
المبادئ التوجيهية لهوية الشركات
وتلخيصها بتجميعها  قام 

 ا�تحاد العربي لسمدة



يجب أن تتمتع كل شركة بمبادئ توجيهية خاصة وهوية محددة 
الشركة”.  لهوية  التوجيهية  “المبادئ  عليه  ُيطلق  ما  وهذا 
الخاص  واإلحساس  المظهر  الشركة  تعطي  ما  هي  فالهوية 
بها، وهي ما يشار إليها “بالعالمة التجارية” وتعتبر بمثابة نقطة 

اإلتصال األكثر قوة بالعالم الخارجي. 

الخطوط  وأنماط  وشعارها   logo الشركة  رمز  من  كل  يعتبر 
 color األلوان  وألواح  بها  الخاصة   fonts اإلنجليزية  العربية/ 
palettes التي تستخدمها بمثابة األدوات التي تجعل للشركة 

مكانتها الفريدة.

العربي لألسمدة. هذه الخطة  االتحاد  أداء  أنتجتها خطة تطوير  التي  هذا إصدار آخر في سلسلة االصدارات 
التي كان من أبرز سماتها تعميق نهج التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في كافة المجاالت بين الشركات 

أعضاء االتحاد، يتضمن هذا الكتيب الموسوم الخطوط اإلرشادية لهوية الشركات حيث يرسم الخطوات الالزم 
اتباعها لتعريف العالم بهوية وعنوان والعالمة التجارية للشركة بشكل فني منظم ومتناسق يجلب انتباه 

كل المتعاملين مع هذه الشركة. 
ونحن نضع بين أيديكم هذا الكتيب نأمل أن نكون قد وفقنا في ابراز الغرض من إصدار هذا الكتيب.

                                                          واهلل ولي التوفيق،،،

مقدمة

محمد عبد اهلل زعين 
األمين العام
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ما أهمية هذه المبادئ؟
بــدون هــذه المبــادئ التوجيهية ســوف تكون الشــركة ُعرضة لمخاطر ســوء التفســير وإســاءة التمثيل. ومن هنــا يكون أمر محــوري اإللتزام 
بعملية متسقة لخلق صورة عامة جيدة والتي عندما تتعرض إلى أي أمر سواء كان ُمنتج أو مطوية أو وثيقة أو صورة  تستطيع ربطه فعلًيا 

بالشركة. وتتوفر هذه المبادئ التوجيهية ألي طرف يريد أن يخلق  أو يحافظ على انطباع خاص ألجل عالمته التجارية. 
تتناول هذه الوثيقة بالتفصيل موضوع هوية الشركات حيث تعطي توجيًها واضًحا حول كيفية قيام الشركات بعرض نفسها أمام العالم. 

تعتبر الهوية أو ما ُنطلق عليه “هوية الشركة” من أهم المتطلبات الخاصة ألي هيئة، والتي تهدف إلى تمييز الشركة وإلقاء الضوء عليها 
ضمن الكثير من الشركات العاملة في السوق.  فإنها تقوم بتعريف شركتك وتوضيح ما تقدمه لعمالءك وشركاءك وعموم الجمهور. ويتم 

اكتساب هوية الشركة واإلعتراف بها من خالل عالمتك التجارية واألعمال التي تقوم بها واإلتصاالت التي تجريها. 
وتكون هوية الشركة إما قوية أو ضعيفة كما أنها تكون تقريًبا ثابتة مالم تخضع للتغيير بشكل متعمد، وذلك على خالف صورة الشركة 

والتي من الممكن أن تتخذ شكال إيجابًيا أو سلبًيا كما أنها غالًبا ما ال تكون أمًرا من الممكن السيطرة عليه داخلًيا. 

إن هوية الشركة أو العالمة التجارية ليست مجرد تصميم لرمز مبتكر أو شعار جذاب، حيث يجب على هذا الرمز أو الشعار أن يتسق مع هدف 
العالمة التجارية والغرض منها واإلنطباع الذي تريد أن تتركه. فإن الرسالة التي يتلقاها العمالء والمشاهدين من الشعار أو الرمز الخاص 
بك هي ما تضع التعريف المتعلق بعالمتك التجارية كما أن هذه الرسالة هي ما ستجعل عمالءك يفسرون عالمتك التجارية فيما بعد. من 
الممكن أن تتشكل هوية شركتك من خالل تصميم الكتيب أو المطوية أو حتى موقع اإلنترنت الخاص بالشركة. فإنك تعتمد على مثل 
المنطلق فإن تطوير ِحزمة خاصة  التي تريد لشركتك أن تظهر بها. ومن هذا  التأثير على عمالءك من خالل الصورة  األمور لتحاول  هذه 

لتصميم هوية الشركة يعتبر بمثابة خطوة هامة ألي عمل أو شركة أو منظمة.

وبالتالي فلماذا تصارع الكثير من الشركات من أجل تطوير هوية قوية وقدرات تمكينية؟
 رًدا على ذلك فإن معظم الهيئات بدال من اإلجابة على األسئلة المحورية المتعلقة بكيفية خلق القيمة المتعلقة بعمالءها وبالتالي التعرف 
على الضروريات اإلستراتيجية المعنية بها، فإنها تحاول مواكبة السوق من خالل اإلستمرار في سلك العديد من مسارات النمو والقيام 
النمو غالًبا ما  المتقطعة. وبناًءا عليه فإن المشكلة تكمن في عدم اإلتساق، ففي سعي هذه الشركات لتحقيق  التنظيمية  بالتغيرات 
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ينتهي األمر بها إلى خدمة الكثير من شرائح العمالء المختلفة وتوفير الكثير من اإلحتياجات المتفاوتة من خالل مجموعة من المنتجات 
والقدرات واإلستراتيجيات غير المترابطة والتي يستحيل معها تعريف ما تقوم به الشركة فعلًيا. وبالرغم من أن هذه الشركات قد تبدو 
على ما يرام في الكثير من األمور أو قد حققت انجاز رائع في مرحلة من مراحل نموها، إال أن افتقارها للتركيز يضعها في صراع لتحقيق  

اإلمتياز الفعلي على المدى الطويل.   

من الممكن لِحزمة تصميم هوية الشركة أن تفعل الكثير بعالمتك التجارية:
الثبات في التصميم : 

والمقصود به أنه يجب على كل تصميماتك أن تبدو وكأنها من نفس العائلة. فهناك الكثير من األمور المشتركة التي يجب وأن تجمع بين 
كل تصميماتك مثل األلوان واألشكال وأنماط الخطوط.

وضع شركتك في مكانة المنافس األكثر أهمية في السوق : 
الفاعلة األكثر أهمية في  التجارية باعتبارها من األطراف   إن المطبوعات التسويقية المصممة بكفاءة سوف تساعدك في عرض عالمتك 
المتوقعين  أن تنقل لعمالءك  إلى السوق فمن خالل وضع صورة مرئية قوية سوف تستطيع  االنضمام  إذا ما كنت حديث  السوق. حتى 

اإلحساس بالتزامك بالجودة واإلمتياز.    

التميز : 
أن تجعل عالمتك التجارية تظهر بشكل يميزها ما بين العالمات التجارية الكثيرة المتواجدة في السوق وذلك من خالل وجود شئ لديك 
التأثير في مدى تواجد عالمتك  الهوية المصممة بشكل متميز تستطيع  العمالء به. فإن  الذي سيتذكرك  األمر  يختلف عن اآلخرين وهو 

التجارية في السوق بل والمساعدة في أن تتمتع بمكانة خاصة بها.   

قدرة أكبر على تذكر العالمة التجارية :
 باستخدام هوية قوية ومتسقة سوف تستطيع اإلرتباط بعمالئك المتوقعين من الناحية النفسية، وبالتالي الزيادة من القدرة على تذكر 

العالمة التجارية.  فأنت تريد من العمالء أن يفكروا في عالمتك التجارية بمجرد تخطيطهم للقيام بالشراء.
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إمكانية أفضل لجذب رأس المال :
 مع وجود هوية بارزة سوف تستطيع أن تولد لدى اآلخرين اإلحساس بمدى وضوح اهدافك العامة والخاصة. وهذا األمر يساعد شركتك في 

جذب مستثمري رأس المال وكذلك غيرهم من المنظمات التمويلية األخرى.
إذا ما لم تحدد هوية عالمتك التجارية بعد فهذا هو الوقت المناسب للتعاون مع شركة متخصصة في ِحزم تصميم هوية الشركات والتي 

سوف تساعد شركتك كي يكون لها عالمة تجارية قوية وتصبح لها هوية متميزة.

راجع تاريخ شركتك ومهمتها ومناهجها

• قم بتعريف شركتك داخلًيا قبل القيام بوضع هوية لها من أجل عموم الجمهور؛	
• راجع خطة العمل الخاصة بك، وبيان المهمة والقيم، والخطة اإلستراتيجية وأي وثائق أخرى خاصة بالشركة والتي تحدد سبب تواجدك 	

في سوق العمل واألمور التي تميزك.

تعرف على رأي اآلخرين في شركتك

• قم بإجراء المسوح، وطرح األسئلة، وعقد المقابالت والمناقشات العامة للتعرف على رأي األطراف المعنية في منظمتك أو شركتك؛	
• إتخذ قرارك بشأن ما إذا كنت تريد التغيير من المفهوم السائد عن شركتك، فإذا ما شعرت أنك تبعث بالرسالة الخاطئة عنك فإن هوية 	

شركتك تستطيع التغيير من هذا الوضع.

ابحث في أمر األعمال والمنظمات التي تتشابه معك

• قم بزيارة مواقعها اإللكترونية، وقراءة آراء عمالءها والدخول على صفحات الشبكات اإلجتماعية الخاصة بها؛	
• حدد األمور التي تعجبك والتي ال تعجبك وقرر مدى سهولة أو صعوبة فهم هويتها.	

ضع رؤية للمستقبل

• تأكد من أن هوية شركتك تتضمن اهداف للوقت الحاضر وكذلك لفترة الخمس إلى عشر سنوات القادمة؛	
• قم بإشراك بعض من الموظفين والقادة والشركاء في رؤيتك. اسأل بعض من األشخاص الذين قمت بتعيينهم في بداية عملك عما 	

توقعوه حينها بشأن مدى نمو الشركة، وتحدث مع أشخاص في شركتك ممن يعكسوا تفكير الموظفين واألطراف المعنية. 
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ابدأ في عملية ابداعية

• taglines واأللوان واألشياء التي قد تريد تضمينها 	 logos والشعارات  قم بعمليات من العصف الذهني للحصول على أفكار للرموز 
لتعكس هوية شركتك؛

• قم بتجميع فريق من المعنيين بالتصميم والكتابة أو قم باإلستعانة بمستشار في هذا المجال إذا ما لم تتوفر لدى موظفيك هذه المواهب.	

تطوير مواد توضح الهوية 

• قم استخدام الرموز، وبطاقات العمل، والموقع اإللكتروني، والمطويات، واألدوات المكتبية ومواد التغليف؛	
• حافظ على اتساق هويتك في كافة المواد الخاصة بك، أي استخدم نفس األلوان وشكل الحروف، والرسومات واألحجام.	

تأكد من أن هوية شركتك موجهة إلى العميل

• على سبيل المثال: إذا ما كان عمالءك من رجال األعمال والصناعة فعليك أن تضع هوية محافظة، أما إذا كان عمالئك من أولياء أمور 	
ألطفال في سن الحضانة فعليك أن تستخدم األلوان والرسومات المرحة للتعريف بنفسك. 

تمتع بالمهنية واإلحتراف

• تطلع إلى أن تؤخذ على محمل الجد ولهذا يجب أن تكون هوية شركتك نزيهة وتحث على المشاركة وشيقة وسهلة الفهم؛	
• تجنب أي شئ باعث لإلساءة وراجع مرة أخرى المواد الخاصة بك حتى تتجنب األخطاء.	

ضع استراتيجية مكتوبة لهوية شركتك

• قم بتوثيق متى وكيف يجب استخدام بعض المواد والصور والرموز والمطبوعات عند الترويج لشركتك أو عرضها. سوف يساعدك 	
نمط اإلتساق في تجنب أي إساءة غير مرغوبة عند تمثيل شركتك. 

راجع هوية شركتك بشكل دوري للتأكد من مدى اتساقها وفاعليتها

• حدد اجتماع أو لقاء لمراجعة هوية شركتك ينعقد بشكل سنوي أو في كل مرة يجتمع فيها القادة من أجل التخطيط اإلستراتيجي.	
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نقاط هــــــامة :
باإلضافة إلى األمور المشار إليها سابقًا، قم بالبحث عن وسائل للمساعدة إذا ما لم تتوفر لديك الموارد المالية أو الموظفين المعنيين 

بالتخطيط لهوية الشركة. إذا ما كنت من المنظمات غير الهادفة للربح من الممكن لمؤسسات مثل Taproot Foundation أن تساعدك في 
تطوير هويتك والمواد الخاصة بك. كذلك تستطيع اإلستفادة من حماس وخبرة طالب الكليات والمتدربين لمساعدتك في عمل التصميم.

إذا ما طرحت السؤال التالي على الموظفين لديك “كيف نستطيع أن نخلق القيمة لعمالءنا؟” هل ستحصل على إجابة واضحة؟ وهل 
ستستطيع أن تجد ثالثة أشخاص يكون لديهم نفس الرأي؟

يعتبر السؤال حول األسلوب الذي تتبعه الشركة  لخلق القيمة للعمالء بمثابة عنصر من العناصر الرئيسية المتواجدة في اإلستراتيجية. 
ومن الجدير بالذكر أن قلة قليلة من الهيئات تستطيع اإلجابة على هذا السؤال عن يقين ووضوح. وغالًبا ما ال يساعد غرض الشركة أو 
بيان مهمتها في هذا الشأن بسبب الغموض الذي قد يشوب أي منهما، على سبيل المثال استخدام بيان المهمة التالي “نريد أن نكون 

الشركة التي يختارها العمالء” أو الغرض التالي “نلتزم بتقديم أعلى مستوى من الجودة وأكبر نطاق من اإلختيارات لعمالءنا.”  

نحن إذ نعلم بأن الشركات التي تتمتع بهوية قوية وتتمتع بالقدرة على الوفاء بوعودها هي الشركات التي تحقق الربح. ييتضح ذلك في 
مسح حديث يضم 720 من التنفيذيين حيث استطاعت الشركات التي بدت لديها هوية أكثر قوة أن تتغلب على غيرها في اآلداء بنسبة 

25 % ) وذلك حسب اإلجمالي السنوي لحقوق المساهمين في الفترة من 2010 إلى 2013 (.
شركة ريسيرش إن موشين : كانت شركة غاية في النجاح واستطاعت أن توفر الكثير من المنتجات لعمالئها وقد كانت تسير 
لدى  كان  فقد  كامل.  عليها بشكل  والتركيز  أحادية  بتوفير خدمة  قاموا  آخرين ممن  مع  المنافسة  بدأت  مايرام حتى  على 
التالية هل هي شركة ألجهزة اإلتصال أم شركة لتقديم خدمات  الشركة الكثير من المجاالت وبناًءا عليه ظهرت التساؤالت 
األمن أم شئ آخر؟  وفي ذات الوقت كان يركز المنافسون اآلخرون على خدمة واحدة فقط وبالتالي توفير مستوى أعلى وأفضل 
لها مما أدى إلى جذبهم للمزيد من العمالء. حاولت الشركة أن تسلك الكثير من الُسبل اإلستراتيجية ولكن لم يستطع أبًدا 

العمالء والمستثمرين رؤية ما يكفي من اإلستثمارات في أي من هوياتها.
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من أجل تحقيق نوع الهوية الذي يدفع إلى النجاح تخلص من القيود الحالية والمتواجدة في مجالك وصناعتك وقم بإجراء تقييم لكيفية 
تعزيز األمور التي تبرع فيها شركتك لخلق قيمة مميزة للعمالء. تبدأ بعض الشركات بتحديد الُسبل الرئيسية التي سوف تحقق القيمة في 
السوق على مدار الخمس سنوات التالية، ثم تقوم بتحديد القيمة التي تتمتع شركتها بإمكانية النجاح فيها مع األخذ في اإلعتبار قدراتها 
المميزة في هذا المجال. وبعد ذلك تقوم الشركات بتخصيص الجزء األكبر من مواردها لبناء هذه الهوية من خالل دعم القدرات األكثر 

أهمية لتحقيق ذلك وتوجيه استثمارتها إلى القيمة التي تتمتع بها.

لطالما كانت عملية وضع تعريف للهدف الواضح بمثابة تحٍد لكل من األفراد والهيئات. إال أنه إذا استطاعت الشركات أن تتمتع بالجرأة لإلعالن 
عن القيمة التي تستطيع توفيرها واألطراف التي ستحصل عليها فإنها بذلك سوف تستطيع أن تلزم نفسها بسلك طريق تحقق من 
خالله اإلمتياز في هذا المجال. ولقد ثبت أن هذا األمر ليس باإلستراتيجية الناجحة فحسب وفًقا للنتائج المالية وإنما أيًضا يعتبر حافًزا رائًعا 

للموظفين والذين يعملوا بأقصى جهد لديهم عندما يعلموا مدى تماشيهم مع الهدف األكبر للشركة.  

اإلعتبار  في  يأخذ  أن  التجارية  بعالمتك  الخاص  الدليل  على  حالًيا  ينبغي  المطبوعة،  التصميمات  على  حصري  بشكل  التركيز  من  وبدال 
التطبيقات القائمة على شبكة اإلنترنت مثل األيقونات icons، والصور الرمزية avatars، والشبكات grids، والالفتات banners، واإلعالنات على 

شبكة اإلنترنت، والصور على وسائل اإلعالم اإلجتماعي كل ذلك من بين جملة أمور أخرى.

وكذلك من الواضح أن التطبيقات الخاصة بعالمتك التجارية تؤثر على مفاهيم عمالءك. فإن الشكل الذي تظهر به عالمتك التجارية على 
األدوات المكتبية، واإلعالنات، ومواقع اإلنترنت وغيرها من الوسائل األخرى يؤثر على فهم العمالء لقيمة المنتجات/ الخدمات التي تقدمها.

“نعم لكل عالمة تجارية قصة وهي كيفية تحولها من كونها مجرد رمًزا إلى اسًما لعالمة تجارية”. 
والوضوح  البساطة  وإن  واألحاسيس.  اإلجتماعية  والمؤشرات  والوعود،  التاريخية،  والتجارب  التوقعات،  من  الكثير  القصة  هذه  تتضمن 
بمثابة أفضل الوسائل المتبعة في هذا الشأن وذلك ليس لتصميم الرموز فحسب وإنما أيًضا للنجاح في عرضها على اآلخرين حتى يتم 
استخدامها. إنها مسؤوليتنا أن نقوم بالتأكد من أن تظل تعليمات استخدام العالمة التجارية واضحة ومن أنها مفهومة لكل َمن يقرأ 

المبادئ التوجيهية الخاصة بنا.
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يتضمــن هــذا الجــزء شــرح تفصيلــي 
لألشكال المختلفة للرمز الخاص بك : 

أبيض،  أسود/  يكون  قد  المثال  سبيل  على 
بيضاء/  ملونة/  خلفية  وله  أفقي،  ورأسي/ 
سوداء، ويحتوي/ ال يحتوي على شعار وذلك 
ذلك  إلى  باإلضافة  أخرى.  أمور  جملة  بين  من 
ينبغي أن يحتوي على تطبيقات من شبكة 
والصور   ،icons األيقونات  مثل  اإلنترنت 
الرمزية  والصور   thumbnails الُمصغرة 
avatars. كذلك ينبغي أن تحتوي هذه الوثيقة 
األصلية  الملفات  كافة  بها  حافظة  على 
تعريف  يعتبر  قد  وبينما  التطبيقات،  لهذه 
أن  إال  محدًدا  غير  تعريًفا  األصلية”  “الملفات 
هذه الملفات تحتوي بشكل عام على ما يلي:  

Vector rendition.1 للُنسخ المتنوعة للرمز الخاص بك 
  ).ai,.eps,.svg(

2. نسخ raster فائقة الوضوح للرمزالخاص بك 
 ).jpg, .tiff, .pdf, .png(
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األلوان

ينبغي عليك تضمين وصف لأللوان األساسية 

األلوان  التجارية.  بعالمتك  المرتبطة  والثانوية 

في  المستخدمة  الرئيسية  األلوان  هي  األساسية 

الثانوية  األلوان  بينما  صلة،  ذا  آخر  تصميم  وأي  الرمز 

األلوان األساسية  المستخدمة في استكمال  األلوان  هي 

وعندما ال تتوفر األلوان المطلوبة ضمن األلوان األساسية )غالًبا 

والتصميمات  والمطويات  اإلنترنت،  استخدامها في مواقع  يتم 

معظم  أن  إال  األمر  هذا  يتفاوت  وبينما   .)vaster designs الكبرى 

العالمات التجارية تختار ما بين 2 – 4 ألوان أساسية وتستكملها بلوحة 

ألوان ثانوية تتضمن ما بين 8 – 12 لون آخرين. 

 extended ممتدة  ألوان  لوحة  استخدام  إلى  التجارية  العالمات  تذهب  ما  أحياًنا 

color palette والتي تشتمل على المزيد من خيارات األلوان األخرى، ومن الممكن 

لأللوان الثانوية أن تمثل تفاوتات دقيقة على لوحة األلوان الرئيسية. وغالًبا ما 

تحتوي مثل هذه اللوحات من األلوان على ألوان حيادية مثل األبيض والرمادي 

الشاشات  وألوان   print color الطباعة  ألوان  استخدام  أيًضا  يجب  واألسود. 

 .web color اإلنترنت  المستخدمة في تصميم صفحات  واأللوان   screen color

يتم اإلشارة إلى ألوان الطباعة بنموذجي CMYK وPantone بينما يتم تعريف كل 

الصعب تحويل  أنه من  إلى  اإلشارة  RGB وHEX. وتجدر  بالرموز   screenو web ألوان  من 

HEX إلى Pantone أو أي نماذج أخرى
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تختار معظم العالمات التجارية شكل واحد رئيسي لطباعة الحروف typeface من أجل كافة المواد التسويقية الخاصة بها. غالًبا ما يكون 
هذا الشكل من نفس عائلة الخط font-family مع اختالف الحجم والنمط المستخدم.

 
والعناوين   ،titles/headers الترويسة  العناوين/  مثل  بنود  على  المختلفة  األنماط  تطبيق  كيفية  بتوضيح  قم  بك  الخاص  الدليل  وفي 
 captions والتعليقات ،emphasized text وعناوين الفقرات، والتركيز على كلمات معينة ،subtitles/ subheads الفرعية/ الترويسة الفرعية
واألجزاء الرئيسية body copy. كذلك قم بالتأكد مما إذا كان في اإلستطاعة استخدام هذا الشكل typeface في مواد على شبكة اإلنترنت 
أو قم باختيار typeface من الممكن استخدامه على شبكة اإلنترنت، إذا ما لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك قم باختيار typeface آخر أو اثنين 

آخرين لإلستخدام في حالة عدم توفر خيارك األول.

أنماط الخط وطباعة الحروف
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اشرح كيف يقوم المصممون بالتعامل مع المساحة 
بشكل  تناول  أمكن  وإذا   logo الرمز  في  البيضاء 
أكثر اتساًعا كيف ينبغي تصميم الكتابة باستخدام 
شبكات الويب والطباعة web and print grid. سوف 
 web grid system يساعدك نظام شبكة الويب القوي
اإلنترنت،  شبكة  على  تواجدك  شكل  توحيد  في 
خصوًصا إذا ما كان على العديد من المطورين وضع 
شبكة  على  مختلفة  تسويقية  مواد  على  هويتك 
landing pages، والمواقع  الهبوط  اإلنترنت )صفحات 
اإللكتروني  والبريد  اإلنترنت،  شبكة  على  الكاملة 

وذلك من بين أمور أخرى(.

الرمز الرئيسي هو الشكل المفضل لهوية الشركة، 
ملونة  نسخة  شكل  في  الرئيسي  الرمز  ويكون 

بالكامل. )الشكل 1(
تتوفر هذه الرموز على نموذج ألوان Pantone وعملية 
وسالبة.  موجبة  اشكال  في  اللون  أحادية  طباعة 

)الشكل 2(
قم باتباع دائًما المواصفات الصحيحة للون )الموضحة 
في الشكل 3( عند تحديد اللون لرمز الشركة ونوعه.

ينبغي أن تفي هذه الرسومات بكافة المتطلبات
 وال ينبغي عليك أن تحاول إعادة وضعها.

Fig 1

Fig 2 Fig 3

PANTONE  426 C

PANTONE  362 C

PANTONE  576 C

Process Colour
70 Cyan

5 Magenta

100 Tellow

10 Black

Process Colour
100 Cyan

60 Magenta

0 Tellow

0 Black

Process Colour
0 Cyan

0 Magenta

0 Tellow

50 Black

RGB Value
R 77

G 161

B 65

RGB Value
R 40

G 16

B 80

RGB Value
R 17

G 15

B 16
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الحد األدنى للمساحة الفارغة
المساحة  من  األدنى  الحد  وجود  على  دائًما  حافظ 
للمحافظة على سالمتها  الشركة  رمز  الفارغة حول 
الرؤية  وضوح  على  الحفاظ  أجل  ومن  ونزاهتها. 
الرمز  يظهر  أال  يجب  ممكن  تأثير  أقصى  وتحقيق 
عن  نسبًيا  يختلف  بشكل  متزاحًما  أو  متشابًكا 

الرسوم الموضحة في هذه الصفحة )الشكل 5(.   

الحد األدنى من الحجم
أال يتم تصميمه بأحجام أصغر من  الرمز: يجب  تأثير 
لتطبيقات  وبالنسبة   .)6 )الشكل  في  الموضحة 
الطباعة الخاصة بالرمز الرئيسي ال تستخدم احجام 
التطبيق  ويكون  الشكل.  في  الموضحة  من  أصغر 
ما  إذا  ولكن  بيضاء،  خلفية  على  للرموز  المثالي 
القواعد  اتباع  فعليك  اإلمكان  في  ذلك  يكن  لم 

X 7الموضحة في هذه الصفحة.

0.16 X

7 
X

25mm 30mm20mm

Fig 5

Fig 6 12



وضع الرمز على الصور
التأكد  الشركة على صور يجب عليك  رمز  عند وضع 
للرؤية في أي وقت كان  أنها واضحة تماًما  دائًما من 
وكذلك التأكد من عدم تعارض ألوان الصور مع ألوان 

العالمة التجارية.

وضع الرمز على خلفيات داكنة األلوان
عند وضع الرمز على خلفيات داكنة يجب عليك التأكد 
كان  وقت  أي  في  للرؤية  تماًما  واضحة  أنها  من  دائًما 
مع  الخلفية  ألوان  تعارض  عدم  من  التأكد  وكذلك 
ألوان العالمة التجارية. وفي أغلب الظروف ينبغي اختيار 

 .reversed full color نموذج اإلنعكاس الكامل لأللوان

وضع الرمز على خلفيات فاتحة أو باهتة األلوان 
عند وضع الرموز على خلفيات فاتحة أو باهتة األلوان 
يجب عليك التأكد دائًما من أنها واضحة تماًما للرؤية 
تعارض  عدم  من  التأكد  وكذلك  كان  وقت  أي  في 
تكون  قد  التجارية.  العالمة  ألوان  مع  الخلفية  ألوان 

هذه الخلفيات كثيرة األلوان أو أحادية اللون. 

x

x

x
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تلعب الصور الفوتوغرافية دوًرا هاًما في التعبير عن قيم الشركة. وإنه ألمر محوري استخدام الصور فائقة الجودة كلما أمكن في المطبوعات 
التسويقية واإلعالنات.

نقاط رئيسية
• ينبغي أن تبدو الصور طبيعية وعفوية وحقيقية.	
• كلما أمكن ينبغي أن تؤكد الصور على األشخاص، والحياة، واألنشطة، والعمليات التشغيلية، والمنتجات والبيئة المحيطة.	
• ينبغي أن تعكس الصور الطابع الشخصي، والتنوع واألحاسيس.	
• ينبغي أن يتم تركيب الصور بشكل قوي كما ينبغي للصور التي توضح الرؤية أن تحتوي على شئ أو عالقة أو حدث محدد 	

يجذب انتباه المشاهد.

الصور الفوتوغرافية
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يتضح من الشكل المعروض بعض األمثلة التي من الممكن أن تساعدك في تصنيف الصور المناسبة. 
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واسلوب 	  الرموز  استخدام  إن  بالشركة.  الخاصة  المكتبية  لألدوات  األساسية  المجموعة  على  عامة  نظرة  المعروض  الشكل  يعطي 

الطباعة واأللوان مع مجموعة من األوراق تمثل مجموعة من األدوات المكتبية القوية والمتسقة من الناحية المرئية.

استخدم دائًما المواصفات المشار إليها في الصفحات التالية عند عمل األدوات المكتبية للشركة.  	 

نظرة عامة على األدوات المكتبية
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عنوان الخطاب والمذكرات الداخلية

الحجم المحدد
A4 – 210 x 297 mm

على  عامة  نظرة  المعروض  الشكل  يعطي 
المكتبية  لـــــألدوات  األســاســيــة  الــمــجــمــوعــة 
الــرمــوز  اســتــخــدام  إن  بالشركة.  الــخــاصــة 
من  مجموعة  مع  ــوان  واألل الطباعة  واسلوب 
المكتبية  األدوات  من  مجموعة  تمثل  األوراق 

القوية والمتسقة من الناحية المرئية.
إليها في  المواصفات المشار  استخدم دائًما 
الصفحات التالية عند عمل األدوات المكتبية 

للشركة.  

بطاقات العمل

إن استخدام الرموز واسلوب الطباعة واأللوان 
من  مجموعة  تمثل  األوراق  من  مجموعة  مع 
من  والمتسقة  الــقــويــة  المكتبية  األدوات 

الناحية المرئية.

9 Ramo Bld., 2nd Fl., Nasr Road 
P.O.Box: 8109  Nasr City (11371)
Cairo - Egypt
Tel.: (+202) 23054422 - 23054438
Fax: (+202) 23054465
 Tel/Fax:  23054466

Eng.Mohamed Abdallah M. Zain
Secretary General 

E-mail:info@afa.com.eg
www.afa.com.eg

Arab Fertilizer Association  (Arab Int’l Org.)

محمد عبدهللا محمد زعين
األمين العام

E-mail:info@afa.com.eg
www.afa.com.eg

الإحتــــاد العـربـــى للأ�سمــــدة   )هيئة عربية دولية(
9 حدائق رامو - طريق الن�رص - مدينة ن�رص

�ص . ب : 8109 مدينة ن�رص )11371(
القاهرة - جمهورية م�رص العربية

ت : 23054422 - 23054438  )202+(
فاك�ص: 23054466 )202+(

تليفاك�ص:  23054465 )202+(

Eng. Mohamed Abdallah M, Zain
Secretary General
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الظــرف

A3, A4, A5 ظرف بحجم
إن استخدام الرموز واسلوب الطباعة واأللوان 
من  مجموعة  تمثل  األوراق  من  مجموعة  مع 
من  والمتسقة  الــقــويــة  المكتبية  األدوات 

الناحية المرئية.

CD حافظة والصقة لألقراص المدمجة

إن استخدام الرموز واسلوب الطباعة واأللوان 
من  مجموعة  تمثل  األوراق  من  مجموعة  مع 
من  والمتسقة  الــقــويــة  المكتبية  األدوات 

الناحية المرئية.

A5و A4 مفكرة بحجم

إن استخدام الرموز واسلوب الطباعة واأللوان 
من  مجموعة  تمثل  األوراق  من  مجموعة  مع 
من  والمتسقة  الــقــويــة  المكتبية  األدوات 

الناحية المرئية.
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بطاقة معايدة

إن استخدام الرموز واسلوب الطباعة واأللوان 
من  مجموعة  تمثل  األوراق  من  مجموعة  مع 
من  والمتسقة  الــقــويــة  المكتبية  األدوات 

الناحية المرئية.

ملــف

إن استخدام الرموز واسلوب الطباعة واأللوان 
من  مجموعة  تمثل  األوراق  من  مجموعة  مع 
من  والمتسقة  الــقــويــة  المكتبية  األدوات 

الناحية المرئية.

وسائل النقل

يــظــهــر  عــلــى  الــيــســار  شــكــل الــرســم على 
يوضح  ما  وهو  والكبيرة،  الصغيرة  السيارات 
النمط والتصميم الموصى به والذي ينبغي 

تطبيقه.
ــوان  األل واســتــخــدام  الطباعة  اســلــوب  يظهر 
وهي األمور التي عند تطبيقها جميًعا تخرج 

بصورة قوية ومتسقة من الناحية المرئية.
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وضع العالمة التجارية على الحافالت

حافالت  على  الرسم  نمط  اليسار  على  يظهر 
يوضح  ما  وهــو  والكبيرة،  الصغيرة  الخدمات 
ينبغي  والــذي  به  الموصى  والتصميم  النمط 

تطبيقه.
األلـــوان  واســتــخــدام  الطباعة  اســلــوب  يظهر 
تخرج  التي عند تطبيقها جميًعا  األمور  وهي 

بصورة قوية ومتسقة من الناحية المرئية.

البنود الترويجية

األقالم الرصاص والحبر

بوضع  الخاصة  التطبيقات  اليسار  يظهر على 
ما  وهي  الترويجية،  البنود  على  الشركة  رمز 
والتي  بها  الموصى  واأللـــوان  األنــمــاط  توضح 

ينبغي استخدامها.
على  اإللكتروني  الشركة  موقع  طباعة  يتم 

هذه البنود.
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عبوات الهدايا وورق التغليف

حجم ورق التغليف: 40 × 60 سم مع وجود 
 Spot UV أرقام للشركة

على  التغليف  شريطة  تحتوي  أن  ينبغي 
أو  الفضي  باللون  اإللكتروني  الشركة  موقع 

األبيض مع استخدام رمز الشركة

الحقائب

بألوان  الشركة  تسوق  حقائب  طباعة  يتم 
الحقيبة  يد  وتكون  بالشركة  الخاص  الرمز 

بلون واحد.

التي شيرت الترويجي

المالبس  من  متنوعة  مجموعة  الشركة  تطلب 
تتراوح ما بين الزي الرسمي للموظفين إلى مواد 
لرمز  المالبس  تعرض  أن  ينبغي  ترويجية.  أخرى 
سواء   Panton spot color نموذج  على  الشركة 
للنموذج.  العكسي  أو  الموجب  الشكل  في 
الشركة.  رمز  استخدام  المعروضة  األمثلة  توضح 

من الممكن إضافة المزيد من بنود المالبس.
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األكواب واألعالم والقبعات ولوحات 
الماوس وحبال الرقبة وبطاقات األسماء

بوضع  الخاصة  التطبيقات  اليسار  على  يظهر 
الــتــرويــجــيــة، وهي  الــبــنــود  رمــز الــشــركــة على 
ــه والــــذي ينبغي  تــعــرض الــنــمــط الــمــوصــى ب
الطباعة  اســلــوب  ــك  ذلـ يــوضــح  اســتــخــدامــه. 
ــوان وهـــي األمــــور الــتــي عند  ــ ــخــدام األلـ واســت
تطبيقها جميًعا تخرج بصورة قوية ومتسقة 

من الناحية المرئية.

العالمة التجارية في البيئة المحيطة

الالفتات الخارجية

يــتــضــح اســـلـــوب الــطــبــاعــة ورمـــــز الــشــركــة 
ــور الــتــي عند  ــ واســتــخــدام األلــــوان وهـــي األم
تطبيقها جميًعا تخرج بصورة قوية ومتسقة 

من الناحية المرئية.
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اإلعــــالن

كاملة  صفحة  يغطي  الـــذي  ــالن  اإلعـ يبرهن 
والتصميم  الشكل  اليسار  على  والــظــاهــر 
ينبغي  والــــــذي  ــه  بـ الـــمـــوصـــى  الـــتـــصـــويـــري 
استخدامه في كافة اعالنات الشركة. ويتضح 
واستخدام  الشركة  ورمــز  الطباعة  اســلــوب 
األلوان وهي األمور التي عند تطبيقها جميًعا 
تخرج بإعالن قوي ومتسق من الناحية المرئية.

الحجم  عــلــى  هــنــا  الــمــوضــح  الــمــثــال  يعتمد 
المحدد 210 مم × 297 مم

 
العـــرض

 Pull up نــمــط رســـم  ــيــســار  ال يــظــهــر عــلــى 
والتصميم  الــنــمــط  يــوضــح  وهـــو   ،Banner
الموصى به والذي ينبغي استخدامه. ويتضح 
واستخدام  الشركة  ورمــز  الطباعة  اســلــوب 
األلوان وهي األمور التي عند تطبيقها جميًعا 
الناحية  مــن  ومتسقة  قــويــة  بــصــورة   تــخــرج 

المرئية.
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وسائل اإلعالم الرقمية
الصفحة الرئيسية على شبكة اإلنترنت

للصفحة  الــرســم  نمط  الــيــســار  على  يظهر 
ويتضح  ــتــرنــت،  اإلن شبكة  عــلــى  الــرئــيــســيــة 
النمط والتصميم الموصى به والذي ينبغي 
ورمــز  الطباعة  اســلــوب  ويتضح  استخدامه. 
التي  األمور  األلــوان وهي  واستخدام  الشركة 
قوية  بصورة   تخرج  جميًعا  استخدامها  عند 

ومتسقة من الناحية المرئية.

التوقيع على البريد اإللكتروني

اتباع  ينبغي  إلكتروني  بريد  ارسال  عند 
التصميم التالي الخاص بالتوقيع:

”Arial Bold“ 12 :اإلسم •
”Arial“ 9 :الوظيفة •

”Arial“ 9 :الهاتف والمحمول والفاكس •
”Arial Bold“ 9 :موقع اإلنترنت •

• استخدم 14 مسافة خطية بين “المحمول” 
و”موقع اإلنترنت”

”Arial“ 8 :)بند إخالء المسؤولية )اختياري •
“موقع  بين  خطية  مسافات   4 استخدم   •

اإلنترنت” و”إخالء المسؤولية”
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المواصفات الفنية

ــالت الــبــريــد  ــراسـ يــنــبــغــي أن تــحــتــوي كـــل مـ
هذا  على  والــخــارجــيــة  الداخلية  اإللــكــتــرونــي 

التوقيع.
يتضمن اللون الخاص بالشركة

نموذج البريد اإللكتروني الترويجي

لشرح  المخصص  النمط  اليسار  على  يظهر 
يوضح  الترويجي.  اإللكتروني  البريد  نموذج 
هذا النموذج النمط والتصميم الذي ينبغي 
أو  النقر على رمز الشركة  استخدامه. بمجرد 
…www سوف تتجه إلى الموقع اإللكتروني 
العناصر  على  وبالنقر  للشركة.  الرئيسي 
الصلة  ذا  الموضوع  إلــى  تتجه  ســوف  األخــرى 

والحصول على المزيد من المعلومات.
ــحــد األقــصــى إلرتـــفـــاع الــبــريــد اإللــكــتــرونــي  ال
على   بــاإلعــتــمــاد  بيكسل   800 الــتــرويــجــي 

   .HTML format
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 Power point صفحات

يظهر على اليسار النمط المخصص لعروض 

النمط  وتوضح  بنا،  الخاصة   Power point

ويتضح  استخدامه.  ينبغي  الذي  والتصميم 

واستخدام  الشركة  ورمز  الطباعة  اسلوب 

استخدامها  عند  التي  األمور  وهي  األلوان 

من  ومتسقة  قوية  بصورة   تخرج  جميًعا 

الناحية المرئية.
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