
مقدمة

من خالل تطبيق هذه اللوائح، سيتم: 

+ الرقي بجودة الالفتات والحصول 
على شكل موحد لها.

+ الحد من التلوث البصري الناتج عن 
العشوائية وعدم التناسق في حجم 

وشكل العديد من الالفتات.

+ الحفاظ على الِسمات المعمارية 
للمباني القائمة.

+ تحسين واجهات المنشآت التجارية 
في جميع أنحاء ا¢مارة.

ا§هداف

التعريف  إلى  الوثيقة  هذه  تهدف 
بالالفتات  الخاصة  التنظيمية  باللوائح 
إمارة  في  المباني  على  التجارية 

ابوظبي من حيث:

+ أنواع الالفتات المسموح بها.

+ مواقع الالفتات على المبنى.

+ المواصفات القياسية وأبعاد الالفتات.

Commercial 
Signage Regulations

Interactive Version

اللوائح التنظيمية
لالفتات التجارية

النسخة التفاعلية
Aim:

The aim of the regulations is to:

+ Raise the standard and 
consistency in the quality and 
position of commercial signs;
 
+ Reduce the adverse effects 
of visual clutter; 

+ Protect the existing architec-
tural features of buildings;

+ Enhance the overall appear-
ance of buildings.

Objective

The objective of this Manual is 
to present the regulations for 
commercial signs that set 
standards for:   

+ Permitted signage typolo-
gies;

+ Signage location and position 
on a building; and

+ Signage specifications and 
dimensions.
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Mezzanine

Ground Floor

طابق الميزانين

الطابق ا�رضي

ضمن  التجاري  النشاط  موقع  يحدد 
التجارية  الالفتة  وضع  مكان  المبنى 

The location of a commercial 
business within a building will 
determine the location of its 
commercial sign.

01BUSINESS 
LOCATION

موقع01
المنشأة

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS
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جسم المبنى Building Body

business location



التجارية  الالفتة  موقع  تحديد  يعتمد 
هيكل  على  ا�رضي  الطابق  في 

الطابق إن كان ذو رواق ام ال.

The location of the commercial 
sign at the ground floor level 
depends on the building type 
and if there is a colonnade or 
not.
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02GROUND
FLOOR

الطابق02
ا�رضي

من غير رواق Without Colonnade مع رواق With Colonnade

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS
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تقسم منطقة وضع الفتات ا�نشطة 
إلى  ا�رضي  الطابق  في  التجارية 

منطقتين:

الزجاجية  الواجهة  هي  الواجهة: 
إلى  المحل  باب  أعلى  من  الممتدة 
الطابق  بين  الفاصلة  الخرسانة 

ا�رضي والطابق الذي يليه.

حاجز السطح:  هو الخرسانة الفاصلة 
الذي  والطابق  ا�رضي  الطابق  بين 

يليه.

The Ground Floor Signage 
Zone is divided into two zones:

Fascia:  The glass area that 
extends from the top of the 
door to the parapet separating 
the ground floor from the next.

Parapet:  The area containing 
the slab that separates the 
ground floor and the next.

The signs of adjacent commer-
cial stores shall be considered 
to define and unify the Signage 
Location Zone.

Guide me ...

What is the height of the Fascia Zone?

Equal to or greater than 80cm

Less than 80cm

أرشدني ...

ما هو إرتفاع منطقة الواجهة؟

يساوي أو أكبر من 80سم

أصغر من 80سم
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Ground Floor
Fascia Zone

Parapet Zone

الطابق ا�رضي
منطقة الواجهة

منطقة حاجز السطح
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02GROUND
FLOOR

الطابق02
ا�رضي
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Guide me ...

What is the height of the Parapet Zone?

Equal to or greater than 80cm

Less than 80cm

أرشدني ...

ما هو إرتفاع منطقة حاجز السطح؟

يساوي أو أكبر من 80سم

أصغر من 80سم
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Ground Floorرضي�الطابق ا

تقسم منطقة وضع الفتات ا�نشطة 
إلى  ا�رضي  الطابق  في  التجارية 

منطقتين:

الزجاجية  الواجهة  هي  الواجهة: 
إلى  المحل  باب  أعلى  من  الممتدة 
الطابق  بين  الفاصلة  الخرسانة 

ا�رضي والطابق الذي يليه.

حاجز السطح:  هو الخرسانة الفاصلة 
الذي  والطابق  ا�رضي  الطابق  بين 

يليه.

The Ground Floor Signage Zone 
is divided into two zones:

Fascia:  The glass area that 
extends from the top of the 
door to the parapet separating 
the ground floor from the next.

Parapet:  The area containing 
the slab that separates the 
ground floor and the next.

The signs of adjacent commer-
cial stores shall be considered 
to define and unify the Signage 
Location Zone.

COMMERCIAL
SIGNAGE
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02GROUND
FLOOR

الطابق02
ا�رضي

Fascia Zone

Parapet Zone

منطقة الواجهة

منطقة حاجز السطح
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في حال كان إرتفاع كل من الواجهة 
الزجاجية وحاجز السطح اقل عن 80 

سم, يجب إتباع التالي :

التجارية  الالفتة  وضع  ا�ول:  الخيار 
وإتباع  الزجاجية  الواجهة  على 

الشروط ذات الصلة

التجارية  الالفتة  وضع  الثاني:  الخيار 
الشروط  وإتباع  السطح  حاجز  على 
ذات الصلة في حال تعذر وضع الالفتة 
على الواجهة الزجاجية �ي سبب كان.

التجارية  المحالت  الفتات  مراعاة  يجب 
وضع  منطقة  وتوحيد  لتحديد  المجاورة 

الالفتات التجارية.

The signs of adjacent commercial stores 
shall be considered to define the signage 
location zone when new signage is 
proposed in an area with existing signage.

If the height of both Facia and 
Parapet Zones are smaller than 
80cm, the following shall be 
considered:

Option 1:  Placing the signage 
on the Fascia Zone following all 
related rules

Option 2: If the Fascia Zone 
cannot accommodate the 
signage for whatever reason, 
the signage shall be placed on 
the Parapet Zone following all 
related rules.
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Ground Floorالطابق ا�رضي
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02GROUND
FLOOR

الطابق02
ا�رضي

Fascia Zone

Parapet Zone

منطقة الواجهة

منطقة حاجز السطح
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الواجهة  إرتفاع  يقل  ال  أن  يجب 
الزجاجية عن 80 سم.

في حال كانت واجهة المحل ال تحدد 
منطقة الواجهة الزجاجية, يجب وضع 
ال  إرتفاع  للمحل على  التجارية  الالفته 
يقل عن إرتفاع باب المدخل الرئيسي 

للمحل.

التجارية  الالفتة  ارتفاع  كان  إن 
المقترحة ال تغطي الواجهة الزجاجية 
المسافة  بصورة كاملة, فيجب تقيم 
المتبقية بحيث يكون ضمها إلزامي 

لتحسين المظهر العام.

The minimum height of the  
Fascia Zone is 80 cm.

If the storefront does not have 
a defined Facia Zone,  the 
signage shall start from a 
height of no less than the 
height of the store entrance.

If the proposed sign height 
does not cover the entire Facia 
Zone, the remaining space shall 
be assessed and may be 
included within the signage 
zone if it improves the overall 
image of the facade.

ال يقل عن: 80سم

ادنى إرتفاع: إرتفاع المدخل

منطقة2.1
الواجهة

HOME
BACK
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Signage Boundaryحدود الالفتة التجارية

Minimum Height: 80cm

Minimum Clearance: Door Height

FASCIA
ZONE2.1

YT

YB

X Z

YT

YB

يمثل ا¢رتداد العلوي و السفلي لمحتوى
الالفتة التجارية والمقدر ب 10سم كحد

أدنى على أن تتساوى قيم ا¢رتدادين

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm.
If larger, then both shall be equal

يمثل الحد ا¦دنى ل¥رتداد الجانبي
لمحتوى الالفتة التجارية: 10سم

Minimum clearance between sign
edge and signage content: 10cm

X

X

W

يجب ان ال يتعدى عرض الالفتة الجارية 
عرض واجهة المحل

The sign width shall not exceed
the store front width

W

الحد ا¦قصى ¢رتفاع الالفتة التجارية: 1متر Maximum sign height: 1mZ

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم كحد

أقصى من سطح الواجهة

Aيجب أن ال يتعدى سمك الخلفية عن
 10سم في حال تم إستخدامها

If used, the background 
thickness shall not exceed 10cm

The total protrusion of the
proposed sign shall not exceed
25cm from the surface of
Fascia Zone

B

A

B

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS
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توجد ثالث أنواع من الالفتات التجارية 
المسموح إستخدامها على الواجهة 

الزجاجية:

+ ثالثية ا�بعاد بدون خلفية
+ ثالثية ا�بعاد مع خلفية

+ محفورة في خلفية

There are three types of signs 
allowed on the Fascia Zone:

+ 3D without background
+ 3D with background
+ Stencil cut

HOME
BACK
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حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ا�بعاد مع خلفية

3D with background

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

3D letters and forms mounted directly
onto the surface of the Fascia Zone

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

منطقة2.1
الواجهة

FASCIA
ZONE2.1

2.1.2



منطقة حاجز السطح:  هو الخرسانة 
الفاصلة بين الطابق ا�رضي والطابق 

اللذي يليه.

السطح  حاجز  إرتفاع  يقل  ال  أن  يجب 
عن 80سم.

Parapet Zone:  The area contain-
ing the slab that separates the 
ground floor and the next floor 
above.

The minimum height of the 
Parapet Zone is 80cm.

HOME
BACK

ال يقل عن: 80سم

حدود الالفتة التجارية Signage Boundary

Minimum Height: 80cm

B

The total protrusion of the
proposed sign shall shall not
exceed 25cm from the surface
of the Parapet Zone

Bيجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم كحد
أقصى من سطح حاجز السطح

21

YT

YB

X Z

YT

YB

يجب أن تبعد الالفتة بمسافة ال تقل عن
10سم من حدود منطقة الالفتة، كما

يجب أن تتساوى القيم العلوية والسفلية

Minimum clearance between sign
edge and signage content: 10cm.
Both values shall be equal

يمثل الحد ا�دنى ل¡رتداد الجانبي لمحتوى
الالفتة عن حدود حاجز السطح: 10سم

Minimum clearance between sign
edge and signage content: 10cm

X

X

W

يجب ان ال يتعدى عرض الالفتة الجارية 
عرض واجهة المحل

The sign width shall not exceed
the store front width

W

الحد ا�قصى ¥رتفاع الالفتة التجارية: 1متر Maximum sign height: 1mZ

منطقة حاجز السطح Parapet Zone

حاجز
2.2السطح

PARAPET
ZONE2.2

COMMERCIAL
SIGNAGE
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إستخدامه  المسموح  الوحيد  النوع 
منطقة  في  التجارية  الالفتات  من 
حاجز السطح هي الفتة ثالثية ا�بعاد. 

The only type of signage 
allowed to be used in the 
Parapet Zone is 3D without 
background.

HOME
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حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح حاجز السطح

3D letters and forms mounted directly
onto the surface of the Parapet Zone

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

21

COMMERCIAL
SIGNAGE
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حاجز
2.2السطح

PARAPET
ZONE2.2

2.2.2



التجارية  الالفتة  موقع  تحديد  يعتمد 
في  الرواق  على  ا�رضي  الطابق  في 
المخصصة  المناطق  يحجب  حال 

لوضع االفتة أم ال.
The location of the commercial 
sign at the ground floor level 
depends on whether the 
colonnade blocks the view to 
the storefront or not.
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02COLONN-
NADE

ذات02
الرواق

ال يعيق الرؤية Doesn’t Block يعيق الرؤية Blocks the view

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS
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تقسم منطقة وضع الفتات ا�نشطة 
للمباني  ا�رضي  الطابق  التجارية في 

ذوات الرواق إلى منطقتين:

+ حاجز سطح الرواق
+ بين اعمدة الرواق

الالفتة  لوضع  الخيار  اولوية  تكون 
سطح  حاجز  منطقة  على  التجارية 
وضعها  يتم  ذلك  تعذر  فإن  الرواق، 

بين اعمدة الرواق

التجارية  المحالت  الفتات  مراعاة  يجب 
منطقة  وتوحيد  لتحديد  المجاورة 

وضع الالفتات.

The Ground Floor Colonnade 
signage zone is divided into 
two zones:

+ Colonnade Parapet Zone
+ Between the Columns Zone

The priority zone for the sign is 
the Colonnade Parapet Zone

The signs of adjacent commer-
cial stores shall be considered 
to define and unify the Signage 
Location Zone.

HOME
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Between the Columns Zone

Colonnade Parapet Zone

منطقة بين اعمدة الرواق

منطقة حاجز سطح الرواق

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

02COLONN-
NADE

ذات02
الرواق

02e
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2.3COLONN-
NADE

ذات2.3
الرواق

ال يقل عن: 80سم

حدود الالفتة التجارية Signage Boundary

Minimum Height: 80cm

21

B

The total width of the proposed
sign shall not protrude more than
25cm from the surface of the
Parapet Zone

Bيجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم كحد
أقصى من سطح حاجز السطح

YT

YB

XX

منطقة حاجز سطح الرواق Colonnade Parapet Zone

Z

W

السطح  حاجز  إرتفاع  يقل  ال  أن  يجب 
عن 80سم.

التجارية  المحالت  الفتات  مراعاة  يجب 
منطقة  وتوحيد  لتحديد  المجاورة 

وضع الالفتات.

The minimum height of the 
Parapet Zone is 80cm.

The signs of adjacent commer-
cial stores shall be considered 
to define and unify the Signage 
Location Zone.

3 4 5

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

YT

YB

يجب أن تبعد الالفتة بمسافة ال تقل عن
10 سم من حدود منطقة الالفتة، كما

يجب أن تتساوى القيم العلوية والسفلية

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm.
Both values shall be equal

يمثل الحد ا�دنى ل�رتداد الجانبي لمحتوى
الالفتة عن حدود حاجز السطح: 10سم

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm

X

يجب ان ال يتعدى عرض الالفتة الجارية 
عرض واجهة المحل

The sign width shall not exceed
the storefront width

W

الحد ا�قصى ¢رتفاع الالفتة التجارية: 1متر Maximum sign height: 1mZ

2.3.1



إستخدامه  المسموح  الوحيد  النوع 
منطقة  في  التجارية  الالفتات  من 
ثالثية  الفتة  هي  الرواق  سطح  حاجز 

ا�بعاد بدون خلفية.

The only type of sign allowed to 
be used in the Colonnade 
Parapet Zone is 3D without 
background.

HOME
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حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح حاجز السطح

3D letters and forms mounted directly
onto the surface of the Parapet Zone

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

3 4 5

COMMERCIAL
SIGNAGE
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2.3COLONN-
NADE

ذات2.3
الرواق

2.3.2



3HOME
BACK

يسمح بوضع الفتة إضافية واحدة فقط 
لكل نشاط تجاري .

يتم وضع الالفتة اضافية بإرتفاع يوازي 
السطح  حاجز  او  الزجاجية  الواجهة 
ايهما كان انسب بعد تقييم التصميم 

المعماري للمبنى.

يجب وضع الالفتة عند الطرف ا�يمن او 
بصورة  المحل  مدخل  من  ا�يسر 

مباشرة.

يجب ان تكون الالفتة مربعة الشكل.

للمحل  التجاري  الشعار  بوضع  يسمح 
فقط. 

Only one additional sign is allowed 
per commercial store.

The sign shall be located at the 
same height of the Fascia Zone or 
Parapet Zone, which ever is more 
suitable.

The sign shall be located on the 
right or left side of the store 
entrance.

The sign shall be in square format.

The store logo is the only content 
allowed in the sign.

Y

يمثل الحد ا�دنى رتداد محتوى
الالفتة التجارية: 5سم 

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 5cm

Y

Y

Y

Y

21

A

Aيجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن 15سم 

Signage background shall not
exceed 15cm

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم

The total width of the sign
shall not exceed 25cm

B

B

Additional Sign Boundaryحدود الالفتة ا�ضافية

X

X

X :يمثل الحد ا�قصى لطول وإرتفاع الالفتة
50سم كما يجب تساوي اضلع الالفتة

للحفاظ على شكلها المربع  

Maximum sign length and height
is 50cm and shall be equal to
maintain the square form

4 5

Additional
Sign2.3

الفتة
2.3إضافية

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS
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يجب تقييم تصميم المبنى لتحديد 
الموقع ا�نسب لتثبيت االفتة

The building’s architectural 
form and appearance shall be 
considered to determine the 
best installation location.

21 3 4 5

B

A

Aيجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية وسطح الحائط عن 15سم

The maximum clear projection from
the wall shall not exceed 15cm.

Bيجب تثبيت الالفتة التجارية في وسط
منطقة الواجهة الزجاجية او حاجز

السطح

The additional sign shall be centred
in the Fascia Zone or Parapet Zone.

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

Additional
Sign2.3

الفتة
2.3إضافية

2.3.4
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التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
كالفتة  إستخدامها  المسموح 

إضافية:

+ ثالثية ابعاد مع خلفية
+ محفورة في خلفية

There are two types of signs 
that can be used for the Project-
ing Sign:

+ 3D with background
+ Stencil cut

21 3 4 5

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ابعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ابعاد مع خلفية

3D with background

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

Additional
Sign2.3

الفتة
2.3إضافية

2.3.5



ادنى إرتفاع: إرتفاع المدخل

21

Signage Boundaryحدود الالفتة التجارية

Minimum Clearance: Door Height

YT

YB

X ZX

W A

B

HOME
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ذات2.4
الرواق

يسمح بوضع الفتة تجارية بين أعمدة 
على  وضعها  تعذر  حال  في  الرواق 

حاجز سطح الرواق.

يمنع تغطية اي تصاميم معمارية أو 
أعمدة الرواق بالالفتة التجارية.

التجارية  الالفتات  تصميم  يتعين  قد 
العناصر  مع  تتماشى  بحيث 

المعمارية للمبنى.

التجارية  المحالت  الفتات  مراعاة  يجب 
منطقة  وتوحيد  لتحديد  المجاورة 

وضع الالفتات.

A commercial sign can be 
placed between the Colonnade 
Columns Zone if the Colonnade 
Parapet Zone cannot accommo-
date the sign.

The sign shall not cover any 
architectural features or 
columns.

The sign might have to follow 
the architectural forms of the 
zone.

The signs of adjacent commer-
cial stores shall be taken into 
consideration.

3 4 5

2.4COLONN-
NADE

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

YT

YB

يمثل ا�رتداد العلوي و السفلي لمحتوى
الالفتة التجارية والمقدر ب 10سم كحد

أدنى على أن تتساوى قيم ا�رتدادين

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm.
If larger, then both shall be equal

يمثل الحد ا£دنى ل¢رتداد الجانبي
 لمحتوى الالفتة التجارية: 10سم

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm

X

يجب ان ال يتعدى عرض الالفتة الجارية
عرض واجهة المحل

The sign width shall not exceed
the store front width

W

الحد ا£قصى �رتفاع الالفتة التجارية: 1متر Maximum sign height: 1mZ

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم كحد

أقصى من سطح الواجهة

Aيجب أن ال يتعدى سمك الخلفية عن
 10سم في حال تم إستخدامها

If used, the background 
thickness shall not exceed 10cm

The total protrusion  of the
proposed sign shall not exceed
25cm

B

2.4.1



توجد ثالث أنواع من الالفتات التجارية 
أعمدة  بين  إستخدامها  المسموح 

الرواق:

+ ثالثية ا�بعاد بدون خلفية
+ ثالثية ا�بعاد مع خلفية

+ محفورة في خلفية

There are three types of signs 
allowed in between the Colon-
nade Columns Zone:

+ 3D without background
+ 3D with background
+ Stencil cut

HOME
BACK

21

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ا�بعاد مع خلفية

3D with background

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد

3D letters and forms

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

3 4 5

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

ذات2.4
الرواق

2.4COLONN-
NADE

2.4.2



3HOME
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واحدة  إضافية  الفتة  بوضع  يسمح 
فقط لكل نشاط تجاري .

بإرتفاع  ا ضافية  الالفتة  وضع  يتم 
حاجز  او  الزجاجية  الواجهة  يوازي 
السطح ايهما كان انسب بعد تقييم 

التصميم المعماري للمبنى.

يجب وضع الالفتة عند الطرف ا�يمن او 
ا�يسر من مدخل المحل بصورة مباشرة.

يجب ان تكون الالفتة مربعة الشكل.

للمحل  التجاري  الشعار   يسمح بوضع 
فقط. 

Only one additional sign is allowed 
per commercial store.

The sign shall be located at the 
same height of the Fascia Zone or 
Parapet Zone, which ever is more 
suitable.

The sign shall be located on the 
right or left side of the store 
entrance.

The sign shall be in square format.

The store logo is the only content 
allowed in the sign.

Y

يمثل الحد ا�دنى  رتداد محتوى
الالفتة التجارية: 5سم 

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 5cm

Y

Y

Y

Y

21

A

Aيجب أن ال يتعدى سمك الخلفية
عن 15سم 

Background thickness shall not
exceed 15cm

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم

The total protrusion of the sign
shall not exceed 25cm

B

B

Additional Sign Boundaryحدود الالفتة ا�ضافية

X

X

X :يمثل الحد ا�قصى لطول وإرتفاع الالفتة 
50سم كما يجب تساوي اضلع الالفتة

للحفاظ على شكلها المربع  

Maximum sign length and height
is 50cm and shall be equal to
maintain the square form

4 5

Additional
Sign2.4

الفتة
2.4إضافية

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

2.4.3



HOME
BACK

يجب تقييم تصميم المبنى لتحديد 
الموقع ا�نسب لتثبيت االفتة.

The building’s architectural 
form and appearance shall be 
considered to determine the 
best installation location.

21 3 4 5

B

A

Aيجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية وسطح الحائط عن 15سم

The maximum clear projection from
the wall shall not exceed 15cm

Bيجب تثبيت الالفتة التجارية في وسط
منطقة الواجهة الزجاجية او حاجز

السطح

The additional sign shall be centred
in the Fascia Zone or Parapet Zone

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

Additional
Sign2.4

الفتة
2.4إضافية

2.4.4
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التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
كالفتة  إستخدامها  المسموح 

إضافية:

+ ثالثية ابعاد مع خلفية
+ محفورة في خلفية

There are two types of signs 
that can be used for the Project-
ing Sign:

+ 3D with background
+ Stencil cut

21 3 4 5

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ابعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ابعاد مع خلفية

3D with background

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

Additional
Sign2.4

الفتة
2.4إضافية

2.4.5



التجارية  الالفتة  موقع  تحديد  يعتمد 
هيكل  على  الميزانين  طابق  في 

الطابق إن كان ذو رواق أم ال.

The location of the commercial 
sign at the mezzanine floor 
level depends on the building 
type and if is a colonnade or 
not.

HOME
BACK

من غير رواق Without Colonnade مع رواق With Colonnade

03MEZZA-
NINE

طابق03
الميزانين

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

mezzanine type



التجارية  ا�نشطة  قائمة  يلي  ما  في 
المصرح  الميزانين  طابق  في  الواقعة 

لها بوضع الفتات تجارية:

+ العيادات
+ مراكز التجميل النسائية

+ النوادي الصحية
+ ا�نشطة ا�خرى التي تحددها دائرة

  التنمية ا�قتصادية

التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
لطابق  إستخدامهما  المسموح 

الميزانين:

+ الفتة عمودية
+ الفتة داخلية

The following is a list of the 
Mezzanine floor businesses that 
are permitted to have signage:

+ Medical clinics
+ Salons
+ Health clubs
+ Other businesses determined
   by the DED

Two types of signs are allowed in 
this zone:

+ Projecting Sign
+ Internal Sign

HOME
BACK

الفتة عمودية Projecting Sign الفتة داخلية Internal Sign

طابق الميزانين Mezzanine Floor

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

03MEZZA-
NINE

طابق03
الميزانين

03a



3.1Projecting
Sign

الفتة3.1
عمودية
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BACK

المعماري  الطابع  على  الحفاظ  يجب 
الموقع  تحديد  طريق  عن  للمبنى 
انسب لوضع الالفتة العمودية على 
وإتباع  الميزانين  طابق  منطقة 

شروطها.

The architectural quality of the 
building must be maintained by 
properly defining the most 
suitable location for the project-
ing sign in the Mezzanine Floor 
Zone following its regulations.

X

يمثل الحد ادنى �رتداد محتوى
الالفتة التجارية: 10سم 

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm

X

X

X

X

21 3

A

Aيجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن 15سم 

Signage background shall not
exceed 15cm

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم

The total protrusion of the sign
shall not exceed 25cm

B

B

Projecting Sign Boundaryحدود الالفتة العمودية

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.1.1
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العمودية  الالفتات  جميع  على  يجب 
حاجز  فوق  20سم  إرتفاع  من  البدء 

السطح.

All projecting signs shall start 
20cm above the Parapet Zone.

21 3

A

Y

X

B

Aيجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية وسطح الحائط عن 15سم

The maximum clear projection from
the wall shall not exceed 15cm

Bيجب على جميع الالفتات العمودية
البدء من إرتفاع  20سم فوق حاجز

السطح

All projecting signs shall start 20cm
above the Parapet Zone

Yيجب أن ال يتعدى إرتفاع الالفتة التجارية
عن 2م أو إرتفاع طابق الميزانين، ايهما 

كان اصغر

Xيجب أن ال يتعدى عرض الالفتة التجارية
عن 1م بدءا من سطح المبنى المثبتة

عليه

The maximum protrusion of the
sign shall not exceed 1 m from the
building surface

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.1Projecting
Sign

الفتة3.1
عمودية

The maximum height of the sign
shall not exceed 2 m or the height
of the Mezzanine Floor; whichever
is less

3.1.2
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التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
كالفتة  إستخدامها  المسموح 

عمودية:

+ ثالثية ا بعاد مع خلفية
+ محفورة في خلفية

There are two types of signs 
that can be used for the Project-
ing Sign:

+ 3D with background
+ Stencil cut

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ا بعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ابعاد مع خلفية

3D with background

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.1Projecting
Sign

الفتة3.1
عمودية

3.1.3



3.2 Internal
Sign

الفتة3.2
داخلية

HOME
BACK

Internal Sign Boundaryحدود الالفتة الداخلية

21

الالفتة الداخلية عبارة عن الفتة ثالثية 
ومضاءة  مثبة  خلفية  بدون  االبعاد 

من داخل المحل.

الكلية  المساحة  تتعدى  ال  أن  يجب 
من   50% عن  الداخلية  لالفتة 
الزجاجية  للواجهة  الكلية  المساحة 

المثبتة عليها.

The Internal Sign is a 3D sign 
with no background; fixed and 
lit from inside the store.

The total surface area of the 
internal Sign shall not exceed 
50% of the glass faÇade on 
which it is located.

X

X

X

X

يمثل الحد ا�دنى �رتداد الالفتة الداخلية
عن اطراف الواجهة الزجاجية المثبتة

عليه: 30سم

يجب تثبيت الالفتة الداخلية على
الواجهة الزجاجية الداخلية للمحل

The internal sign shall be fixed 
on the interior face of the
glass faÇade

X

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

Minimum edge clearance
between the Internal Sign and
the edge of the glass
faÇade: 30cm

3.2.1
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ثالثية ا�بعاد - نيون

Neon

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

3D letters and forms mounted directly
onto the glass faÇade

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

3D letters and forms mounted directly
onto the glass faÇade

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
كالفتة  إستخدامها  المسموح 

داخلية:

+ ثالثية ا�بعاد بدون خلفية
+ ثالثية ا�بعاد - نيون

There are two types of signs 
that can be used for the 
Internal Sign:

+ 3D without background
+ Neon

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.2 Internal
Sign

الفتة3.2
داخلية

3.2.2



3.3 Projecting
Sign

الفتة3.3
عمودية

HOME
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المعماري  الطابع  على  الحفاظ  يجب 
الموقع  تحديد  طريق  عن  للمبنى 
انسب لوضع الالفتة العمودية على 
وإتباع  الميزانين  طابق  منطقة 

شروطها.

على  العمودية  الالفتة  وضع  يتم 
أعمدة الرواق الخارجية.

The architectural quality of the 
building must be maintained by 
properly defining the most 
suitable location for the Project-
ing Sign on the mezzanine floor 
following its regulations.

Projecting sign shall be located 
on the colonnade.

X

يمثل الحد ادنى �رتداد محتوى
الالفتة التجارية: 10سم 

Minimum clearance between sign 
edge and signage content:10cm

X

X

X

X

21 3

A

Aيجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن 15سم 

Signage background shall not
exceed 15cm

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم

The total protrution of the sign
shall not exceed 25cm

B

B

Projecting Sign Boundaryحدود الالفتة العمودية

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.3.1
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العمودية  الالفتات  جميع  على  يجب 
حاجز  فوق  20سم  إرتفاع  من  البدء 

السطح.

All projecting signs shall start 
20cm above the Parapet Zone.

21 3

Aيجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية و سطح الحائط عن 15سم

The maximum clear projection from
the wall shall not exceed 15cm

Bيجب على جميع الالفتات العمودية
البدء من إرتفاع 20سم فوق حاجز

السطح

All projecting signs shall start 20cm
above the Parapet Zone

Yيجـــب أن ال يتعـــدى إرتفــــاع الالفتــــة
التجاريـــة عن 2م أو إرتفـــاع طابــــــق

الميزانيـــن، ايهمـــا كان اصغـــر

The maximum height of the sign
shall not exceed 2m or the height
of the mezzanine; whichever is less

X يجـــب أن ال يتعــــدى عرض الالفتــــة
التجاريـــة عــن 1م بدءا من سطـــح

المبنــــى المثبتـــة عليـــه

The maximum protrusion of the
sign shall not exceed 1m from the
building surface

A

Y

X

B

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.3 Projecting
Sign

الفتة3.3
عمودية

3.3.2
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التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
كالفتة  إستخدامها  المسموح 

عمودية:

+ ثالثية ا بعاد مع خلفية
+ محفورة في خلفية

There are two types of signs 
that can be used for the Project-
ing Sign:

+ 3D with background
+ Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ا بعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ا�بعاد مع خلفية

3D with background

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.3 Projecting
Sign

الفتة3.3
عمودية

3.3.3



Minimum edge clearance
between the Internal Sign and
the edge of the glass
faÇade: 30cm

3.4 Internal
Sign

الفتة3.4
داخلية

HOME
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Internal Sign Boundaryحدود الالفتة الداخلية

21

الالفتة الداخلية عبارة عن الفتة ثالثية 
ومضاءة  مثبة  خلفية  بدون  االبعاد 

من داخل المحل.

الكلية  المساحة  تتعدى  ال  أن  يجب 
من   50% عن  الداخلية  لالفتة 
الزجاجية  للواجهة  الكلية  المساحة 

المثبتة عليه.

X

X

X

X

يمثل الحد ا�دنى �رتداد الالفتة
الداخلية عن اطراف الواجهة الزجاجية

المثبتة عليه: 30سم

يجب تثبيت الالفتة الداخلية على
الواجهة الزجاجية الداخلية للمحل

X

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

The internal sign shall be fixed 
onto the interior face of the
glass faÇade

The Internal Sign is a 3D sign 
with no background, and is 
fixed and lit from inside the 
premises.

The total surface area of the 
internal sign shall not exceed 
50% of the glass faÇade on 
which it is located.

3.4.1
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ثالثية ا�بعاد - نيون

Neon

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
كالفتة  إستخدامها  المسموح 

داخلية:

+ ثالثية ا�بعاد بدون خلفية
+ ثالثية ا�بعاد - نيون

There are two types of signs 
that can be used for the 
Internal Sign:

+ 3D without background
+ Neon

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

3.4 Internal
Sign

الفتة3.4
داخلية

3D letters and forms mounted directly
onto the glass faÇade

3D letters and forms mounted directly
onto the glass faÇade

3.4.2



04BUILDING
BODY

جسم04
المبنى
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تقسم منطقة وضع الفتات ا�نشطة 
المبنى  جسم  في  الواقعة  التجارية 

إلى منطقتين:

+ منطقة قمة المبنى
+ منطقة الميزانين

والشعار  المبنى  إسم  بوضع  يسمح 
التجاري  ا�سم  وضع  أو  كأولوية 
(مستأجر  تجاري  لنشاط  والشعار 
معظم  يشغل  كان  إن  فقط  واحد) 

طوابق المبنى.
The Commercial Sign Zone for 
businesses occupying the 
building body is divided into 
two zones:

+ Building Top Zone
+ Mezzanine Zone

Building name and logo can 
occupy the zone as a priority; or 
the business name and logo of 
an anchor tenant of the 
building.

Mezzanine Zoneمنطقة الميزانين

منطقة قمة المبنى Building Top Zone

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

04



قمة4.1
المبنى
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قمة المبنى:  هي الثالث أمتار ا�خيرة 
من جسم المبنى.

المعماري  الشكل  مراعاة  يجب 
ا�نسب  المنطقة  لتحديد  للمبنى 
التجارية فقط في حال  الالفتة  لوضع 

تعذر وضع الالفتة على قمة المبنى.

Building Top Zone: is defined as 
the top 3m of the building 
faÇade.

If the sign cannot be accommo-
dated in the Building Top Zone, 
the building architecture shall 
be considered when selecting 
an appropriate alternative 
location.

Maximum: 3mال يتعدى: 3م
BUILDING
TOP4.1

21

X

X

X

X

يمثل الحد ا�دنى �رتداد الالفتة عن اطراف
واجهة المبنى المثبتة عليه: 50 سم

Minimum edge clearance from
the sign to the edge of the 
facade to which it is attached
on: 50 cm

X

A

يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة عن
%75 من عرض الواجهة المثبتة عليه

Sign width shall not exceed 75%
of the faÇade width in which it is
 attached to

The total protrusion of the
proposed sign shall not exceed
25cm

Aيجب أن ال يتعدى السمك الكلي لالفتة
عن 25سم كحد أقصى

YH

يجب أن ال يتعدى إرتفاع الالفتة عن
2م كحد أقصى

Sign height shall not exceed 2m
as a maximum

YH

YW

YW

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

4.1.1
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إستخدامه  المسموح  الوحيد  النوع 
قمة  على  التجارية  الالفتات  من 
المبنى هي الفتة ثالثية ا�بعاد بدون 

خلفية.

The only type of signage 
allowed to be used for the 
Building Top Zone is 3D without 
background.

حروف وأشكال ثالثية ا�بعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة

3D letters and forms mounted directly
onto the surface of the faÇade

ثالثية ا�بعاد بدون خلفية

3D without background

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

قمة4.1
المبنى

BUILDING
TOP4.1

4.1.2
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Projecting Sign Boundaryحدود الالفتة العمودية

X

يمثل الحد ا�دنى �رتداد محتوى
الالفتة التجارية: 10سم 

Minimum clearance between sign 
edge and signage content: 10cm

X

X

X

X

21 3

A

Aيجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن 15سم 

Signage background shall not
exceed 15cm

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن 25سم

The total protrusion of the sign
shall not exceed 25cm

B

B

التجارية  ا�نشطة  قائمة  يلي  ما  في 
المصرح  المبنى  جسم  في  الواقعة 

لها بوضع الفتات تجارية:

+ العيادات
+ مراكز التجميل النسائية

+ النوادي الصحية
+ ا�نشطة ا�خرى التي تحددها دائرة

   التنمية ا�قتصادية

وضع  في  ا�ولوية  أن  مالحظة  يجب 
منطقة  على  التجارية  الالفتات 
التجارية  ل£نشطة  تكون  الميزانين 

الواقعة في هذا الطابق.

The following is a list of the 
businesses located at the 
building body that is permitted 
to have signage:

+ Medical clinics
+ Salons
+ Health clubs
+ Other businesses determined
   by the DED

When selecting businesses for 
placing signage in the Mezza-
nine Zone, priority should be 
given to the businesses located 
at the mezzanine floor level.

طابق
4.2الميزانين

MEZZA-
NINE4.2

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

4.2.1
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العمودية  الالفتات  جميع  على  يجب 
حاجز  فوق  20سم  إرتفاع  من  البدء 

السطح.

المعماري  الطابع  الحفاض على  يجب 
للبناية بتحديد الموقع ا�نسب لوضع 
طابق  منطقة  في  العمودية  الالفتة 

الميزانين وإتباع شروطها.

All projecting signs shall start 
20cm above the Parapet Zone.

The architectural quality of the 
building must be maintained by 
properly defining the most 
suitable location for the project-
ing sign in the Mezzanine Floor 
Zone following its regulations.

21 3

A

Y

X

B

Aيجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية وسطــح الحائــط عن 15سم

The maximum clear projection from
the wall shall not exceed 15cm

Bيجب على جميع الالفتات العمودية
البدء من إرتفاع 20سم فوق حاجز

السطح

All projecting signs shall start 20cm
above the Parapet Zone

Y يجــــب أن ال يتعــــدى إرتفــــــاع الالفتــــة
التجاريــــة عن 2م أو إرتفــــــــاع طابـــق

الميـزانيـــن، ايهمـــا كان اصغـر

The maximum height of the sign
shall not exceed 2m or the height
of the mezzanine floor; whichever
is less

Xيجــــب أن ال يتعـــدى عرض الالفتـــــة
التجاريـــة عن 1م بدءا من سطــــح

المبنـــى المثبتة عليــه

The maximum protrusion of the
sign shall not exceed 1m from the
building surface

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

طابق
4.2الميزانين

MEZZA-
NINE4.2

4.2.2
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التجارية  الالفتات  من  نوعان  يوجد 
المصرح إستخدامها كالفتة عمودية:

+ ثالثية ابعاد مع خلفية
+ محفورة في خلفية

There are two types of signage 
that can be used for the Project-
ing Sign:

+ 3D with background
+ Stencil cut

حروف وأشكال محفورة بعمق 0.5سم
كحد أدنى على خلفية

Letters and forms with minimum depth
of 0.5cm mounted onto a background

محفورة في خلفية

Stencil cut

حروف وأشكال ثالثية ابعاد مثبتة على خلفية

3D letters and forms mounted onto
a background

ثالثية ابعاد مع خلفية

3D with background

COMMERCIAL
SIGNAGE
REGULATIONS

طابق
4.2الميزانين

MEZZA-
NINE4.2

4.2.3


	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 9: 
	Button 8: 
	Button 7: 
	Button 6: 
	Button 5: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 41: 
	Button 40: 
	Button 39: 
	Button 44: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 47: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 49: 
	Button 48: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 53: 
	Button 52: 
	Button 60: 
	Button 61: 
	Button 62: 
	Button 63: 
	Button 59: 
	Button 58: 
	Button 66: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 65: 
	Button 64: 
	Button 72: 
	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 75: 
	Button 71: 
	Button 70: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 80: 
	Button 81: 
	Button 77: 
	Button 76: 
	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 83: 
	Button 82: 
	Button 90: 
	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 89: 
	Button 88: 
	Button 96: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 99: 
	Button 95: 
	Button 94: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 101: 
	Button 100: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 107: 
	Button 106: 
	Button 114: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 117: 
	Button 113: 
	Button 112: 
	Button 120: 
	Button 121: 
	Button 119: 
	Button 118: 
	Button 124: 
	Button 125: 
	Button 123: 
	Button 122: 
	Button 128: 
	Button 129: 
	Button 127: 
	Button 126: 
	Button 132: 
	Button 133: 
	Button 131: 
	Button 130: 
	Button 136: 
	Button 137: 
	Button 135: 
	Button 134: 
	Button 140: 
	Button 139: 
	Button 138: 
	Button 143: 
	Button 142: 
	Button 141: 
	Button 150: 
	Button 151: 
	Button 149: 
	Button 148: 
	Button 154: 
	Button 155: 
	Button 153: 
	Button 152: 
	Button 158: 
	Button 159: 
	Button 157: 
	Button 156: 
	Button 162: 
	Button 161: 
	Button 160: 
	Button 165: 
	Button 164: 
	Button 163: 
	Button 170: 
	Button 171: 
	Button 168: 
	Button 169: 
	Button 167: 
	Button 166: 
	Button 174: 
	Button 173: 
	Button 172: 
	Button 177: 
	Button 176: 
	Button 175: 
	Button 180: 
	Button 181: 
	Button 179: 
	Button 178: 
	Button 184: 
	Button 185: 
	Button 183: 
	Button 182: 
	Button 188: 
	Button 189: 
	Button 187: 
	Button 186: 


