا/سهم والصور التوضيحية والصور الرسومية ا/خرى 

المسموح بها حسب الحاجة.

 
as illustrated. The numbers themselves are the same height as the Latin 
text (50mm) and align with the baseline. The top of the number box aligns 
with the cap-height of the Latin text. There is a margin of 50mm between 
the number box and the text, and a 25mm margin between number boxes. 
 
Digital templates for single, two-line and three-line directional signs 
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التخفيض
يتم تصميم الالفتات منخفضة النطاق للمناطق التي تتوفر بها مساحة محدودة وليس 
من الضروري قراءتها من مسافة بعيدة مثل، الممرات والردهات وأعمدة الساللم. وتتألف 
هذه الالفتات من وحدات نمطية تبلغ ثلثي حجم الالفتة القياسية أو نسبة 66.7 تقريًبا، 

مما ينتج عنه وحدة نمطية لالفتة بمقياس 200 ملم × 200 ملم.

يتم تخفيض نطاق العناصر الرسومية بما في ذلك النص وا7سهم والصور التوضيحية 
بالتناسب مع حجم الالفتة. يفضل تصميم جميع الالفتات وتنظيمها بمقياس 100 في 

المائة باستخدام نظام الوحدة النمطية مقياس 300 ملم ثم تخفيضها بنسبة 66.7 
في المائة للوصول إلى حجم أصغر لالفتة. وتظهر في الجهة المقابلة أبعاد تفصيلية 

لpحجام البديلة المسموح بها لالفتات وذلك للرجوع إليها حين الحاجة.

Scaling down

Reduced scale signs are designed for areas where there is limited space 
available and where legibility over a long distance is not necessary, such 
as corridors, lobbies and stairwells. These signs are made up of modules 
that are two-thirds the size of standard signs or approximately 66.7 
percent, resulting in a sign module of 200mm x 200mm.

The graphic elements including text, arrows and pictograms are scaled 
down in proportion with the sign size. It is recommended all signs are 
designed and laid out at 100 percent using the 300mm x 300mm module 
system then reduced by 66.7 percent to arrive at the smaller sign size. 
Detailed dimensions of the alternative permitted sign sizes and layouts 
are shown opposite for reference. 

Directional and location signs  Reduced scale signs  6.5  الفتات ا:رشاد وتحديد المواقع  الفتات منخفضة النطاق 
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حجم الترويسة
ينصح باستخدام الفتات ذات نطاق أصغر داخل المكاتب والممرات والردهات التابعة 

لسلطة مدينة دبي المالحية وكذلك المناطق ا7خرى غير المخصصة للجمهور. وبالنسبة 
لهذه الالفتات، يتم تضمين لوحة الترويسة التي تضم الهوية المؤسسية لسلطة مدينة 

دبي المالحية أعلى الرسائل ا:رشادية كما هو مبين. ويتمركز رمز المرساة في منتصف 
لوحة الترويسة مع هامش علوي بمقياس 33.3 ملم وآخر سفلي بمقياس 33.3 ملم 

بين قاعدة النص والخط ا7بيض الفاصل.

Header size

lobbies and other non-public facing areas. For these signs a header 
panel featuring the DMCA corporate identity is included above the 
directional messages, as illustrated. The anchor symbol is centred within 
the header panel with a 33.3mm margin at the top and a 33.3mm margin 
at the bottom between the baseline of the text and the white divider line.
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الفتات المواقع مع الصور التوضيحية
تتمركز الرسائل المجمعة مع الصور التوضيحية على الالفتات الخاصة بالمواقع في 
منتصف عرض الالفتة كما هو مبين. وهناك دائًما هامش بمقياس 100 ملم بين 
الصورة التوضيحية والنص، ويحدد هذا الهامش الثابت الهوامش الموجودة على 

الجانبين ا7يمن وا7يسر من الالفتة. كما يتم وضع الصورة التوضيحية على قاعدة النص 
الالتيني وتكون مرتكزة داخل الوحدة النمطية المبلطة.

يتم تمركز النص المدون على الفتات المواقع في المنتصف بدالً من التواجد على الجانب 
ا7يسر أو الجانب ا7يمن كما هو الحال في الالفتات ا:رشادية، وكذلك يتم تطبيق نفس 

القواعد على التسلسل الهرمي للغة وأحجام النوع. ويحدد طول رسالة الموقع عدد 
الوحدات النمطية المطلوبة لالفتة. وفي حال امتداد الرسالة المتمركزة في المنتصف 

7كثر من 100 ملم إلى الوحدة اليسرى أو الوحدة اليمنى، ينبغي استخدام وحدة إضافية.

في بعض الحاالت قد يتم تحديد طول الفتة الموقع سلًفا عن طريق حجم السمة 
المعمارية عندما يراد مناسبتها كما هو الحال مع لوحة الواجهة. وإذا كانت لوحة الالفتة 
أطول من الحد ا7دنى لعدد الوحدات النمطية فينبغي تمركز النص المجمع مع الصورة 

التوضيحية داخل اللوحة بالكامل أو أعلى المنشأة ليتم التعرف عليها.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات المواقع أحادية الخط والتي تتألف من أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة قابلة 
للتحرير حتى يمكن إدراج النص والصور التوضيحية حسب الحاجة.

Location signs with pictograms

Messages combined with pictograms on location signs are centred 
within the width of the sign, as illustrated. There is always a margin 

determines the margins at the left and right hand sides of the sign. 
Pictograms sit on the baseline of the Latin text and are centred within  
the tile module.

Text on location signs is also centred instead of ranging left or right as on 
directional signs, otherwise the same rules apply for language hierarchy 
and type sizes. The length of location message determines the number 

 
more than 100mm into the left or right module, an additional module 
should be used.

In some situations the length of a location sign may be predetermined by 

panel. If the sign panel is longer than the minimum number of modules 
then the combined text and pictogram should be centred within the 

 
 

lengths are listed in the Appendix in Section 11 and issued electronically 

Directional and location signs  Location signs  6.6  الفتات ا:رشاد وتحديد المواقع  الفتات المواقع 
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الفتات المواقع بدون الصور التوضيحية
يتم تمركز النص المستقل على الفتات المواقع في منتصف عرض الالفتة. ويحدد 

طول رسالة الموقع عدد الوحدات النمطية المطلوبة لالفتة. وفي حال امتداد الرسالة 
المتمركزة في المنتصف 7كثر من 100 ملم إلى الوحدة اليسرى أو الوحدة اليمنى، 

ينبغي استخدام وحدة إضافية.

في بعض الحاالت قد يتم تحديد طول الفتة الموقع سلًفا عن طريق حجم السمة 
المعمارية عندما يراد مناسبتها كما هو الحال مع لوحة الواجهة. وإذا كانت لوحة الالفتة 

أطول من الحد ا7دنى لعدد الوحدات النمطية فينبغي تمركز النص داخل اللوحة 
بالكامل أو أعلى المنشأة ليتم التعرف عليها.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لالفتات المواقع أحادية الخط والتي تتألف من أطوال 
مختلفة للوحدة النمطية في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر إلكترونًيا من 

قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النماذج الجاهزة قابلة 
للتحرير حتى يمكن إدراج النص والصور التوضيحية حسب الحاجة.

Location signs without pictograms

Standalone text on location signs is centred within the width of the sign. 
The length of location message determines the number of modules 

100mm into the left or right module, an additional module should be used.

In some situations the length of a location sign may be predetermined  

a fascia panel. If the sign panel is longer than the minimum number of 
modules then the text should be centred within the entire panel length  

 
 

lengths are listed in the Appendix in Section 11 and issued electronically 
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Pedestrian signs  A4 sign  7.1  A4 الفتات المشاة  الفتة مقاس

أنواع الالفتات
هناك مجموعة من الفتات المشاة المصممة لتحديد المواقع قرب حافة المياه، على 

سبيل المثال، على ا7رصفة والمراسي. وتشمل بصورة أساسية الفتات الحظر والالفتات 
ا:لزامية والفتات المخاطر والفتات السالمة. وتتكون جميع الفتات المشاة من صورة 
توضيحية أعلى رسالة الالفتة ويفصل بينهما خط فاصل. يتم تمييز الفتات الحظر 

القياسية من خالل دائرة حمراء وشريط له زاوية على خلفية بيضاء. وللمساعدة في 
إبرازها، تتميز الصور التوضيحية بحد أبيض يتماشى مع سمك الخط ا7بيض الفاصل.

إخطار من سطر واحد
ينبغي اتباع المخطط المقابل لالفتات مقاس A4 والتي تضم رسالة ثنائية اللغة من 

سطر واحد. يتم تمركز الصورة التوضيحية والخط الفاصل والنص داخل مخطط الالفتة. 
وهناك هامش بمقياس 29 ملم على كال الجانبين ا7يمن وا7يسر لالفتة، إضافة إلى 

هامش بمقياس 17 ملم أعلى الصورة التوضيحية والحافة العلوية لالفتة وأيًضا بين 
الصورة التوضيحية والخط ا7بيض الفاصل. كما أن هناك هامش بمقياس 30 ملم بين 
الخط ا7بيض الفاصل وخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وبين قاعدة النص 

الالتيني والحافة السفلية لالفتة.

هذا وقد استخدم خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 
الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 17 ملم لكل منهما. وهناك هامش بمقياس 

14 ملم بين قاعدة النص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني.

تم إدراج خيارات العمل الفني الرقمية لالفتات المشاة في الملحق الموجود في القسم 
11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. كما تتوافر 

نماذج جاهزة فارغة �نشاء الفتات مختلفة تتألف من صورة توضيحية وخط أو اثنين 
للنص مزدوج اللغة.

Sign types

There is a range of pedestrian signs designed for positioning near the 
water’s edge, for example, on jetties and berths. They mainly cover 
prohibition, hazard and mandatory safety sign categories. All pedestrian 
signs consist of a pictogram above a sign message separated by a 
divider line. Standard prohibition signs are characterised by the red 
circle and angled bar on a white background. To help them stand out, 
pictograms have a white border that matches the thickness of the white 
dividing line.

Single line notice

The layout opposite should be followed for A4 signs with a single line 
dual-language message. Pictogram, dividing line and text are centred 
within the sign layout. There is a 29mm margin at both the left and right 
hand sides of the sign, with a 17mm margin above the pictogram and the 
top edge of the sign, and also between the pictogram and white divider 
line. There is a 30mm margin between the white divider line and the Alif 
height of the Arabic text, and between the baseline of the Latin text and 
the bottom edge of the sign.

Font size is 17mm for both the Alif height of Arabic text and Cap-height 
of the Latin text. There is a margin of 14mm between the baseline of the 
Arabic text and the Cap-height of the Latin text. 
 

 
a pictogram and one or two lines of dual language text.
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Pedestrian signs  A4 sign  7.1  A4 الفتات المشاة  الفتة مقاس

إخطار من سطرين
ينبغي اتباع المخطط المقابل لالفتات مقاس A4 والتي تضم رسالة ثنائية اللغة من 
سطرين. يتم تمركز الصورة التوضيحية والخط الفاصل والنص داخل مخطط الالفتة. 

وكما هو الحال مع الالفتات أحادية الخط، يوجد هامش بمقياس 29 ملم على كال 
الجانبين ا7يمن وا7يسر من الالفتة. تم تحديد هامش بمقياس 17 ملم بين الصورة 

التوضيحية والحافة العلوية لالفتة والخط ا7بيض الفاصل، وبين الخط ا7بيض الفاصل 
والنص العربي وقاعدة النص الالتيني والحافة السفلية لالفتة.

هذا وقد استخدم خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني 
الكبير للنص الالتيني بمقياس 11.5 ملم لكل منهما. وهناك هامش بمقياس 10 ملم 

بين قاعدةالنص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني؛ إضافة إلى 
هامش بمقياس 9 ملم بين خطوط نص نفس اللغة.

تم إدراج خيارات العمل الفني الرقمية لالفتات المشاة في الملحق الموجود في القسم 
11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. كما تتوافر 

نماذج جاهزة فارغة �نشاء الفتات مختلفة تتألف من صورة توضيحية وخط أو اثنين 
للنص مزدوج اللغة.

Two line notice

The layout opposite should be followed for A4 signs with a two line, 
dual-language message. Pictogram, dividing line and text are centred 
within the sign layout. As with single line signs, there is a 29mm margin 
at both the left and right hand sides of the sign. Margins are set at 17mm 
between the pictogram and the top edge of the sign and the white divider 
line, between the white divider line and the Arabic text, and the baseline 
of the Latin text and the bottom edge of the sign. 

Font size is 11.5mm for both the Alif height of Arabic text and Cap-height 
of the Latin text. There is a margin of 10mm between the baseline of 
the Arabic text and the Cap-height of the Latin text; and a 9mm margin 
between lines of text in the same language. 
 

 
a pictogram and one or two lines of dual language text.
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Pedestrian signs  A5 sign  7.2  A5 الفتات المشاة  الفتة مقاس

إخطار من سطر واحد
ينبغي اتباع المخطط المقابل لالفتات مقاس A5 والتي تضم رسالة ثنائية اللغة من 

سطر واحد. يتم تمركز الصورة التوضيحية والخط الفاصل والنص داخل مخطط الالفتة. 
وهناك هامش بمقياس 20 ملم على كال الجانبين ا7يمن وا7يسر لالفتة، إضافة إلى 

هامش بمقياس 12 ملم أعلى الصورة التوضيحية والحافة العلوية لالفتة وأيًضا بين 
الصورة التوضيحية والخط ا7بيض الفاصل. كما أن هناك هامش بمقياس 21 ملم بين 
الخط ا7بيض الفاصل وخط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وبين قاعدة النص 

الالتيني والحافة السفلية لالفتة.

هذا وقد استخدم خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف 
الالتيني الكبير للنص الالتيني بمقياس 12 ملم لكل منهما. وهناك هامش بمقياس 

10 ملم بين قاعدة النص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني.

تم إدراج خيارات العمل الفني الرقمية لالفتات المشاة في الملحق الموجود في القسم 
11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. كما تتوافر 

نماذج جاهزة فارغة �نشاء الفتات مختلفة تتألف من صورة توضيحية وخط أو اثنين 
للنص مزدوج اللغة.

Single line notice

The layout opposite should be followed for A5 signs with a single line 
dual-language message. Pictogram, dividing line and text are centred 
within the sign layout. There is a 20mm margin at both the left and right 
hand sides of the sign, with a 12mm margin above the pictogram and the 
top edge of the sign, and also between the pictogram and white divider 
line. There is a 21mm margin between the white divider line and the Alif 
height of the Arabic text, and between the baseline of the Latin text and 
the bottom edge of the sign.

Font size is 12mm for both the Alif height of Arabic text and Cap-height 
of the Latin text. There is a margin of 10mm between the baseline of the 
Arabic text and the Cap-height of the Latin text. 
 

 
a pictogram and one or two lines of dual language text.
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Pedestrian signs  A5 sign  7.2  A5 الفتات المشاة  الفتة مقاس

إخطار من سطرين
ينبغي اتباع المخطط المقابل لالفتات مقاس A5 والتي تضم رسالة ثنائية اللغة من 
سطرين. يتم تمركز الصورة التوضيحية والخط الفاصل والنص داخل مخطط الالفتة. 

وكما هو الحال مع الالفتات أحادية الخط، يوجد هامش بمقياس 20 ملم على كال 
الجانبين ا7يمن وا7يسر من الالفتة. تم تحديد هامش بمقياس 12 ملم بين الصورة 

التوضيحية والحافة العلوية لالفتة والخط ا7بيض الفاصل، وبين الخط ا7بيض الفاصل 
والنص العربي وقاعدة النص الالتيني والحافة السفلية لالفتة.

هذا وقد استخدم خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) للنص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني 
الكبير للنص الالتيني بمقياس 8 ملم لكل منهما. وهناك هامش بمقياس 7 ملم بين 

قاعدة النص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني؛ إضافة إلى هامش 
بمقياس 6.5 ملم بين خطوط نص نفس اللغة.

تم إدراج خيارات العمل الفني الرقمية لالفتات المشاة في الملحق الموجود في القسم 
11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. كما تتوافر 

نماذج جاهزة فارغة �نشاء الفتات مختلفة تتألف من صورة توضيحية وخط أو اثنين 
للنص مزدوج اللغة.

Two line notice

The layout opposite should be followed for A5 signs with a two line, 
dual-language message. Pictogram, dividing line and text are centred 
within the sign layout. As with single line signs, there is a 20mm margin 
at both the left and right hand sides of the sign. Margins are set at 12mm 
between the pictogram and the top edge of the sign and the white divider 
line, between the white divider line and the Arabic text, and the baseline 
of the Latin text and the bottom edge of the sign. 

Font size is 8mm for both the Alif height of Arabic text and Cap-height 
of the Latin text. There is a margin of 7mm between the baseline of the 
Arabic text and the Cap-height of the Latin text; and a 6.5mm margin 
between lines of text in the same language. 
 

 
a pictogram and one or two lines of dual language text.
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Pedestrian signs  Sign examples  7.3  الفتات المشاة  نماذج الالفتات 

الالفتات المكتملة
 تتبع جميع الفتات المشاة نفس التنسيق وحجم الخط. وتكون الالفتات عبارة عن 

تنسيق أفقي مقاس A4 أو A5 وتضم رسائل مزدوجة اللغة من سطرين. ويكون النص 
عبارة عن لون أبيض منعكس على الخلفية ذات اللون ا7زرق القاتم الذي يميز سلطة 

مدينة دبي المالحية.

تم إدراج خيارات العمل الفني الرقمية لالفتات المشاة في الملحق الموجود في القسم 
11 وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. كما تتوافر 

نماذج جاهزة فارغة �نشاء الفتات مختلفة تتألف من صورة توضيحية وخط أو اثنين 
للنص مزدوج اللغة.

Completed signs

All pedestrian signs follow the same format and sizing. The signs are  
A4 or A5 portrait format with single or two-line dual language messages. 
Text is reversed white out of the solid background in DMCA Dark Blue. 
 

 
a pictogram and one or two lines of dual language text.
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Pedestrian signs  A1 general notice  7.4  A1 الفتات المشاة  إخطار عام مقاس  

مخطط الالفتة وحجمها
توضع ا:خطارات العامة على اليابسة عند مداخل المركبات أو المشاة إلى المرافق البحرية 
أو في مواقف السيارات المجاورة. تقدم الالفتات للزائرين معلومات مفيدة عن المنشأة، بما 
في ذلك أوقات العمل وأرقام الهاتف وتردد قناة الراديو. كما تضم الالفتات إخطارات الحظر 

أو السالمة ا7خرى والصور التوضيحية حسب الحاجة. كما يتم تضمين مصادقة سلطة 
مدينة دبي المالحية إضافة إلى جهة التشغيل التابعة 7طراف أخرى، إن وجد، كما هو 

مبين. وتكون الالفتات على هيئة إخطارات مقاس A1 أو 594 ملم × 841 ملم.

رموز الحظر والسالمة
يضم نموذج الالفتة الموضح ستة من رموز الحظر. ويجوز أن تتضمن الالفتات عدد أقل من 

الرموز غير أنها ال ينبغي أن تتضمن أكثر من ستة رموز. وال تكون الرموز مقتصرة على 
إخطارات الحظر بل يجوز أن تتضمن رموز السالمة أو رموز تحذيرية أو رموز إلزامية بناًء على 

المتطلبات المحلية.

نماذج جاهزة من الالفتات
قد يختلف محتوى الالفتة والمعلومات التي تقدمها بناء على متطلبات المرافق كل 

على حدة ولكن يظل المخطط كما هو مبين.

تم إدراج نموذج جاهز رقمي �خطارات عامة في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر 
إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النموذج 

الجاهز قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص والصور التوضيحية حسب الحاجة.

Sign layout and size 

General notices are located landside at vehicular or pedestrian entrances  
to marine facilities or in adjoining car parks. The signs give visitors useful  
information about the facility, including opening times, contact telephone  

 
or other safety notices and pictograms as appropriate. DCMA endorsement  
and, if applicable, that of a third party operator is also included, as illustrated.  
The signs are A1 in size or 594mm x 841mm.  

 

The sign example illustrated has six prohibition symbols. Signs may feature  
fewer symbols but should not include more than six. The symbols are 
not restricted to prohibition notices and may include safety, warning or 

 

Sign template 

 
of individual facilities but the layout remains as illustrated.  
 
A digital template for general notices is listed in the Appendix in Section 



Signage design and guidelines  ا:رشادات الخاصة بالتصاميم والالفتات
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 البطاقات التعريفية  البطاقة القياسية  8.1    

أنواع البطاقات
يتم تطبيق بطاقات الهوية على المعدات المملوكة لسلطة مدينة دبي المالحية مثل، 

العوامات ومعدات إنقاذ للحياة 7غراض السالمة وإدارة ا7صول. توضح هذه الصفحة بطاقة 
قياسية تظهر عدًدا يحدد هوية قطعة معينة من المعدات. كما تظهر الصفحات التالية 

أنواع مختلفة من تصميمات بطاقة الهوية حيث توضح بطاقة الهوية الخاصة برقم هاتف 
سلطة مدينة دبي المالحية وبطاقة هوية تأكيد الملكية في حالة وقوع ضرر أو عطل.

تظهر البطاقات رمز المرساة التابع لسلطة مدينة دبي المالحية داخل دائرة إما على صورة 
تكرار إيجابي على خلفية بيضاء أو تكرار سلبي على خلفية اللون ا7زرق القاتم الذي يميز 

سلطة مدينة دبي المالحية.

أبعاد البطاقات
تأتي البطاقات القياسية بمقياس 130 ملم × 100 ملم إضافة إلى أنصاف أقطار جانبية 

كما هو مبين.

مخطط البطاقات
يتمركز رمز المرساة التابع لسلطة مدينة دبي المالحية إلى جانب النص داخل مخطط 

الالفتة، في منطقة بمقياس 80 ملم × 80 ملم. ال يستخدم سوى النص الالتيني 7رقام 
التعريف. ويكون حجم الخط 18 ملم.

تم إدراج نموذج جاهز رقمي �خطارات عامة في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر 
إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النموذج 

الجاهز قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص والصور التوضيحية حسب الحاجة.

purposes. On this page a standard label is illustrated showing a number 

label design showing contact telephone number for the DMCA and 
 

are shown on the following pages.

The labels show the DMCA anchor symbol in a circle in either a positive 
iteration against a white background or negative against the DMCA Dark 
Blue background.

Standard labels are 130mm x 100mm with corner radii, as illustrated.

The DMCA anchor symbol and text are centred within the sign layout, 
within an area measuring 80mm x 80mm. Only Latin text is used for 

 
 
A digital template for general notices is listed in the Appendix in Section 
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  البطاقات التعريفية  البطاقة القياسية التي تضم رقم الهاتف  8.2    

أنواع البطاقات
البطاقات الموضحة لرقم هاتف سلطة مدينة دبي المالحية خاصة بأعطال المعدات 

عندما يكون من الضروري ا:بالغ عن ضرر أو عطل. وتأتي هذه البطاقات بمقياس 150 
ملم × 100 ملم إضافة إلى أنصاف أقطار جانبية كما هو مبين.

مخطط البطاقات
يتمركز رمز المرساة التابع لسلطة مدينة دبي المالحية والنص والخط الفاصل داخل 

مخطط الالفتة، في منطقة بمقياس 80 ملم × 80 ملم. ال يستخدم سوى النص الالتيني
ال يستخدم سوى النص الالتيني لpرقام التعريفية وأرقام الهاتف. ويبلغ حجم الخط 7رقام 

التعريف 18 ملم و9 ملم 7رقام الهاتف.

تم إدراج نموذج جاهز رقمي �خطارات عامة في الملحق الموجود في القسم 11 وتصدر 
إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب. يرجى مالحظة أن النموذج 

الجاهز قابل للتحرير حتى يمكن إدراج النص والصور التوضيحية حسب الحاجة.

Labels showing a contact telephone number for the DMCA are for 

These labels are 150mm x 100mm with corner radii, as illustrated.

The DMCA anchor symbol, text and dividing line are centred within the sign 
layout, within an area measuring 80mm x 80mm. Only Latin text is used 

numbers is 18mm, and 9mm for telephone numbers. 
 
A digital template for general notices is listed in the Appendix in Section 
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   البطاقات التعريفية  بطاقة الرسائل التي تضم رقم هاتف  8.3    

أبعاد البطاقات
بالنسبة للبطاقات التي ال تضم أرقاًما تعريفية، هناك تأكيد كتابي على أن هذه 

المعدات هي ملك لسلطة مدينة دبي المالحية با:ضافة إلى وجود رقم هاتف. وهذه 
البطاقات لها نفس حجم تلك البطاقات المعروضة في الصفحة السابقة، حيث يبلغ 

مقياسها 150 ملم × 100 ملم إضافة إلى أنصاف أقطار ونفس الهوامش الخاصة 
بحواف البطاقة.

مخطط البطاقات
مخطط البطاقات هو نفس المخطط المعروض في الصفحة السابقة باستثناء رسالة 

البطاقة مزدوجة اللغة بدالً من الرقم التعريفي. ويشترط وجود ثالثة خطوط لهذا النص 
مع كتابة عبارة سلطة مدينة دبي المالحية كاملة باللغة العربية وتختصر إلى سلطة 

مدينة دبي المالحية بالنص الالتيني. هذا ويبلغ مقياس خط أقصى ارتفاع (ارتفاع ا7لف) 
للنص العربي وخط ارتفاع الحرف الالتيني الكبير للنص الالتيني 4 ملم لكل منهما مع 

وجود هامش بمقياس 3 ملم بين كل سطر.

تم إدراج النماذج الجاهزة الرقمية لبطاقات الرسائل في الملحق الموجود في القسم 11 
وتصدر إلكترونًيا من قبل سلطة مدينة دبي المالحية حسب الطلب.

telephone number. These labels are the same size as those shown on 
the previous page, 150mm x 100mm with corner radii, and with the same 
margins from the label edges. 

Label layout is the same as that shown on the previous page except for 

written in full in Arabic and abbreviated to DMCA in Latin text. The Alif 
height for Arabic text and Cap-height of the Latin text are both 4mm  
with a margin of 3mm between each line.  
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  Buoy example  8.4  البطاقات التعريفية  نماذج العوامات 

تحديد موقع البطاقة
يتم دائًما وضع البطاقات على المعدات في موضع واضح للعيان. بالنسبة للعوامات 

ينبغي أن تكون فوق سطح الماء كما هو مبين.

 
On buoys this should be above the waterline, as illustrated.



Signage design and guidelines  ا:رشادات الخاصة بالتصاميم والالفتات

إنشاء الالفتات
Sign construction

Section 9 القسم
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Sign construction  Sign types  9.1  إنشاء الالفتات  أنواع الالفتات  

المبادئ العامة
تنطبق مواصفات إنشاء الالفتات التالية على جميع فئات الالفتات وأحجامها، بما في 

ذلك الفتات المرور، والفتات االسم، والفتات ا:رشاد وتحديد المواقع. توضح الجهة المقابلة 
نماذج لمجموعة من أنواع الالفتات المختلفة.

يتضمن هذا القسم مواصفات لمواد بناء الالفتة وإنشاءها والمثبتات والدعم فضًال عن 
توصيات بشأن ارتفاعات الالفتات.

General principles

illustrated opposite. 
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Sign construction  Sign materials  9.2  إنشاء الالفتات  مواد الالفتة 

واجهات الالفتات البرية والفتات المرور
مادة واجهة الالفتة الموصى بها عبارة عن مادة طالء انعكاسية أو موشورية لتحقيق 

أكبر قدر ممكن من التباين للصور المرسومة عليها. وهذه المادة قوية بما يكفي لتحمل 
الظروف البيئية القاسية، مثل ضوء الشمس الساطع والحرارة، مع توفير درجة عالية من 

وضوح الرؤية. وبالنسبة لpحوال الجوية على الشاطئ، ينبغي أن تكون الالفتات مرئية 
من أكبر نطاق ممكن في وضح النهار وأثناء الليل.

من الممكن تقطيع مادة الطالء الموشورية بسهولة حسب الحجم المطلوب وبعض 
ا:صدارات يتم طباعتها بطريقة رقمية. والمواصفات الموصى بها عبارة عن درجة 

هندسية أو مادة طالء موشورية عالية الكثافة. وال يجوز استخدام إصدارات الخاليا المغلقة 
من مادة الطالء. ولسهولة الصنع، يوصى باستخدام مادة طالء ذات درجة طباعة تتمتع 
بضمان لمدة سبع سنوات، شريطة اتباع المواصفات الصحيحة للحبر وعملية الطباعة. 

كما سيعتمد أي ضمان على إضافة طبقة إضافية من مادة الطالء الوقائي إلى أوجه 
الالفتة. يتم تطبيق هذا أثناء عملية التصنيع، وتضاف الطبقة ا:ضافية إلى مادة الوجه 

المصقولة لالفتة على طبقة واحدة من ا7لمنيوم. يرجى مالحظة عدم استخدام ألواح 
الالفتات المضلعة.

order to achieve maximum contrast for the applied graphics. This material 
is robust enough to withstand demanding environmental conditions, 
including bright sunlight and heat, while providing a high degree of visibility. 
In shoreline conditions the signs must be visible from the greatest possible 
range in daylight and at night.  
 

for ink and the printing process are followed. Any warranty would also rely 

onto a single sheet of aluminium. Please note slatted sign panels should 
not be used.
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Sign construction  Sign components  9.3  إنشاء الالفتات  مكونات الالفتة 

مكونات الالفتة المثبتة على دعامات
يتم إنشاء الالفتات من ا7لمنيوم باستخدام نظام مسجل الملكية يستخدم عادة في 

الفتات الطريق. يوفر ا7لومنيوم أفضل مقاومة للتآكل الناتج عن مياه البحر، والتي يمكن 
أن تكون مصدر قلق خطير. عند وضع الالفتات في مياه البحر، فإنه ينصح بطالء الدعامات 

القائمة والجزء الخلفي من أوجه الالفتة بمادة صقل مقاومة للتآكل.

ينبغي تركيب قضبان ا7لمنيوم المساندة أو لصقها خلف لوحة ا:عالن، مما يسمح 
بتعديل ا:شارات حسب ا:رتفاع والمستوى المطلوب. يتم إلحاق جهاز التثبيت بالقضبان 

المساندة، والتي يتم تركيبها بدورها على ا7عمدة المستقيمة. في معظم المواقع، 
خصوصا الشواطئ وحواجز ا7مواج، يحب وضع ا7عمدة المستقيمة في قاعدة خرسانية 

مصبوبة. ينبغي أن تكون تركيبة الخرسانة تحتمل التعرض لمياه البحر، وتكون مضادة 
للمياه حين يتم تركيبها في المياه. 

تسمح قضبان التركيب وا7جهزة الملحقة بوضع الالفتات على االرتفاع المطلوب وتحديد 
المستوى بشكل صحيح، بيد أنه ال يمكن تعديلها مع الدعامات غير العمودية أو الموجهة 

بصورة غير صحيحة. وأثناء عملية تجهيز القاعدة، يجب محاذاة الدعامات بشكل صحيح 
وربطها بإحكام في موضعها في االتجاه المطلوب.

Post mounted sign components

The signs are constructed from aluminium using a proprietary system 

seawater corrosion, which can be a serious concern. Where signs are 
located in seawater, it is recommend the upright posts and the rear of  

 
 
The aluminium mounting rails should be riveted or glued to the back of 
the sign face panel, allowing the signs to be adjusted for height and level. 
A clamping device is attached to the mounting rails, which in turn  
is attached to the upright posts. In most locations, particularly shorelines 
and breakwaters, the posts should be set in a cast concrete base. The 
concrete formulation should be suitable for exposure to seawater and, 
when signs are mounted in the water, waterproof concrete must be used. 
 
The mounting rail and clamps allow the signs to be positioned at the 

posts that are not vertical or properly orientated. During the base casting 
process, the posts must be correctly aligned and securely held in place 
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Sign construction  Sign components  9.3  إنشاء الالفتات  مكونات الالفتة 

مكونات الفتات الحوائط والالفتات ا�رشادية
تستخدم جميع الالفتات ا:رشادية نفس تصميم بروز ا:طار، والذي يمكن استخدامه مع 
كال من الالفتات ا7حادية والمزدوجة. ويمتاز التصميم بالمرونة الكافية للسماح بتثبيت 
الالفتات على ا7رضية أو تعليقها أو تثبيتها على الحائط أو تثبيتها بدعامة. كما يمكن 
إدراج لوحات ا7لمنيوم المتحركة من أي من جانبي ا:طار، مما يسهل من عملية تبديل 

أوجه الالفتة.

من الممكن طباعة الصور الرسومية من الشاشة مباشرة على وجه الالفتة المصنوع من 
ا7لومنيوم أو طباعته بطريقة رقمية على فيلم مصنوع من الفينيل ثم يوضع بعد ذلك 

على وجه الالفتة. ويوجد خيار آخر وهو رش الدهان على وجه الالفتة باللون ا7زرق القاتم 
ووضع الصور الرسومية على أنها حروف وصور توضيحية فردية مصنوعة من الفينيل 

ومحددة المسافة مسبًقا. بالنسبة لالفتات ا:رشادية الداخلية، يجوز استخدام فيلم عادي 
مصنوع من الفينيل بدالً من مادة الطالء االنعكاسية المحددة لالفتات المرور والمشاة.

تتألف الفتات الحوائط من صفيحة بسيطة من ا7لومنيوم يتم عليها طباعة الفيلم 
المصنوع من الفينيل مع وضع طبقة من مادة الطالء الوقائية. وينبغي أن تكون جميع 

الالفتات الخارجية بما في ذلك الفتات الحوائط مصنوعة من فيلم الفينيل العاكس، 
بنفس الطريقة التي يتم بها إنشاء الفتات المرور. ومن الممكن تثبيت الفتات الحوائط 

باستخدام شريط VHB أو ما شابه ذلك، أو يمكن تثبيتها باستخدام مسامير. هذا 
وينبغي أوُال تثبيت الصفيحة الخلفية على الحائط باستخدام مسامير ذات رأس مسطحة 

ثم وضع فيلم الصور الرسومية المصنوع من الفينيل أعلى الصفيحة.

Directional and wall sign components

All directional signs use the same frame extrusion design, which allows for 

tray panels may be inserted from either side of the frame, making sign 
faces easy to replace. 
 
The sign graphics can be screen printed directly onto the aluminium sign  

 
Another option is to spray paint the sign face in dark blue and apply the 
graphics as individual pre-spaced vinyl letters and pictograms. For internal 

 
 

fastened using screws. The back plate should be screwed onto the wall 
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600 ملم
العرض ا/قصى
لتثبيت الحامل

600mm 
maximum width
for a single post

841 ملم
تثبيت حامل مزدوج

841mm 
400 ملم

تثبيت حامل منفرد
400mm 

900 ملم
تثبيت حامل مزدوج

900mm 

Sign construction    9.4  إنشاء الالفتات  أشكال الدعامات  

مواصفات ا/جهزة الداعمة
لتوفير مزيًدا من الثبات، ينبغي تثبيت الالفتات التي يزيد عرضها عن 600 ملم على 

دعامات ثنائية أو مزدوجة. ويتضمن هذا الفتات االسم والفتات المرور ذات التنسيق ا7كبر 
إضافة إلى جميع إخطارات المعلومات العامة. وعلى الجانب اkخر، يجوز تثبيت الالفتات 

التي يصل عرضها إلى 600 ملم أو أقل من ذلك من منتصفها على دعامة واحدة.

 

To provide increased stability, signs over 600mm wide should be mounted 
on twin or double posts, as illustrated. This includes the larger format 

 
that are 600mm wide or less can be centre mounted on a single post.
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2500 ملم (الحد ا/دنى)
عند أعلى ارتفاع للمد
2500mm (minimum)
at high tide

Sign construction    9.5  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات المرور   

الفتات الحواجز المائية
الفتات المرور المواجهة للمياه المثبتة على حواجز مائية، مثل إخطارات الحظر والالفتات 

التحذيرية، ينبغي أن تكون على ارتفاع مناسب حتى تكون بمنأى عن العوائق ومرئية 
بوضوح للسفن القادمة. يبلغ الحد ا7دنى الموصى به الرتفاع الفتات الحواجز المائية 2,500 

ملم، يتم قياسها بدًءا من سطح المياه عند أعلى ارتفاع للمد حتى الحافة السفلية من 
الالفتة. ومن الممكن وضع الالفتات على ارتفاع أكبر من ذلك مع مراعاة تجنب التعرض 

لسرعات الرياح المتغيرة.

 

prohibition notices, should be at an appropriate height so that they are 
unobstructed and clearly visible to oncoming vessels. The recommended 
minimum height for breakwater signs is 2,500mm, measured from the 
surface of the water at high tide to the lower edge of the sign. Signs can 
be placed higher than this but care should be taken to avoid exposure to 
variable wind speeds. 
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2500 ملم (الحد ا/دنى)
عند أعلى ارتفاع للمد
2500mm (minimum)
at high tide

Sign construction    9.5  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات المرور   

المسقط الجانبي
توضح هذه الصفحة المسقط الجانبي لالفتة الحواجز المائية، حيث يبلغ الحد ا7دنى 

الموصى به لالرتفاع 2,500 ملم، يتم قياسها بدًءا من سطح المياه عند أعلى ارتفاع للمد 
حتى الحافة السفلية من الالفتة. تظهر الصورة بوضوح أن الالفتة مواجهة للسفن القادمة.

 

This page shows the side elevation of a breakwater sign, with the 
recommended minimum height of 2,500mm, measured from the surface 
of the water at high tide to the lower edge of the sign. The illustration 
clearly shows the sign facing outwards towards oncoming vessels. 



Dubai Maritime City Authority  Signage design and guidelines   82  |  سلطة مدينة دبي المالحية  ا�رشادات الخاصة وتصاميم الالفتات

2500 ملم (الحد ا/دنى)
عند أعلى ارتفاع للمد
2500mm (minimum)
at high tide

Sign construction    9.5  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات المرور   

الفتات مثبتة تحت المياه
تظهر الصفحة نوًعا آخر من أنواع المساقط الجانبية، هذه المرة لالفتة مثبتة تحت المياه. 

يبلغ الحد ا7دنى الموصى به لالرتفاع 2,500 ملم، يتم قياسها بدًءا من سطح المياه 
عند أعلى ارتفاع للمد حتى الحافة السفلية من الالفتة. تظهر الصورة بوضوح أن الالفتة 

مواجهة للسفن والزوارق القادمة.

Signs mounted under water 

This page shows another side elevation, this time of a sign mounted 
under water. The recommended minimum height is again 2,500mm, 
measured from the surface of the water at high tide to the lower edge of 
the sign. The illustration clearly shows the sign facing outwards towards 
oncoming vessels and watercraft.
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2500 ملم (الحد ا/دنى)
عند أعلى ارتفاع للمد
2500mm (minimum)
at high tide

Sign construction    9.6  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف    

الالفتات البرية
الالفتات المواجهة للمياه المثبتة على اليابسة ينبغي أن تكون على ارتفاع مناسب حتى 

تكون بمنأى عن العوائق ومرئية بوضوح للسفن القادمة. يبلغ الحد ا7دنى الموصى به 
الرتفاع الالفتات المواجهة للمياه 2,500 ملم، يتم قياسها بدًءا من سطح المياه عند أعلى 

ارتفاع للمد حتى الحافة السفلية من الالفتة. ومن الممكن وضع الالفتات على ارتفاع أكبر 
من ذلك مع مراعاة تجنب التعرض لسرعات الرياح المتغيرة. وينبغي أن يكون النوع ا7كبر 

من الفتات ا7سماء على ارتفاع كاٍف ليتمكن ا7شخاص من السير بأمان أسفل الالفتة.

Landside signs 

Water facing signs mounted on land should be at an appropriate height 
so that they are unobstructed and clearly visible to oncoming vessels. 
The recommended minimum height for water facing signs is 2,500mm, 
measured from the surface of the water at high tide to the lower edge of 
the sign. Signs can be placed higher than this but care should be taken 
to avoid exposure to variable wind speeds. The larger type of name sign 
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1500 ملم
(الحد ا/دنى)
1500mm 
(minimum)

Sign construction    9.6  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف    

الالفتات البرية
بالنسبة لالفتات المثبتة على اليابسة داخل المنشآت البحرية مثل، الفتات اسم الميناء 
والفتات ا7رقام التعريفية للرصيف أو المرسى، يوصى بأن يكون ارتفاع الالفتة أقل مراعاة 

لمسافات القراءة ا7قصر وكون ا7شخاص على مقربة من الالفتات. ينبغي أن تظل الالفتات 
واضحة للعيان ويوصى بأن يكون الحد ا7دنى لالرتفاع عن ا7رض بمقياس 1,500 ملم، يتم 

قياسها بدًءا من ا7رض حتى قاعدة الالفتة كما هو مبين.

Landside signs 

For signs mounted on land at marine facilities, such as harbour name and 

take account of shorter reading distances and the proximity of people on 
foot. The signs should still be clearly visible and a minimum clearance of 
1,500mm is recommended, measured from the ground to the base of the 
sign, as illustrated.
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2400 ملم
2400mm

Sign construction  Directional and location sign height  9.7  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع

الفتات تحديد المواقع
ينبغي وضع الفتات الواجهة، مثل الفتة مكتب التذاكر الموضحة في الصورة المقابلة 

 با:ضافة إلى الفتات تحديد المواقع ا7خرى على ارتفاع 2,400 ملم من ا7رض حتى 
قاعدة الالفتة.

الالفتات ا�رشادية
يتم وضع جميع الالفتات ا:رشادية المعلقة في السقف على ارتفاع 2,400 ملم من ا7رض 

حتى قاعدة الالفتة كما هو مبين.

ينبغي أن تكون الفتات تحديد المواقع والالفتات ا:رشادية واضحة للعيان من مسافة بعيدة 
داخل المرافق البحرية وفي المباني البحرية الكبيرة، مثل صاالت وصول السفن السياحية.

Location signs 

signs should be positioned at a height of 2,400mm from the ground to 
the base of the sign.

Directional signs 

All ceiling suspended directional signs are positioned at a height of 
2,400mm from the ground to the base of the sign, as illustrated.

Location and directional signs need to be clearly visible from a distance at  
marine facilities and in large marine buildings, such as cruise ship terminals.
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1000 ملم
1000mm

Sign construction  Directional and location sign height  9.7  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع

الفتات القوائم
يوجد نوعان من أنواع الفتات القوائم كما هو مبين. توضع الالفتات ا7كبر حجًما عند 

مداخل المركبات أو المشاة في المنشآت البحرية، مع وجود الفتة إضافية أصغر حجًما 
لالستخدام الداخلي داخل المباني، مثل مقرات سلطة مدينة دبي المالحية. يتم تصميم 

كال النوعين من القوائم للقراءة على مستوى العين حيث ترتفع عن ا7رض بمقياس 
1,000 ملم من ا7رض وحتى القاعدة.

Menu signs 

There are two types of menu signs as illustrated. The larger sign is for 
use at vehicular and pedestrian entrances to marine facilities, with the 
smaller repeater sign used internally in buildings, such as at DMCA 
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1500 ملم
1500mm

الالفتات المثبتة على دعامات
يتم تصميم الفتات ا:خطارات العامة با:ضافة إلى بعض أنواع الفتات السالمة والالفتات 

ا:لزامية حتى يمكن قراءتها عن قرب من قبل السائرين، حيث ترتفع الالفتة بمقياس 
1,500 ملم، يتم قياسها بدًءا من ا7رض حتى قاعدة الالفتة. تضم الصفحة نماذج 7مثلة 

الالفتات المثبتة على دعامات أحادية ومزدوجة.

الالفتات المثبتة على الحائط
وبالمثل، ينبغي أن تكون الالفتات المثبتة على الحائط على ارتفاع 1,500 ملم من ا7رض 

وحتى قاعدة الالفتة كما هو مبين.

Post-mounted signs 

General notices and some safety and statutory signs are designed to 

1,500mm measured from the ground to the base of the sign. Examples  
of single and double post-mounted signs are shown.

Wall-mounted signs 

clearance of 1,500mm from the ground to the base of the sign, as illustrated.

Sign construction  Pedestrian sign height  9.8  إنشاء الالفتات  ارتفاع الفتات المشاة 
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موضع الالفتات
Sign placement

Section 10 القسم
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Sign placement  Typical marina layout  10.1  موضع الالفتات  مخطط المرفأ النموذجي 

المبادئ العامة
الرسم التوضيحي المقابل عبارة عن مخطط مرفأ نموذجي يتألف من مياه ومنفذ 

إلى اليابسة وحاجز مائي ومراٍس وأرصفة وموقف سيارات با:ضافة إلى مرفأ للقوارب. 
قد يختلف تكوين المرافق والمنشآت المتعددة تبًعا للمواقع واالتجاهات، ولكن تبقى 

القواعد العامة لموضع الالفتات كما هي.

يتم توضيح مدخل المرفأ عن طريق وضع الفتة اسم من الحجم الكبير عند نهاية 
الحاجز المائي في مواجهة السفن القادمة. في حين يتم وضع الفتات االسم ذات الحجم 
القياسي عند مداخل المركبات والمشاة على اليابسة. تضم المراسى وا7رصفة الفتات 

تعريفية مناسبة لمساعدة ا7شخاص سواء عند االقتراب من الماء أو اليابسة، بينما تضم 
المباني البحرية الفتات مواقع مناسبة أو الفتات تحتوي على اسم المبنى للمساعدة في 

عملية ا:بحار.

الالفتات المرورية تكون مواجهة للمرفأ عادة وتهتم بالحدود المسموح بها للسرعة 
وغيرها من إجراءات السالمة البحرية. ويتم وضع الالفتات ا:رشادية الموجودة على 

اليابسة عند المدخل الرئيسي ومدخل موقف السيارات وعند نقاط التوجه نحو مرفأ 
القوارب وغيرها من المرافق  ا7خرى المخصصة للزوار. كما يتم وضع الفتات السالمة 

والحظر للحيلولة دون وقوع مخاطر الغرق في المياه العميقة أو وقوع إصابات. ويتم 
وضع نشرات المعلومات داخل مواقف السيارات عند مدخل المرفأ وعند مدخل المباني 

البحرية كما هو مبين.

General principles 

Illustrated opposite is a typical marina layout, comprising water and 
landside access, breakwater, berths and jetties, car park and slipways. 

 
upon location and orientation, but the general rules for the placement  
of signs still apply. 

name sign at the end of the breakwater for approaching vessels. Standard 
size name signs are at vehicular and pedestrian entrances landside. 

approaching by water and by land, while marine buildings have appropriate 
location or building name signs to aid navigation.

restrictions and other marine safety procedures. Landside directional 
signs are placed at the main entrance, car park entrance and at the 
turnings to slipways and other visitor facilities. Safety and prohibition signs 
are placed to avert risks of drowning in deep water or injury. Information 
notices are located in car parks at the marina entrance and at the entrance 
to marine buildings, as illustrated.

الفتات المرور

الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف

الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع
Directional and location signs

الفتات السالمة والخطر

الفتات المعلومات
Information signs
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Sign placement    10.2  موضع الالفتات  مخطط الشاطئ النموذجي 

المبادئ العامة
توضح هذه الصفحة مخطط نموذجي للشاطئ. وبا:ضافة إلى الشاطئ، تتضمن 
السمات ا7خرى حواجز مائية وطريق جانبي وموقف سيارات ومرفأ للدراجات المائية 

ومنطقة آمنة للسباحة محددة بعوامات السالمة فضًال عن المرافق ا7خرى المخصصة 
للزوار. قد يختلف تكوين المرافق والمنشآت المتعددة تبًعا للمواقع واالتجاهات، ولكن 

تبقى القواعد العامة لموضع الالفتات كما هي.

يتم توضيح نهاية الحاجز المائي عن طريق وضع الفتة اسم من الحجم الكبير في 
مواجهة ا7شخاص المتجهين نحو مناطق المياه العميقة ومعظمهم يكون من رواد 

ركوب الدراجات المائية وغيرهم من المشاركين في الرياضات المائية. ويتم وضع الفتات 
االسماء والمواقع ذات الحجم القياسي عند مواقف السيارات والمرافق والمباني البحرية.

توضع الالفتات المرورية في مواجهة المياه وتكون خارج المنطقة المخصصة للسباحة 
المحددة بالعوامات لeشارة إلى مرفأ الدراجات المائية وغيره من مرافق الرياضات المائية 

ا7خرى. ويتم وضع الالفتات ا:رشادية الموجودة على اليابسة عند تقاطعات الطرق لeشارة 
إلى مواقف السيارات وغيرها من مناطق الشاطئ ا7خرى. ويتم وضع الفتات السالمة 

والحظر على الشاطئ في مواجهة منطقة السباحة وذلك لحماية السباحين من ا:صابة 
أو لمنع وقوع سلوك غير مهذب. كما يتم وضع نشرات المعلومات داخل مواقف السيارات 

كما هو مبين.

General principles 

A typical beach layout is illustrated on this page. As well as the beach, 
other features include breakwaters, access road and car park, jet ski 
resting area, safe swimming area marked by safety buoys, and other 

may vary depending upon location and orientation, but the general rules 
for the placement of signs still apply. 

type name sign for people approaching on water, mainly jet skiers and 
other water sports users. Standard size name and location signs are at  
car parks and on marine buildings and facilities. 

delineated by marker buoys, to indicate jet ski resting areas and other 
water sports facilities. Landside directional signs are placed at road 
junctions to car parks and other beach areas. Safety and prohibition 
signs are placed on the beach in front of the swimming area to protect 
swimmers from injury or prevent discourteous behaviour. Information 
notices are located in car parks, as illustrated.

الفتات المرور

الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف

الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع
Directional and location signs

الفتات السالمة والخطر

الفتات المعلومات
Information signs

عالمة إرشاد العوامة
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Sign placement  Typical marine terminal layout  10.3  موضع الالفتات  مخطط صالة وصول بحرية نموذجية 

المبادئ العامة
تضم المباني البحرية الكبيرة، مثل صاالت وصول السفن السياحية، مجموعة معقدة من 

متطلبات تصميم الالفتات للتحكم في تدفق الركاب على اليابسة وعلى ضفة المياه 
ومنها أيًضا مناطق التجمعات واالستقبال ومراقبة الجمارك. الرسم التوضيحي المقابل 
عبارة عن مبنى نموذجي لصالة وصول، حيث يضم مدخل للركاب المغادرين ومنقطة 

مراجعة جوازات السفر والجمارك ومناطق انتظار ومرافق للركاب وبوابات صعود للسفن 
السياحية. ويتم إبعاد الركاب القادمين عن باقي مناطق صالة الوصول حيث يمرون 

بمنطقة الجمارك ومراجعة جوازات السفر واستالم الحقائب وصوالً إلى منطقة استقبال 
عند الجانب اkخر من المبنى.

يتم توضيح نقاط نقاط الدخول البرية والمائية للركاب حذف كلمة تمام[ أو إضافة بشكل 
واضح با:ضافة إلى منطقة االستقبال البرية من خالل الفتات أسماء أكبر حجًما، في 

حين يتم توضيح مرافق صالة الوصول، مثل الجمارك ومراجعة جوازات السفر ودورات 
المياه وبوابات المغادرة من خالل الفتات تحديد مواقع مناسبة. وتجدر ا:شارة إلى أهمية 
وضوح الالفتات ا:رشادية حذف داخل مبنى الركاب الكبير وينبغي أن توضع في مكان 

رئيسي لمساعدة الركاب للتوجه إلى بوابات المغادرة والخروج وغيرها من المرافق 
الخاصة بالركاب. وتكمن أهمية الفتات السالمة والحظر في توجيه ا7شخاص إلى مخارج 

الطوارئ في حال الضرورة با:ضافة إلى تسليط الضوء على المناطق التي يحظر دخولها 
والمخاطر الناجمة عن االقتراب من مناطق المياه العميقة.

 تظهر هنا المكاتب ا:دارية المتاخمة لصالة وصول الركاب. ويشترط أن تضم هذه 
المرافق الالفتات الخاصة بالزوار، وتتكون بشكل أساسي من الفتة اسم المبنى وقائمة 

بالالفتات ا:رشادية.

General principles 

Large marine buildings, such as cruise ship terminals, can have a complex 

opposite is a typical marine terminal building, with departing passenger 
entrance, customs and passport control, waiting areas, passenger 
facilities and embarkation gates to the cruise ships. Arriving passengers 
are kept apart from the rest of the terminal, passing through customs, 
passport control and luggage retrieval to reach a pickup zone at the other 
side of the building.

Passenger entrances landside and waterside, as well as the landside 

facilities such as customs and passport control, toilets and departure 

directional signs are clearly important in a large passenger building and 
should be strategically placed to assist passenger navigation to departure 
gates, exits and other passenger facilities. Safety and prohibition signs  
are necessary to direct people to emergency exits should the need arise, 
as well as to highlight no-entry areas and the dangers from close proximity 
to deep water.

sign and directional sign menu. 

الفتات ا/سماء والترحيب والتعريف الفتات ا�رشاد وتحديد المواقع
Directional and location signs

الفتات السالمة والخطر
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المرفق
Appendix

Section 11 القسم



العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

محطة ضخ مياه (البلج)
Bilge pump out

600 x 1080mm

58.5 mm

المنطقة مراقبة بالكاميرات
CCTV cameras in operation

600 x 960mm

خطر تيار بحري قوي
Danger fast current

600 x 1080mm

58.5 mm

ممنوع التخلص من النفايات
Do not discharge waste

600 x 960mm

58.5 mm

ممنوع عرقلة حركة المالحة
 Do not obstruct

navigational channel

600 x 960mm

يرجى عدم زيادة الحمولة
Do not overload vessel

600 x 1080mm

رصيف التزود بالوقود إصدار 1
Fuel berth version 1

600 x 1080mm

رصيف التزود بالوقود إصدار 2
Fuel berth version 2

600 x 1080mm

إستراحة دراجات مائية
Jet ski resting area directional

900 x 600mm

منطقة استراحة من التزلج على 
الماء (جت سكاي) الخلف
 Jet ski resting area

locational back

600 x 1280mm

العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

منطقة استراحة من التزلج على 
الماء (جت سكاي) ا7مام 1

 Jet ski resting area locational
front 1

600 x 1280mm

منطقة استراحة من التزلج على 
الماء (جت سكاي) ا7مام 2

 Jet ski resting area locational
front 2

600 x 1280mm

58.5 mm

اترك الرصيف خاليا من العوائق
 Keep jetty

clear of obstructions

600 x 960mm

إلتزم بالسرعة االَمنة
Maintain safe speed

600 x 1080mm

الحد االقصى لالرتفاع
Maximum clearance

600 x 1080mm

عمق الماء المسموح به
Maximum depth

600 x 1080mm

السرعة القصوى 3 عقدة
Maximum speed 3 knots

600 x 600mm

السرعة القصوى 3 عقدة
Maximum speed 3 knots

600 x 1080mm

السرعة القصوى 6 عقدة
Maximum speed 6 knots

600 x 600mm

السرعة القصوى 6 عقدة
Maximum speed 6 knots

600 x 1080mm

العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

السرعة القصوى 9 عقدة
Maximum speed 9 knots

600 x 600mm

السرعة القصوى 9 عقدة
Maximum speed 9 knots

600 x 1080mm

58.5 mm

ممنوع الرسو
No anchoring

600 x 960mm

ممنوع الربط على العوامات
No buoy mooring

600 x 1080mm

ممنوع الدخول
No entry

600 x 600mm

ممنوع الدخول
No entry

600 x 900mm

ممنوع القيام بأعمال
الصيانه على المياه

No maintenace work
on the water

600 x 960mm

ممنوع الربط
No mooring

600 x 900mm

ممنوع رسو الوسائل البحرية
No vessel berthing

600 x 1080mm

ممنوع احداث الموج
No wake zone

600 x 1080mm
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العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

رادار السرعة قيد التشغيل إصدار 3
 Speed radar in operation

version 3

600 x 960mm

رادار السرعة قيد التشغيل إصدار 4
 Speed radar in operation

version 4

600 x 1510mm

كابالت تحت الماء إصدار 1
 Underwater cables

version 1

600 x 1080mm

كابالت تحت الماء إصدار 2
 Underwater cables

version 2

600 x 1680mm

كابالت تحت الماء إصدار 3
Underwater cables

version 3

1500 x 600mm

عوائق تحت الماء
Underwater obstruction

600 x 1080mm

58.5 mm

المنطقة مراقبة بالكاميرات
Vessel monitoring

cameras in operation

600 x 960mm

نقطة صرف مياه
Water drainage point

600 x 960mm

نقطةسحب المياه ممنوع االعاقة
 Water intake point

do not obstruct

600 x 960mm

العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

منطقة أنشطة بحرية
Water Sport Area

600 x 1680mm

Latin text

سطر واحد، حجم خط كبير، 
مربع نص ا:شارة أفقي

 One line, large font size,
horizontal sign text box

525 x 225mm

Latin text Latin text

سطر واحد، حجم خط كبير، 
مربع نص ا:شارة أفقي

 One line, large font size,
horizontal sign text box

825 x 225mm

سطران، حجم الخط صغير، 
مربع نص ا:شارة أفقي

 Two line, small font size,
horizontal sign text box

525 x 225mm

سطران، حجم الخط صغير، 
مربع نص ا:شارة أفقي

 Two line, small font size,
horizontal sign text box

825 x 225mm

Latin text Latin text
Latin text Latin text
Latin text Latin text

 ثالثة سطور، حجم الخط كبير، 
وحدة مزدوجة، مربع نص ا:شارة أفقي

 Three line, large font size,
 double module, horizontal

sign text box

825 x 500mm

Latin text

سطر واحد، حجم الخط كبير، 
مربع نص ا:شارة عمودي

 One line, large font size,
vertical sign text box

500 x 250mm

Latin text Latin text Latin
Latin text Latin text Latin

سطران، حجم الخط صغير، 
مربع نص ا7شارة عمودي

 Two line, small font size,
vertical sign text box

500 x 250mm

58.5 mm

Latin text Latin text
Latin text Latin text

سطران، حجم الخط متوسط، 
مربع نص ا:شارة عمودي

 Two line, medium font size,
vertical sign text box

500 x 310mm

Latin text
Latin text

سطران، حجم الخط صغير، 
مربع نص ا7شارة عمودي

 Two line, small font size,
vertical sign text box

500 x 250mm

Latin text Latin text
Latin text Latin text
Latin text Latin text

ثالثة خطوط، حجم الخط متوسط، 
مربع نص ا:شارة عمودي

 Three line, medium font size,
vertical sign text box

500 x 430mm
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العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

ممنوع مزاولة ا7نشطة
البحرية بعد الغروب

 No water
sports after sunset

600 x 1080mm

التخلص من الزيوت العادمة
Oily waste disposal station

600 x 960mm

إتجاه واحد
One way

600 x 900mm

قناة بإتجاه واحد
One way channel

600 x 1080mm

58.5 mm

خطوط الكهرباء العلوية
Overhead power lines

600 x 960mm

58.5 mm

التخلص من مياهالصرف الصحي
Sewage disposal

600 x 960mm

مياه ضحلة
Shallow water

600 x 1080mm

منزال بحري
Slip way

600 x 900mm

رادار السرعة قيد التشغيل إصدار 1
 Speed radar in operation

version 1

1200 x 600mm

رادار السرعة قيد التشغيل إصدار 2
 Speed radar in operation

version 2

1200 x 600mm



العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

A4 مياه عذبة
Fresh water A4

210 x 297mm

A5 مياه عذبة
Fresh water A5

148 x 210mm

 يمنع تحميل وتفريغ
A4 البضائع في هذا المكان
No cargo operations A4

210 x 297mm

 يمنع تحميل وتفريغ
A5 البضائع في هذا المكان
No cargo operations A5

148 x 210mm

 ممنوع الطبخ على
A4 الوسيلة البحرية

No cooking onboard A4

210 x 297mm

 ممنوع الطبخ على
A5 الوسيلة البحرية

No cooking onboard A5

148 x 210mm

A4 ممنوع الغوص
No diving A4

210 x 297mm

A5 ممنوع الغوص
No diving A5

148 x 210mm

A4 ممنوع الصيد
210 x 297mm

A5 ممنوع الصيد
148 x 210mm

A4 ممنوع إستخدام الدراجات المائية
No jet skis A4

210 x 297mm

A5 ممنوع إستخدام الدراجات المائية
No jet skis A5

148 x 210mm

A4 ممنوع التصوير
No photography A4

210 x 297mm

A5 ممنوع التصوير
No photography A5

148 x 210mm
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العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

Latin text Latin text Latin
Latin text Latin text Latin
Latin text Latin text Latin
Latin text Latin text Latin

أربعة خطوط، حجم الخط صغير، 
مربع نص ا:شارة عمودي

Four line, small font size, 
vertical sign text box

500 x 430mm

Port name
إشارة اسم ميناء تابع لسلطة

مدينة دبي المالحية
DMCA port name sign

1200 x 730mm

Long port name
إشارة اسم طويل لميناء تابع 
لسلطة مدينة دبي المالحية

DMCA long port name sign

1500 x 730mm

Very long port name
إشارة اسم طويل جدا لميناء تابع

لسلطة مدينة دبي المالحية
DMCA very long port name sign

1800 x 730mm

A
 إشارة محط سفن تابع لسلطة

مدينة دبي المالحية
DMCA Jetty Sign

400 x 430mm

A15
 إشارة مرسى تابع لسلطة

مدينة دبي المالحية
DMCA Berth Sign

400 x 430mm

A إشارة محط سفن تابع لمشغل
Operator’s Jetty Sign

400 x 430mm

A15 إشارة مرسى تابع لمشغل
Operator’s Berth Sign

400 x 430mm

Latin text
سلطة مدينة دبي المالحية 1 سطر

DMCA directional 1 line
1200 x 300mm

Latin text
سلطة مدينة دبي المالحية 1 سطر

DMCA directional 1 line
1500 x 300mm

Latin text
سلطة مدينة دبي المالحية 1 سطر

DMCA directional 1 line
1800 x 300mm

Latin text

Latin text

سلطة مدينة دبي المالحية 2 سطر
DMCA directional 2 line

1200 x 600mm

Latin text

Latin text

سلطة مدينة دبي المالحية 2 سطر
DMCA directional 2 line

1500 x 600mm

Latin text

Latin text

سلطة مدينة دبي المالحية 2 سطر
DMCA directional 2 line

1800 x 600mm

العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

Latin text

Latin text

Latin text

سلطة مدينة دبي المالحية 3 سطر
DMCA directional 3 line

1200 x 900mm

Latin text

Latin text

Latin text

سلطة مدينة دبي المالحية 3 سطر
DMCA directional 3 line

1500 x 900mm

Latin text

Latin text

Latin text
سلطة مدينة دبي المالحية 3 سطر

DMCA directional 3 line
1800 x 900mm

Latin text

Latin text

Latin text

Latin text

Latin text

إشارة قائمة صغيرة تابعة
لسلطة مدينة دبي المالحية
DMCA small menu sign

1200 x 1267mm

Latin text

Latin text

Latin text

Latin text

Latin text
إشارة قائمة كبيرة تابعة

لسلطة مدينة دبي المالحية
DMCA large menu sign

1800 x 1900mm

Latin text

 سلطة مدينة دبي المالحية
إشارة موقع

DMCA location sign

1200 x 300mm

Latin text

 سلطة مدينة دبي المالحية
إشارة موقع

DMCA location sign

1500 x 300mm

Latin text

 سلطة مدينة دبي المالحية
إشارة موقع

DMCA location sign

1800 x 300mm

A4 خطر مياه عميقة
Danger deep water A4

210 x 297mm

A5 خطر مياه عميقة
Danger deep water A5

148 x 210mm

A4 نقطة كهرباء
Electricity connection point A4

210 x 297mm

A5 نقطة كهرباء
Electricity connection point A5

148 x 210mm



العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

A4 ممنوع الغوص
No scuba diving A4

210 x 297mm

A5 ممنوع الغوص
No scuba diving A5

148 x 210mm

 ممنوع تدخين الشيشة
A4 على الوسيلة البحرية
No shisha onboard A4

210 x 297mm

 ممنوع تدخين الشيشة
A5 على الوسيلة البحرية
No shisha onboard A5

148 x 210mm

A4 منوع التدخين
No smoking A4

210 x 297mm

A5 منوع التدخين
No smoking A5

148 x 210mm

A4 ممنوع الغوص
No snorkeling A4

210 x 297mm

A5 ممنوع الغوص
No snorkeling A5

148 x 210mm

A4 ممنوع الصيد بالرمح
210 x 297mm

A5 ممنوع الصيد بالرمح
148 x 210mm

A4 ممنوع السباحة
No swimming A4

210 x 297mm

A5 ممنوع السباحة
No swimming A5

148 x 210mm

A4 ممنوع التزلج على المياه
No water skiing A4

210 x 297mm

A5 ممنوع التزلج على المياه
No water skiing A5

148 x 210mm

العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

إشارة تعريف سلبية
سلطة مدينة دبي المالحية

negative

100 x 130mm

إشارة تعريف إيجابية
سلطة مدينة دبي المالحية

positive

100 x 130mm

إشارة تعريف برقم سلبي
سلطة مدينة دبي المالحية

number negative

100 x 150mm

إشارة تعريف برقم إيجابي
سلطة مدينة دبي المالحية

number positive

100 x 150mm

إشارة تعريف برقم ورسالة سلبية
سلطة مدينة دبي المالحية

with number and message 
negative

100 x 150mm

إشارة تعريف برقم ورسالة إيجابية
سلطة مدينة دبي المالحية

with number and message 
positive

100 x 150mm

العمل الفني   File name  اسم الملف Size  الحجم

عدة انسكاب الزيت
Oil Spill Kit

210 x 210mm

عدة انسكاب الزيت
Oil Spill Kit

148 x 148mm

A4 يرجى عدم ترك ا7متعة دون رقابة
Please do not leave 

unattended luggage A4

210 x 297mm

A5 يرجى عدم ترك ا7متعة دون رقابة
Please do not leave 

unattended luggage A5

148 x 210mm

A4 موقع منطقة سباحة
Swimming area location A4

210 x 297mm

A5 موقع منطقة سباحة
Swimming area location A5

148 x 210mm

Latin text

A4 مالحظة للمشاة 1 سطر
Blank pedestrian notice 1 

line A4

210 x 297mm

Latin text

A5 مالحظة للمشاة 1 سطر
Blank pedestrian notice 1 

line A5

148 x 210mm

Latin text latin text
Latin text latin text

A4 مالحظة للمشاة 2 سطر
Blank pedestrian notice 2 

line A4

210 x 297mm

Latin text latin text
Latin text latin text

A5 مالحظة للمشاة 2 سطر
Blank pedestrian notice 2 

line A5

148 x 210mm

فقط رمز مالحظة للمشاة
Blank pedestrian notice 

symbol only

210 x 210mm

فقط رمز مالحظة للمشاة
Blank pedestrian notice 

symbol only

148 x 148mm

A1 مالحظ مرسى عامة
General Marina Notice A1

841 x 594mm
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Contact details 

Dubai Maritime City Authority
117774 Dubai, UAE 

8:00 am – 2:00 pm

800 8855

Fax 

+ 971 4 3452234

Email

info@dmca.ae
  

www.dmca.ae
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