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المـقـدمـة
و ُ ِ�ضع دليل الهوية املرئية لتحديد املعايري اخلا�صة بطرق ا�ستخدام �شعار
الدولة و�شعارات اجلهات االحتادية .وتعد هذه خطوة �أ�سا�سية للحفاظ على
هويّة حكومية مو ّحدة ومتنا�سقة يف كافة الوزارات والهيئات.

كما نو�صي اجلهات احلكومية بتزويد ن�سخة من هذا الدليل �إىل �شركائها
الدعائيني ل�ضمان تطابق �أعمالهم وخمرجاتهم مع الهوية املرئية املعتمدة
للحكومة.

ويُ�شكّل هذا الدليل �أداة تو�ضيحية للمعايري الب�صرية الالزمة لإعداد جميع
املواد املو�سومة بال�شعار والعتماد قاعدة �ألوان وموا�صفات طباعة حمدّدة.
وتك ِّمل الدليل ملفّات فنّية حتوي ر�سومات وت�صاميم مُتاحة للوزاراتـ عرب
الإنرتنت وبناءً على طلبها.

ولأي ا�ستف�سارات حول املوا�صفات والت�صاميم الهيكلية والأمثلة الواردة يف
هذا الدليل� ،أو �أي ا�ستف�سارات �أخرى حول الهوية املرئية للحكومة ،يُرجى من
الوزارات اجلهات احلكومية االت�صال مبكتب االتّ�صال احلكومي مبا�شرة ً �أو
عرب الربيد الإلكرتوين.brand@moca.gov.ae :

ونو�صي بدورنا كافة اجلهات احلكومية باالمتثال للمعايري املحدّدة يف هذا
الدليل وب�ضرورة ا�ستخدام النماذج املتوفّرة جلميع �أنواع املواد ،مثل الكتيّبات
والن�شرات والتعاميم واملل�صقات والإعالنات املطبوعة والعرو�ض التقدميية
ور�سائل الربيد الإلكرتوين وبطاقات العمل وغريها .وال يُ�سمح ب�إ�صدار مناذج
جديدة �أو تغيري الت�صاميم وامللفّات الفنية امل ُتاحة من دون ا�ست�شارة مكتب
االت�صال احلكومي التابع للأمانة العامة ملجل�س الوزراء يف وزارة �ش�ؤون
جمل�س الوزراء.

مكتب االتّ�صال احلكومي
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء

تـمـثـي ًـل لـمـا�ضـيـنـا
ووحـدت ـنــا وم�س ـتـقـبـلـنــا،
�شـ ـع ــار دول ـت ـ ـن ـ ــا ه ــو رمــز

قـ ـ ـوّت ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
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تاريخ �شعار الدولة
وقد �أُبقِيـت املكـوّنـات الرئي�سـية لل�شـعار ال�سابق على حالها ،ما يعك�س ثبـات
يعك�س �إعادة ت�صميم �شعار الدولة التـطـوّر الـذي �شـهدته دولـة الإمـارات
ر�ؤية احلكومة وا�ستمرارية ال�سعي �إىل حتقيق �أهدافها .ويف الوقت نـف�سـه،
العربية املتحدة على مـرّ ال�سـنوات .و�إنـه لغـاية يف الأهمـّيـة اتّـبـاع قواعد
ومعايري اال�سـتخدام ال�صحـيـح واملـتّ�سق لل�شعار اجلديـد من �أجـل التـ�أكيد على يق ِّدم ال�شعار اجلديد منطًا حديث ًا ومعا�صـرًا يـُـرت ِجم التطلـّعات امل�سـتـقبلية
لدولـة الإمارات.
قـوّة احلكومـة ومتا�سـكهـا بكافـة �أق�سامهـا.

�شعار دولة الإمارات
العربية املتحدة
2008 –1973

�شعار دولة الإمارات
العربية املتحدة
 – 2008حاليا ً
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الق�سم (�أ)

الوزارات

1

ال�شعار

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

�شعار دولة الإمارات العربية املتحدة
�شعار حكومة الإمارات العربية املتحدة
�شعار الوزارات
�شعار مكتب الوزير
�شعار الوزارات  -املك ّونات
�شعار الوزارات  -امل�ساحة واملقا�سات
�شعار مكتب الوزير  -املك ّونات وامل�ساحة واملقا�سات
قاعدة الألوان
تركيبة �شعار الوزارات
خطوط الطباعة  -بالعربية والإجنليزية
اال�ستخدامات اخلاطئة لل�شعار

� 1.1شعار دولة الإمارات العربية المتحدة
ي�شكّل �شعار الدولة رم ًزا لقوّة احلكومة ومتا�سكها بكافة �أق�سامها وهو �أحد
املكوّنات الرئي�سية لأ ٍّي من �شعارات الوزارات يف لدولة.

مالحظة :ال يَ�ستخدم �شعار الدولة �سوى رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
ورئي�س جمل�س وزرائها.

ال�صقر
هو رمز القوّة والرتاث الوطني والعزّة .ويُ�صوّره هذا الر�سم متيقّظًا
ومت�أ ّهبًا ورا�س ًخا.

النجوم ال�سبعة
متث ّل هذه النجوم الإمارات ال�سبعة ،ملتفّة حول علم دولة الإمارات
العربية املتحدة ومرتبطة ببع�ضها البع�ض يف حلقة متما�سكة.
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� 1.2شعار حكومة الإمارات العربية المتحدة
تو�ضح الر�سومات �أدناه الأ�شكال املختلفة ل�شعار حكومة الإمارات العربية
املتحدة.

مالحظة :يقت�صر ا�ستخدام �شعار حكومة الإمارات العربية املتحدة على
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ومكتب رئي�س جمل�س الوزراء.

اال�ستخدام الرئي�سي لل�شعار

تُ�ستخدم هذه الن�سخة ثنائية اللغة عندما تكون كال العربية والإجنليزية
�ضروريّتني.

اال�ستخدام الثانوي لل�شعار � -أفقي

تُ�ستخدم هذه الن�سخة من ال�شعار يف العديد من �أ�شكال الرتا�سل.

اال�ستخدام الثانوي لل�شعار  -عمودي

تُ�ستخدم هذه الن�سخة غالبًا يف �أ�شكال التطبيقات التي تكون امل�ساحات
العمودية فيها حمدودة.
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� 1.3شعار الوزارات
تخ�ص الر�سومات �أدناه �شعارات الوزارات .وي�شيع ا�ستخدام ال�شعار الرئي�سي
ّ
يف معظم التطبيقات لأن ّه ثنائي اللغة.

ميكن ا�ستخدام ال�شعارات الثانوية عند احلاجة �إليها يف بع�ض التطبيقات
�أحادية اللغة .وقد ُ�صمّم كذلك �شعار ثالثي اللغة ال�ستخدامات خا�صة .وت�شكّل
الر�سومات �أدناه الن�سخ الوحيدة امل�سموح بها من هذا ال�شعار ال�ستخدامها وفق
املطلوب.

اال�ستخدام الرئي�سي لل�شعار

يُ�ستخدم هذا ال�شعار ثنائي اللغة عندما تكون كال العربية والإجنليزية
�ضروريّتني.
ً
مثل ،التطبيقات املكتبية ،التوقيعات يف ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،الالفتات.

اال�ستخدام الثانوي لل�شعار � -أفقي

تظهر هذه الن�سخة من ال�شعار يف العديد من �أ�شكال الرتا�سل �أحادي اللغة.
وتو�ضع دائمًا يف الزاوية العليا جلهة الي�سار.
ً
مثل ،الإعالنات ،املطبوعات ،املرا�سالت الإدارية الداخلية ،الن�شرات
الإخبارية ،املواقع الإلكرتونية.

اال�ستخدام الثانوي لل�شعار  -عمودي

تُ�ستخدم غالبًا هذه الن�سخة من ال�شعار يف التطبيقات �أحادية اللغة حيث تكون
امل�ساحات العمودية حمدودة.
ً
مثل ،اللوحات الإعالنية القابلة للطي ،الالفتات الرقمية العمودية� ،شراكة
العالمات التجارية.

اال�ستخدام الثالث لل�شعار

تقت�صر هذه الن�سخة من ال�شعار على ا�ستخدامات حمدّدة جدًّا وتظهر فقط
يف القليل من تطبيقات الرتا�سل.
ً
مثل� ،صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي ،الالفتات على املباين.
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� 1.4شعار مكتب الوزير
بالن�سبة ل�شعار مكتب الوزير ،يُ�ضاف �سطر ثالث �إىل �سطري �شعار الوزارات.
وتو�ضح الر�سومات �أدناه ن�سخ ال�شعار املطلوب لتمثيل مكتب الوزير.

اال�ستخدام الرئي�سي لل�شعار

يُ�ستخدم هذا ال�شعار ثنائي اللغة عندما تكون كال العربية والإجنليزية
�ضروريّتني.

اال�ستخدام الثانوي لل�شعار � -أفقي

تظهر غالبًا هذه الن�سخة من ال�شعار يف �أ�شكال الرتا�سل �أحادي اللغة يف
الزاوية العليا جلهة الي�سار.

اال�ستخدام الثانوي لل�شعار  -عمودي

تُ�ستخدم غالبًا هذه الن�سخة من ال�شعار يف �أ�شكال الرتا�سل �أحادي اللغة حيث
تكون امل�ساحات العمودية حمدودة.

دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015
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� 1.5شعار الوزارات  -المك ّونات
يتكوّن �شعار الوزارات من عنا�صر عدّة يجمعها ترابط ثابت بحيث ي�ستهدف
ت�صميمها خلق نظام مو َّحد للهوية يف كافة الوزارات.

ال�شعار الرئي�سي

تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم خمتلف الن�سخ من هذا ال�شعار والعالقة بني
عنا�صره املختلفة.

1
4

2

5

3
6
. .3ا�سم الوزارة بالعربية AXT Manal-
. .4ا�سم البلد بالإجنليزية Cronos Pro -

�. .1شعار الدولة
. .2ا�سم البلد بالعربية AXT Manal -

ال�شعار الثانوي � -أفقي

. .5ا�سم الوزارة بالإجنليزية Cronos Pro -
. .6يجب �أن يت�ساوى دائ ًما طول �سطري الإمارات
العربية املتحدة باللغة العربية والإجنليزية و�أي�ض ًا
�إ�سم الوزارة باللغة العربية والإجنليزية

املخ�ص�صان ال�سمي الدولة والوزارة يف هذه الن�سخة الأفقية
يُو�ضع ال�سطران
ّ
على ميني �شعار الدولة �سواء بالعربية �أو بالإجنليزية.

ال�شعار الثانوي  -عمودي

املخ�ص�صان ال�سمي الدولة والوزارة يف هذه الن�سخة عموديًّا
يتمركز ال�سطران
ّ
حتت �شعار الدولة.

½� 1إرتفاع

½� 1إرتفاع

U

ال�شعار الثالث

يُ�ستخدم فقط �سطر ا�سم الوزارة يف هذه الن�سخة.

½� 1إرتفاع
½� 1إرتفاع
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� 1.6شعار الوزارات  -الم�ساحة والمقا�سات
عند ا�ستخدام هذا ال�شعار ب�أحجام خمتلفة ،يجب الت�أكّد دائمًا من ثبات
يُرجى احلر�ص دائمًا على �إبقاء حد �أدنى من الهام�ش �أو امل�ساحة الفارغة
حول �شعار الوزارة لإبرازه ب�صورة وا�ضحة ومكتملة .فال يجب �أن يبدو ال�شعار الرتابط بني عنا�صره و�إعادة �ضبط حجمها بن�سب مت�ساوية .ويُرجى احلر�ص
على عدم �إعادة ت�شكيلها بحيث ي�صبح �شعار الدولة �أ�صغر من احلد الأدنى
وك�أن ّه متّ�صل بن�سخ �أو �صور �أو ر�سومات �أخرى �أو حم�شو ّ و�سطها.
حلجمه (� 1.2سم) للحفاظ على و�ضوح �شعار الوزارات و�سهولة قراءته.

احلد الأدنى للم�ساحة الفارغة

احلد الأدنى حلجم �شعار الدولة
� 1.2سم كحد �أدنى

� 1.2سم كحد �أدنى
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� 1.7شعار مكتب الوزير  -المك ّونات والم�ساحة والمقا�سات
يُرجى احلر�ص دائمًا على �إبقاء حد �أدنى من الهام�ش �أو امل�ساحة الفارغة
حول �شعار مكتب الوزير لإبرازه ب�صورة وا�ضحة ومكتملة .فال يجب �أن يبدو
ال�شعار وك�أن ّه متّ�صل بن�سخ �أو �صور �أو ر�سومات �أخرى �أو حم�شو ّ و�سطها.

عند ا�ستخدام هذا ال�شعار ب�أحجام خمتلفة ،يجب الت�أكّد دائمًا من ثبات
الرتابط بني عنا�صره و�إعادة �ضبط حجمها بن�سب مت�ساوية.

ي�شكّل ال�سطر الثالث اخلا�ص با�سم مكتب الوزير ن�سبة  %90من �إجمايل حجم
احلرف.

مكونات �شعار مكتب الوزير
حجم اخلط بن�سبة
حجم اخلط بن�سبة %100
حجم اخلط بن�سبة % 90

%100
%100
%90

%100

احلد الأدنى للم�ساحة الفارغة

احلد الأدنى حلجم ال�شعار
� 1.2سم كحد �أدنى
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 1.8قاعدة الألوان
يعود الف�ضل �إىل تراث دولة الإمارات العربية املتحدة وعلمها ،الذي يزيّن قلب
تبي الر�سومات �أدناه قاعدتي الألوان الرئي�سية والثانوية املعتمدة يف كافة
ّ
ال�شعار الوطني ،يف ا�ستيحاء قاعدة �ألوان تعك�س هوية الوزارات يف �شعار فريد التطبيقات اخلا�صة الهوية احلكومية ملختلف اال�ستخدامات املطبوعة واملرئية.
من نوعه.
مالحظة :يُرجى احلر�ص على ا�ستخدام التن�سيق ال�صحيح ل�شعار الوزارات
يعب عن ثراء تراث دولة الإمارات� ،إىل
وفقًا ملادتك املطبوعة �أو الرقمية للحفاظ على الألوان والهوية.
فقد ا�ستُخدم اللون الذهبي ،الذي ّ
الف�ضي ،بالتن�سيق مع �ألوان علم الدولة؛ الأحمر والأخ�ضر
جانب اللون ّ
والأبي�ض والأ�سود.

جمموعة الألوان الرئي�سية
رباعي الألوان CMYK -

® PANTONE

* ديجيتال RGB -

امل�ستقبل الذهبي  -الرثاء ،اجلودة العالية ،االمتياز
8960 C

C17 M38 Y83 K22

R182 G138 B53
B68A35

اخلدمة الف�ضية  -الذكاء ،الفطنة ،االتزان
877 C

C00 M00 Y00 K30

R198 G198 B198
C6C6C6

الأبي�ض  -النقاء ،االنفتاح ،ال�شفافية ،ال�سالم
White

C00 M00 Y00 K00

R255 G255 B255
ffffff

جمموعة الألوان الثانوية
الأحمر بالعلم  -القوة ،ال�شغف ،الطاقة ،احلما�س
C02 M100 Y85 K06

186 C

R200 G16 B46
C8122E

الأخ�ضر بالعلم  -االزدهار ،النمو ،النجاح ،الأمانة
C96 M02 Y100 K12

348 C

R00 G132 B61
00843D

الأ�سود بالعلم  -الكرامة ،الر�سمية ،ال�سلطة ،الأناقة
Pantone Black C

C10 M10 Y10 K100

R00 G00 B00
000000
* املرجعPantone® Colour Bridge :
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 1.9تركيبات �شعار الوزارات
تو�ضح الر�سومات التالية الرتكيبات املختلفة لن�سخ �شعار الوزارات
وفقًا ملوا�صفاتها.
®PANTONE

®Pantone

هذه هي الن�سخة الرئي�سية من �شعار الوزارات  ،بحيث يجب ا�ستخدامها يف
معظم امللفّات والوثائق و�أ�شكال الرتا�سل.

�ألوان ® Pantoneمن دون ظالل

تخلو هذه الن�سخة من �شعار الوزارات من تفا�صيل التظليل ،وتُ�ستخدم يف
التطبيقات التي ي�صعب �أو ي�ستحيل �إظهار التدرّج اللوين فيها.
ً
مثل ،الن�سخ طبق الأ�صـل امل�صنـوعـة من املعـادن �أو البال�ستيك �أو التطريز
�أو الأكريليك.

لون واحد

تتميّز ن�سخ ال�شعار �أحادية اللون با�ستخداماتها املحدودة ،بحيث تقت�صر على
الوظائف �أحادية اللون �أو التطبيقات اخلا�صة.
ً
مثل ،اخلتم على رقاقة� ،أ�شكال الفاك�س ،الأختام ،االعالنات ال�صحفية
بالأبي�ض والأ�سود ،الأحرف النافرة �أو العميقة من دون �ألوان.

�ألوان  ®PANTONEمن دون ظالل

�أحادي اللون � -أ�سود

�أحادي اللون  -ذهبي

�أحادي اللون � -أبي�ض
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 1.10خطوط الطباعة  -بالعربية والإنجليزية
تو�ضح الر�سومات �أدناه اخلطوط الر�سمية الرئي�سية والثانوية ،بالعربية
والإجنليزية ،امل�ستخدمة يف املواد املطبوعة �أو الرقمية ال�صادرة عن حكومة
الإمارات العربية املتحدة ووزاراتها.

مالحظة :يرجى كتابة الأرقام دائما ً بالأحرف الإجنليزية مهما كانت لغة
الن�ص.
للمزيد من املعلومات عن اخلطوط يرجى الإت�صال مبكتب االتّ�صال احلكومي
مبا�شرة �أو عرب الربيد الإلكرتوينbrand@moca.gov.ae :

اخلط الرئي�سي

 AXT Manalهو خط الطباعة الرئي�سي بالعربية Cronos Pro .هو خط
الطباعة الرئي�سي بالإجنليزية .تُ�ستخدم هذه اخلطوط الر�سمية غالبًا يف
الن�صو�ص الرئي�سية يف املطبوعات والإعالنات.

Cronos Pro Light

ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm ? ! ( ) @ 1234567890
AXT Manal Regular

أ� ت ث ج خ ذ ز �ش �ض ظ غ ف ق ك م ن ه ! ؟ ()

Cronos Pro Regular

ABCDEFGHIJKLM abcdefghijkl ? ! ( ) @ 1234567890

AXT Manal Bold

أ� ت ث ج خ ذ ز �ش �ض ظ غ ف ق ك م ن ه و ! ؟ ()

Cronos Pro Semibold

ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl ? ! ( ) @ 1234567890

AXT Manal Black

�أ ت ث ج خ ذ ز �ش �ض ظ غ ف ق ك م ! ؟ ()

اخلط الثانوي

 Univers Next Arabicهو خط الطباعة الثانوي باللغتني العربية
والإجنليزية ،ويُ�ستخدم يف العناوين الرئي�سية للإعالنات وللر�سائل الق�صرية
يف الكثري من �أ�شكال الرتا�سل ،مثل املواد الدعائية والرتويجية.
Univers Next Arabic Light

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ظ غ ف ق م ! ؟( ) @

Cronos Pro Bold

ABCDEFGHIJKL abcdefghijkl ? ! ( ) @ 1234567890

مالحظة� :إن خط  Univers Next Arabicيحتوي على الأحرف العربية
والإجنليزية وهو م�صمم للكتابة باللغتني.
Univers Next Arabic Light

ABCDEFGHIJ abcdefghijkl ? ! ( ) @ 1234567890

Univers Next Arabic Regular

Univers Next Arabic Regular

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ظ غ ف ق م ! ؟( ) @ ABCDEFGHIJ abcdefghijkl ? ! ( ) @ 1234567890
Univers Next Arabic Bold

Univers Next Arabic Bold

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ظ غ ف ق م ة ! ؟( ) @ ABCDEFGHIJ abcdefghij ? ! ( ) @ 1234567890

اخلط الرقمي

 Arialهو خط الطباعة الرقمي الرئي�سي باللغتني العربية والإجنليزية،
ويُ�ستخدم يف جميع التطبيقات الرقمية ،مبا فيها الأعمال املكتبية واملرا�سالت
الإلكرتونيةً .
(مثل ،التقارير امل ُعدّة عرب ملفّات � Wordأو Excel sheets
�أو .)PowerPoint presentations
Arial Regular

أبتثجحخدذرزسشصعغفقميه!؟()@

Arial Regular

ABCDEFGHIJ abcdefghijkl ? ! ( ) @ 1234567890

Arial Bold

أبتثجحخدذرزسشصعغفقميه!؟()@

Arial Bold

ABCDEFGHIJ abcdefghijk ? ! ( ) @ 1234567890

دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015

17

 1.11اال�ستخدامات الخاطئة لل�شعار
تقدّم الر�سومات �أدناه بع�ض الأمثلة على اال�ستخدامات اخلاطئة للن�سختني
الرئي�سية والثانوية من �شعار الوزارات.

ال ت�ستخرج �أجزاء من ال�شعار وت�ستخدمها لت�أليف �شعار جديد

ا�ستخدامات خاطئة �أخرى:

. .1ال ت�ستخدم ال�شعار ب�صورة عمودية
. .2ال ت�ستخدم ال�شعار على ال�صور الفوتوغرافية
. .3ال ت�ش ّوه ال�شعار
تق�ص �أجزاء مع ّينة من ال�شعار وتعر�ضها منف�صلة
. .4ال ّ
. .5ال متلأ الن�سخة �أحادية اللون من �شعار الوزارة بلون م�ش ّبع

ال تطبّق على ال�شعار خا�صية �إ�ضافة الظل

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
PRIME MINISTER’S OFFICE

ال ت�ضع الن�ص على ي�سار �شعار الدولة عند ا�ستخدام ال�شعار �أحادي اللغة

ال ت�ضع �شعار الوزارات الرئي�سي على خلفيات داكنة �أو متدرّجة الألوان

ال تخفّ�ض درجة �شفافية ال�شعار وال ت�ستخدم �أب ًدا �شعار الدولة
كنمط للخلفية

ال متيل ال�شعار

ال تعيد تلوين �شعارات الوزارات

ال تبدّل موقعي ا�سم البلد وا�سم الوزارة

ال ِ
ت�ضف �أ�سماء الإدارات �إىل �شعارات الوزارات

تغي ن�سبة حجم ال�شعار بكافة عنا�صره
ال ّ

HUMAN RECOURSES DEPARTMENT
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الق�سم (�أ)

الوزارات

2

القرطا�سية

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

بطاقات التعريف املهنية
الر�سائل الر�سمية  -ال�صفحات الرئي�سية
بطاقات و�أوراق التح ّية
املغ ّلفات
ّ
ر�سائل الفاك�س واملذكرات
�أغلفة التقارير
امللفات
دفرت املالحظات
الأكيا�س
مل�صقات الأقرا�ص املدجمة وغالفها
بطاقات املعايدة
الهدايا والأغرا�ض
و�سم قاعة االجتماعات بال�شعار
القرطا�سية اخلا�صة بالوزير
بطاقة املوظف و�شارة اال�سم
النماذج والتقارير
الأختام
ال�شهادات و�أغلفتها
توقيع االتفاقيات
موا�صفات الطباعة اخلا�صة
موا�صفات الورق

 2.1بطاقات التعريف المهنية
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج بطاقات التعريف املهنية .تعر�ض
اجلهة الأمامية للبطاقة �شعار الوزارة مع اال�سم واملن�صب ،بينما تعر�ض
جهتها اخللفية كل معلومات االت�صال.

اجلهة الأمامية

مالحظة:

. .1تُظهر بطاقة التعريف املهنية اال�سم الأول وا�سم العائلة فقط .وال ميكن ا�ستخدام اال�سم الثالثي
�إال للوزراء ومدراء العموم.
املبي على البطاقة بح�سب عنوان املوقع الإلكرتوين للجهة التي
. .2يجب تغيري املوقع الإلكرتوين ّ
تعمل لديها.
. .3ال ت�ستخدم عناوين الربيد الإلكرتوين ال�شخ�صية.
. .4يجب تغيري تفا�صيل االت�صال والعنوان املب ّينني على البطاقة بح�سب تفا�صيل عمل كل فرد.
. .5ال ت�ستخدم طرق طباعة خمتلفة عن تلك املحدّدة.

� 9سم
� 0.5سم

…QƒN ∫Gƒf

º«ª°üJh ájƒg »°UÉ°üàNG
Nawal Khoory
Identity and Design Specialist

� 0.8سم

� 5.5سم

á∏FÉ©dG º°SGh ∫hC’G º°S’G

AXT Manal Bold 17pt
AXT Manal Bold 14pt

»Ø«XƒdG ≈ª°ùŸG

First Name and Last Name

Cronos Pro Semibold 11pt
Cronos Pro Semibold 8pt

Designation

اجلهة اخللفية
� 0.5سم

P.O. BOX 899 .Ü.¢U
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ DIR +971 4 3140044 ô°TÉÑe
FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa
EMAIL nawal.khoory@moca.gov.ae ÊhÎµdE’G ójÈdG
www.moca.gov.ae

P.O. BOX 899 .Ü.¢U
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ DIR +971 4 3140044 ô°TÉÑe
FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa
EMAIL firstname.lastname@moca.gov.ae ÊhÎµdE’G ójÈdG

AXT Manal Regular 11pt
Cronos Pro Regular 7.5pt

www.moca.gov.ae

Cronos Pro Semibold 7pt

� 0.8سم

الطباعة:

املوا�صفات:

الطول والعر�ض:
� 9سم � 5.5 xسم

نوع الورق:

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 300g
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اجلهة الأمامية � -أربعة �ألوان من ®Pantone
اجلهة اخللفية  -لون واحد من ®Pantone
ذهبي Pantone® PMS 8960
�أحمر Pantone® PMS 186
�أخ�ضر Pantone® PMS 348
�أ�سود Pantone® Black C
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 2.2الر�سائل الر�سمية  -ال�صفحات الرئي�سية
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج الر�سائل الر�سمية وال�صفحات التابعة .مالحظة:

. .1يجب تغيري املوقع الإلكرتوين املبني على هذا النموذج بح�سب عنوان املوقع الإلكرتوين للجهة
التي تعمل لديها.
. .2يجب تغيري تفا�صيل االت�صال املب ّينة على هذا النموذج بح�سب تفا�صيل الوزارة.
. .3ال ت�ستخدم �أ�ساليب طباعة �أو �أنواع ورق خمتلفة عن تلك املحدّدة �أدناه.

ال�صفحات الرئي�سية

� 21سم
� 1سم

ال�صفحات التابعة

يبد�أ املحتوى من هذا ال�سطر

� 29.7سم
AXT Manal Regular 15/15pt
Cronos Pro Regular 11/14pt

TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

www.mofa.gov.ae

ينتهي املحتوى عند هذا ال�سطر
TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

www.mofa.gov.ae

Cronos Pro Semibold 8pt
AXT Manal Regular 11pt
Cronos Pro Regular 7.5pt

الطباعة:

املوا�صفات:

طول وعر�ض �صفحة :A4
� 21سم � 29.7 xسم

نوع الورق:

�أربعة �ألوان من ® Pantoneعلى جهة واحدة فقط

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 130g

ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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 2.3بطاقات و�أوراق التح ّية
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج املغل ّفات ب�أحجام عدّة.

مالحظة:

. .1يجب تغيري املوقع الإلكرتوين املبني على هذا النموذج بح�سب عنوان املوقع الإلكرتوين للجهة
التي تعمل لديها.
. .2يجب تغيري تفا�صيل االت�صال املب ّينة على هذا النموذج بح�سب تفا�صيل الوزارة.
. .3ال ت�ستخدم �أ�ساليب طباعة �أو �أنواع ورق خمتلفة عن تلك املحدّدة �أدناه.

ورقة التحيّة
اجلهة الأمامية

� 21سم
� 1سم

� 10سم

اجلهة اخللفية
äÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «` ë` à`dG ™`` ` ` ` `e

äÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «` ë` à`dG ™`` ` ` ` `e

¿ WITH COMPLIMENTS

AXT Manal Bold 14pt
Cronos Pro Semibold 8pt
AXT Manal Regular 10pt
Cronos Pro Regular 7.5pt

¿ WITH COMPLIMENTS

.Ü.¢U

P.O. BOX 899

¿

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

www.mofa.gov.ae

TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

www.mofa.gov.ae

Cronos Pro Semibold 8pt

بطاقة التحيّة
اجلهة الأمامية

الداخل

املوا�صفات:

الطباعة:

الطول والعر�ض:
� 21سم � 10 xسم

نوع الورق:

�أربعة �ألوان من ® Pantoneعلى جهة واحدة فقط

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 240g
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اجلهة اخللفية

ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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¿

¢ùcÉa

FAX +971 4 4453409

¿

∞JÉg

TEL +971 4 3140055

 المغ ّلفات2.4

املغل ّفات الأفقية

AXT Manal Regular 13pt
Cronos Pro Regular 9pt
Cronos Pro Semibold 9pt A4 حجم ورقة

DL حجم ورقة
www.mofa.gov.ae
¿

FAX +971 4 4453409

¢ùcÉa

¿

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

¿

P.O. BOX 899

A3 حجم ورقة

∞JÉg

AXT Manal Regular 13pt
Cronos Pro Regular 9pt
Cronos Pro Semibold 9pt

.تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج املغل ّفات ب�أحجام عدّة

TEL +971 4 3140055

:مالحظة

.يجب تغيري تفا�صيل االت�صال املب ّينة على هذا النموذج بح�سب تفا�صيل الوزارة. .1
 ُيرجى احلر�ص على طباعة املغ ّلفات مع �إبراز عبارة «�س ّري للغاية» يف،بالن�سبة للمغ ّلفات ال�س ّرية. .2
.�أ�سفل املغ ّلف عند ال�ضرورة
ّ
وميكن طباعة هذا النوع من املغلفات على �أوراق غري قابلة للتمزّق ل�ضمان ال�س ّرية �أو طباعة. .3
.Pantone® اجلهة الداخلية للمغلف باللون الذهبي من

www.mofa.gov.ae

www.mofa.gov.ae

.Ü.¢U

TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

TEL +971 4 3140055

∞JÉg

¿

FAX +971 4 4453409

¢ùcÉa

¿

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

¿

P.O. BOX 899

.Ü.¢U

املغل ّفات العمودية
AXT Manal Regular 13pt
Cronos Pro Regular 9pt
Cronos Pro Semibold 9pt

AXT Manal Regular 13pt
Cronos Pro Regular 9pt
Cronos Pro Semibold 9pt

A3 حجم ورقة

A4 حجم ورقة

www.mofa.gov.ae
www.mofa.gov.ae

TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

á``jÉ``¨` ∏d …ô`` `°S

:الطباعة

 على جهة واحدة فقطPantone® �أربعة �ألوان من
Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

:املوا�صفات عموديًا

 �سم22.9 x  �سم16.2 : A5 حجم ورقة
 �سم32.4 x  �سم22.9 : A4 حجم ورقة
 �سم45.8 x  �سم32.4 : A3 حجم ورقة

:املوا�صفات �أفقيًا

 �سم11 x  �سم22 : DL حجم ورقة
 �سم16.2 x  �سم22.9 : A5 حجم ورقة
 �سم22.9 x  �سم32.4 : A4 حجم ورقة
 �سم32.4 x  �سم45.8 : A3 حجم ورقة

:نوع الورق

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 200g
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 ر�سائل الفاك�س والمذكرات2.5
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج كل من ر�سالة الفاك�س ور�سالة
. يجب تعبئة هذه الر�سائل و�إر�سالها مع الوثائق ذات ال�صلة.املذكّرات

ر�سالة الفاك�س

 �سم21
 �سم2

AXT Manal Bold 30pt
Cronos Pro 21pt

FAX

:ïjQÉàdG

DATE:

:¤EG
:Ö°üæŸG
:º°ù≤dG
:á¡÷G
:¢ùcÉØdG ºbQ

TO:

Type in form set in AXT Manal Regular 15pt
Type in form set in Cronos Pro Regular 11pt

TITLE:
DEPARTMENT:
ENTITY:
FAX NO.:

مذكّرة

:øe
:Ö°üæŸG
:º°ù≤dG
:á¡÷G
:¢ùcÉØdG ºbQ
:∞JÉ¡dG ºbQ

FROM:
TITLE:
DEPARTMENT:
ENTITY:
FAX NO.:
TEL NO.:

SUBJECT:
REFERENCE NO.:
NUMBER OF PAGES INCLUDING THIS ONE:

MEMO
SUBJECT:
FROM:
TO:
CC:
REFERENCE NO.:

DATE:

:ïjQÉàdG

IôcòŸG

CONFIRM RECEIPT

¢ùcÉa

∫É°üjE’G ó«cCÉJ

CONFIDENTIAL

NOTES:

 �سم29.7

:´ƒ°VƒŸG
:™LôŸG ºbQ
:áëØ°üdG √òg É¡«a ÉÃ äÉëØ°üdG OóY
ájÉ¨∏d …ô°S
πLÉY
URGENT
:äÉ¶MÓe

:´ƒ°VƒŸG
:øe
:¤EG
:¤EG áî°ùf
:™LôŸG ºbQ

Cronos Pro Semibold 9pt

AXT Manal Bold 15pt

:املوا�صفات

 �سم29.7 x  �سم21 : A4 حجم ورقة

2015 دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة

24

� 2.6أغلفة التقارير
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج �صفحة �أغلفة التقارير التي يجب
ا�ستخدامها للوثائق الداخلية.

ورقة �أفقية

ورقة عمودية

∞∏ŸG º°SG
IQGOE’G º°SG

∞∏ŸG º°SG
IQGOE’G º°SG

املوا�صفات:

حجم ورقة  A4عمودية� 21 :سم � 29.7 xسم
حجم ورقة  A3عمودية� 29.7 :سم � 42 xسم
حجم ورقة � A4أفقية� 29.7 :سم � 21 xسم
حجم ورقة � A3أفقية� 42 :سم � 29.7 xسم
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 2.7الملفات
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج ملفات الوزارة الذي يجب ا�ستخدامه
حلفظ الوثائق ذات ورق .A4

الغالف

مالحظة :يجوز تغيري �شكل جيب امللف واحلجم الكلي للملف و�سعة ظهر
امللف .كما ميكن تعديل ت�صميم امللف ليتالءم مع احتياجات كل وزارة،
ب�شرط احل�صول على موافقة مكتب االت�صال احلكومي .يرجى االطالع
على ال�صيغ �أدناه.

اجلهة الداخلية

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae

املوا�صفات:

حجم ورقة � 22.2 : A3سم � 31 xسم (طول وعر�ض اجلهة الأمامية
عند طي امللف)

نوع الورق:

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 300g
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الطباعة:

�أربعة �ألوان من ®Pantone

ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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 2.8دفتر المالحظات
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج دفرت املالحظات ،مبا يف ذلك غالفه
و�صفحاته الداخلية.

الغالف

املوا�صفات:

حجم ورقة � 14.8 : A5سم � 21 xسم
(�صفحات قابلة للنزع)

ال�صفحات الداخلية

الطباعة:

الغالف � -أربعة �ألوان من ®Pantone

ال�صفحات الداخلية  -لون واحد من ®Pantone

ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C

دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015

27

 2.9الأكيا�س
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذجني لأكيا�س الوزارات.
ويظهر الت�صميم على جانبي الكي�س.

مالحظة� :إذا مل يكن لدى الوزارة ح�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي،
يُرجى حذف رموز هذه املواقع وا�سم احل�ساب من اجلانب ،ويُرتَك املوقع
الإلكرتوين كما هو.

كي�س عمودي

كي�س �أفقي

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae

الطباعة:

املوا�صفات:

حجم ورقة  A4عمودي� 25 :سم � 35 xسم
حجم ورقة � A3أفقي� 45 :سم � 35 xسم

نوع الورق:

�أربعة �ألوان من ® Pantoneعلى جهة واحدة فقط

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 300g
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ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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 2.10مل�صقات الأقرا�ص المدمجة وغالفها
مالحظة :ميكن طباعة املل�صق م�سبقًا على القر�ص �أو تطبيقه عليه كبطاقة
ال�صقة .ويجب طباعته با�ستخدام �أربعة �ألوان من ® Pantoneعلى جهة
واحدة فقط.

تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج مل�صق الأقرا�ص املدجمة وغالفها
الواجب ا�ستخدامهما يف امللفات الر�سمية للوزارات ،ويجب ت�سمية القر�ص يف
املكان املحدّد.

الغالف من الأمام واخللف

∞JÉg FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO P.O. BOX 899 .Ü.¢U
¿

¿

TEL +971 4 3140055
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

www.name.gov.ae

من الداخل

الطباعة:

املوا�صفات:

احلجم بعد الطي �13 :سم � 12.7 xسم
احلجم م�سطح � 36 :سم � 15.7 xسم

نوع الورق:

�أربعة �ألوان من ®Pantone

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 300g

ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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 2.11بطاقات المعايدة
تو�ضح الر�سومات �أدناه �أمثلة عن بطاقات املعايدة الواجب �إر�سالها �إىل
املوظفني واجلهات احلكومية الأخرى يف املنا�سبات واالحتفاالت اخلا�صة.
أي�ضا ت�صميم بطاقات املعايدة و�إر�سالها كبطاقات معايدة �إلكرتونية
وميكن � ً
عرب الربيد الإلكرتوين.

مالحظة :تو�ضح الر�سومات �أدناه �أمثلة عن ت�صميم بطافات املعايدة مبنا�سبة
�شهر رم�ضان املبارك .وهذه جمرّد عينات ،حيث ميكن للوزارة ابتكار
ت�صاميم خا�صة بها .ولكن يُرجى احلر�ص على جتنّب تغيري مو�ضع �شعار
الوزارة يف الأعلى.

نوع الورق:

Fedrigoni, Constellation Snow, EE 33 Raster, 300g
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 2.12الهدايا والأغرا�ض
تُعد التطبيقات التالية هدايا ح�صرية للأ�شخا�ص رفيعي امل�ستوى من حكومات
�أو منظمات �أخرى وللموظفني.
املوا�صفات

التطبيق

علبة البطاقات
�شكل �شعار الوزارة حمفور وملوّن باحلرب الذهبي

قلم احلرب اجلاف
�صورة مطبوعة ال�سم الوزارة باحلرب الذهبي

جهاز تخزين USB
�صورة مطبوعة ال�سم الوزارة باحلرب الذهبي

الن�صب التذكاري

ون�صها حمفوران
اجلهة الأمامية � -شكل �شعار الوزارة ّ
بالليزر وملوّنان باللون الذهبي

ال�شكل من الأمام

ال�شكل من اخللف
دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015
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املوا�صفات

التطبيق

الرزنامة
1436 ôNB’G iOÉªL - ∫hC’G iOÉªL

MARCH 2015
ó`` `MC’G

SUNDAY

،ت�صميم رزمانة بغالف مقوّى وبقاعدة على �شكل خيمة
خم�ص�ص للوازم
ّ ملتفّة بزنربك ومطبوعة على ورق
املكتبية
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 2.13و�سم قاعة االجتماعات بال�شعار
خ�ص�ص التطبيقات التالية ال�ستخدامات معيّنة يف قاعات االجتماعات.
ت ُ َّ
موا�صفات الطباعة اخلا�صة:

�. .6شا�شة التوقف� :شكل رقمي
. .7دفرت املالحظات

. .1بطاقة اال�سم املعدنية� :ألومنيوم مع كلمات حمفور
. .2بطاقة اال�سم الورقية :بطاقة �سميكة مع كلمات مطبوعة رقمي
. .3قلم احلرب اجلاف� :صورة مطبوعة ال�سم الوزارة
. .4غطاء بال�ستيكي لعلبة املناديل :علبة بي�ضاء من الأكريليك
. .5غطاء جلدي لعلبة املناديل :علبة من اجللد الب ّني

مالحظة :يرجى عدم تطبيق هوية الوزارة على املواد التالية علبة حمارم،
قاعدة الفناجني� ،أكواب القهوة وال�شاي و�أغطية الك�ؤو�س الزجاجية.

بطاقات الأ�سماء اخلا�صة باالجتماع

2
1

علبة املناديل 2

علبة املناديل 1

قلم احلرب اجلاف

3

5

4

قلم ر�صا�ص

دفرت املالحظات
6

�شا�شة التوقف

8

7
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 القرطا�سية الخا�صة بالوزير2.14
 يُرجى مراجعة ال�صفحات ال�سابقة يف، ملوا�صفات الطباعة اخلا�صة: مالحظة.تو�ضح الر�سومات �أدناه جميع القرطا�سية وامللحقات اخلا�صة مبكتب الوزير
 وبالتايل ال ي�ستطيع ا�ستخدامها �سوى ق�سم «القرطا�سية» من هذا الدليل ملزيد من التفا�صيل حول كافة القرطا�سية،حتمل هذه امللحقات �شعار مكتب الوزير
.اخلا�صة بالوزارة
.الوزير
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 2.15بطاقة الموظف و�شارة اال�سم
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صميم منوذج بطاقة املوظف للعاملني يف الوزارة.
وتُعطى �شارة اال�سم �إىل املوظّفني لي�ضعوها يف �أماكن العمل.

اجلهة الأمامية لبطاقة املوظف

مالحظة :لتكون الطباعة ذات جودة عالية ،يُرجى طباعة بطاقة املوظف
با�ستخدام �أحد نوعي الطابعات «مبا�شرة ً على البطاقة» �أو «النقل العك�سي»؛
املف�ضلة.
وهذه الأخرية تُعترب الطريقة ّ

اجلهة اخللفية لبطاقة املوظف

2356376 :»Ø«XƒdG ºbôdG

ïjQÉJ

∞XƒŸG ábÉ£H

Employee Card

29.1.15 :∞«XƒàdG

äÉª«∏©J (1
• »ª°SôdG ΩGhódG AÉæKCG ábÉ£ÑdG √òg ≥«∏©àH ∞XƒŸG Ωõà∏j ¿CG Öéj
• á«LQÉÿG IQGRƒd ∂∏e »gh á«Øjô©J ábÉ£ÑdG √òg
• ‘ »HO 212000 :Ü.¢U ¤EG É¡dÉ°SQEG ≈Lôj ábÉ£ÑdG √òg ≈∏Y Qƒã©dG ∫ÉM
+971 4 330 4433 :ºbôdÉH ∫É°üJE’G hCG

»∏FÉ©dG º°SGh ∫hC’G º°S’G
»Ø«XƒdG ≈ª°ùŸG
Name, Surname

Designation

�شارة اال�سم

¿É£∏°S óªfi

Mohamad Sultan

املوا�صفات:

الطباعة:

الطول والعر�ض:
� 8.5سم � 5.4 xسم

�أربعة �ألوان من ® Pantoneمطبوعة م�سبقًا على جانب واحد فقط
معلومات �إ�ضافية تُطبَع داخل الوزارة

بوليمر �أبي�ض ،راتنج �أبي�ض.

ذهبي
�أحمر
�أخ�ضر
�أ�سود

الـمـواد:

Pantone® PMS 8960
Pantone® PMS 186
Pantone® PMS 348
Pantone® Black C
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 النماذج والتقارير2.16
تو�ضح الر�سومات �أدناه �أمثلة عن خمتلف النماذج والتقارير التي يجب
.ا�ستخدامها داخل الوزارة
منوذج العميل

منوذج اال�ستبيان

áeÉY á°SGQO
.Ée ÆQƒÑª°ùµdh Éª«°ThÒg á∏ª©d É¡d ,ådÉãdG ΩÉeCG âÑ≤Y ióM h .Óc ¿CG »°VGQC’G ô£°ûdG

Cronos Pro Regular 10pt
AXT Manal Regular 14pt

.hõZ ‘ ÚYƒÑ°SG É¡YóàHG ≈qæ°ùàj ,ƒfO πH ¢ù«ØædGh AÉ£¨Hh IOÉYEG .,π«àb èeódG ∫ƒ£j ⁄ ó©J .πY ∞°üb AÉØ∏◊G É°ùfôah ,™HQ ™e ∞«dÉµJ á«°ùfôa

2015\09\18 :ïjQÉàdG

:…ƒL º∏°ùà°SGh ≥q∏©àj πY ,øY QGO ¿ÉeôMh ∞°ü≤dG Üôë∏d
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AXT Manal Regular 40pt
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AXT Manal Regular 14pt
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,äÉ«ëàdG Ö«WCG ™e
:hòdG ” ó©J .â°üàbG
q ájQòdG ºµMCG ⁄ øeh ,á«fÉãdG õcÒd ób ≥ëH .ÚH á£≤æc ájÉ¡f ∫ÒH

:º°S’G
:™«bƒàdG

Ruqayya.alblooshi@moca.gov.ae
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2 التقرير
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 الأختام2.17
. ميكن ا�ستخدام �إما اللون الأحمر �أو الأخ�ضر حلرب اخلتم:مالحظة

.تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صاميم منوذج جميع الأختام املطلوبة للوزارات

:املوا�صفات

:الطول والعر�ض
 �سم3.5 x  �سم3.5
احلجم واللون الفعليان

ختم الوزارة

 �سم3.5
AXT Manal Regular 9.8pt
AXT Manal Regular 11.5pt
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 ال�شهادات و�أغلفتها2.18
. ميكن طباعة غالف ال�شهادة على غالف جلدي �أو بطاقة:مالحظة
.كما ميكن ا�ستخدام اللون الرمادي الفاحت �أو الذهبي للبطاقة

.تو�ضح الر�سومات �أدناه منوذج ت�صميم �شهادات الوزارة و�أغلفتها

ال�شهادة من الداخل

غالف ال�شهادة

)A4  (ورقة1 ت�صميم ال�شهادة

)A3  (ورقة2 ت�صميم ال�شهادة

º``XÉ`c óª``MCG QƒàcódG

º``XÉ`c óª``MCG QƒàcódG

IQhO ‘ ¬MÉ‚ áÑ°SÉæÃ
õ«ªàŸG »eƒµ◊G AGOC’G èeÉfôH
GƒfƒµJ ¿CG Úæªàeh ,á«æWƒdG ºcOƒ¡L Úæªãe
øWƒdG AÉæHCG ¬H …òàëj Ék aô°ûe ’k Éãe

IQhO ‘ ¬MÉ‚ áÑ°SÉæÃ
õ«ªàŸG »eƒµ◊G AGOC’G èeÉfôH
GƒfƒµJ ¿CG Úæªàeh ,á«æWƒdG ºcOƒ¡L Úæªãe
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¿É£∏°S óªfi
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CERTIFICATE OF HONOUR

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Offer my sincere appreciation to

Offer my sincere appreciation to

Dr. Ahmed Kazim

Dr. Ahmed Kazim

On completing the
Government Excellence Program
appreciating his national efforts, and we wish that he
will be an honorable example for all citizens.

On completing the
Government Excellence Program
appreciating his national efforts, and we wish that he
will be an honorable example for all citizens.

December 2015

December 2015
Mohamed Sultan

Mohamed Sultan

:موا�صفات ال�شهادة

:موا�صفات غالف ال�شهادة

:املواد

 غ لكل مرت مربّع على ورقة ذهبية300

:الطباعة

ورقة ذهبية (مطف�أة اللمعة) مع نق�ش
يت�ض ّمن الداخل �شريط بيج على كل زاوية

 �سم29.7 x  �سم42 : A3 حجم ورقة
 �سم21 x  �سم29.7 : A4 حجم ورقة
 غ لكل مرت مربع من ورق ذهبي مائل �إىل �أبي�ض300

الطباعة بالأوف�ست ب�أربعة �ألوان �أو الطباعة الرقمية
2015 دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة

 �سم31 x  �سم43 - احلجم

:املواد

:الطباعة
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 توقيع االتفاقيات2.19
 يجب طباعة غالف االتفاقية على ال�صفحات الرئي�سية للر�سالة:مالحظة
. ثم طباعة ال�صفحات التالية على �صفحات التكملة امل�صمّمة للوزارة،للوزارة

تو�ضح الر�سومات �أدناه منوذج ت�صميم امللفّات والوثائق الر�سمية اخلا�صة
.باالتفاقيات التي توق ّعها الوزارة

 من الداخل- ملف جلدي

 الغالف- ملف جلدي

الداخل

الغالف

π°Uh πY áeƒµ◊G ôNB’G ¬HõMh
Éªc ∞«dÉµàdG ák «dƒª°T
ÚH
ÉJÉª«cÉJ É«c ËôLòHƒL
h
Qƒà°V â«°ùfƒc â«eCG

π°Uh πY áeƒµ◊G ôNB’G ¬HõMh
Éªc ∞«dÉµàdG ák «dƒª°T
ÚH

É``jEG â``jEG ¢``ùjQƒdhO ƒà``°SƒL ΩÉ``°SƒcCG äEG ¢``SƒjEG hÒ``a á``JBG Gƒ``àHƒdƒa ΩÉ``jO ó«``°S äGô``j ΩÉ``jƒµ«dG É``ªLÉe
¬``à«eBG â``«Y Qƒ``dhO º``°ùHEG ΩQƒ``d â``°UG ¢``SƒàµfÉL É``JÉª«cÉJ É``«c Ëô``LòHƒL óî``°SÉc É``à«∏c â«à``°S Ωƒ``ÑjQ
Qƒ``Ñª«J Oƒ``eôjG »``eƒfƒf ΩÉ``jO ó«``°S ,Î``«∏jEG è``æj §ÑjOÉ``°S Qƒ``à°V â«``°ùfƒc â``«eCG â``«X Qƒ``dhO º``°ùHEG ΩQƒ``d
. GƒàHƒdƒa ΩÉjO ó«°S ,äGôjG ΩÉjƒµ«dG ÉªLÉe QƒdhO âjEG QƒH’ ähCG âfó«ØfEG

ÉJÉª«cÉJ É«c ËôLòHƒL
h
Qƒà°V â«°ùfƒc â«eCG

ô``HQÉg .∞``°üb ô``HQÉg ∫Ò``H ø``Y ,∂``dP OÉ``–EÓd Ú``°ü∏d ΩCG ,Iô``°üàæŸG ≥``Øàq jh â``Ñ≤Y ∫ƒ``M ø``Y
Qƒ``ëŸG ¿ó``e ™``e ,ìô``°ùŸG •ƒ≤``°S É``e É``¡d ,``H ¥É``ØJG ¬``HõMh Qõ``Lh ¢``ùØf .ò``NCG ø``e á``©bGƒdG Ék jôµ``°ùY
.¿G »°VGQC’G á°VQÉ©e â≤ë°S πq c ,Ée áØqdDƒŸG áæª«¡d ≈àM .äGÒ«¨J

TEL +971 4 3140055 ∞JÉg ¿ FAX +971 4 4453409 ¢ùcÉa ¿ DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ¿ P.O. BOX 899 .Ü.¢U

(2)

www.mofa.gov.ae

:ال�شعار

 �سم ومطلي باللون الذهبي0.1 �صقر من النحا�س ب�سماكة
م�ؤل ّف من �أربعة �ألوان ومنقو�ش بالليزر
يو�ضع على الغالف اخلارجي للملف باجتاه اخلط العربي
ن�ص مطلي باللون الذهبي
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:موا�صفات امللف اجللدي الأحمر
 �سم31.3 x  �سم22.3 - A4 احلجم
 �سم1.5 عر�ض ظهر امللف

:املواد

 �أحمرPU جلد
يت�ض ّمن الداخل �شريط �أحمر على كل زاوية

 2.20موا�صفات الطباعة الخا�صة
قما�ش  -خميّط

خ�شب  -حمفور �أو منقو�ش

جلد  -منفّذ برقاقة على اجللد

جلد  -حمفور �أو منقو�ش

معدن  -حمفور

ورق  -منقو�ش بال حرب

ورق  -الطباعة بالأوف�ست ب�أربعة �ألوان (®)CMYK, Pantone

ورق  -منفّذ برقاقة على الورق

40

دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015

 2.21موا�صفات الورق
تًطبع كافة القرطا�سية على ورق من نوع
،Fedrigoni Constellation Snow EE 33 Raster
بينما تُطبع امللحقات على ورق من نوع .Mohawk Navajo Brilliant White
وهذا ورق مثايل جلميع �أنواع الوظائف وذات جودة ا�ستثنائية.

موا�صفات ورق :Fedrigoni Constellation Snow Raster

. .1متو ّفر بدرجات متعدّدة من الأوزان ملالءمة جميع �أنواع الطباعة.
خال من الأحما�ض
ٍ . .2
. .3معتمد من ّ
منظمة Forest Stewardship Council
. .4م�صنوع من العجينة اخلالية من الكلور
متام
. .5قابل للتح ّلل ً

موا�صفات ورق :Mohawk, Navajo Brilliant white specifications

. .1متو ّفر بدرجات متعدّدة من الأوزان ملالءمة جميع �أنواع الطباعة.
خال من الأحما�ض
ٍ . .2
. .3معتمد من ّ
منظمة Forest Stewardship Council
خال من الكربون و�صديق للبيئة
ٍ . .4
. .5منفّذ بتكنولوجيا الأ�سطح �إنك�سويل Inxwell
ُ . .6م�صنوع من مواد معاد تدويرها

القرطا�سية
نوع الورق

FEDRIGONI, CONSTELLATION, SNOW EE 33 RASTER

�سماكة الورق(غرام� /سم)

90

170

130

240

200

300

التطبيقات
بطاقات التعريف املهنية
الر�سالة الر�سمية  -ال�صفحات الرئي�سية و�صفحات التكملة
املغ ّلفات
بطاقات و�أوراق التح ّية
ر�سائل الفاك�س واملذ ّكرات
امللفات
الأكيا�س

طباعة امللحقات
نوع الورق
�سماكة الورق(غرام� /سم)

MOHAWK, NAVAJO, BRILLIANT WHITE
118

148

162

216

270

324

352

التطبيقات
غالف كتيّبات
كتيّبات
غالف تعاميم قيا�س DL
تعاميم قيا�س DL
غالف الكتب
الكتب
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الق�سم (�أ)

الوزارات

3

الت�صوير الفوتوغرايف

3.1
3.2

مبادئ الت�صوير الفوتوغرايف
�أمثلة على الت�صوير الفوتوغرايف

 3.1مبادئ الت�صوير الفوتوغرافي
يجب على الوزارات والهيئات االتحادية �أخذ
المبادئ التالية بعين االعتبار عند اختيار ال�صور
�أو
التخطيط لجل�سة ت�صوير فوتوغرافي.

في المراحل الأولى من الت�صوير
الفوتوغرافي ،يُرجى التركيز دائمًا على
الأمور التالية:

اخلطوة 1

موجه �إلى �إحدى الم�ؤ�س�سات
. .1هل هذا الت�صوير الفوتوغرافي ّ
االتحادية �أو �إلى العمالء؟
. .2ما هي الر�سالة التي يجب �إي�صالها؟ هل الت�صوير
الفوتوغرافي �ضروري؟
. .3هل ينقل الت�صوير الفوتوغرافي هذه الر�سالة ب�شكل منا�سب
وف ّعال تب ًعا للهيئة المعن ّية؟
. .4هل ال�صورة المنتقاة منا�سبة للوظيفة؟
ح�سا�س من الناحية الثقافية؟ هل يرتدي النا�س
. .5هل المو�ضوع ّ
مالب�س الئقة والإماراتيون اللبا�س الوطني؟

مبادئ �صورة امل�ؤ� ّس�سات:

يعب الت�صوير الفوتوغرايف عن ال�سلطة
. .1من ال�ضروري �أن ّ
والثقة والق ّوة.

الـمـ�ؤ� ّســ�ســة �أو الـعـمـيـل

اخلطوة 2

�إعالن ر�سمي
الإبالغ عن خدمة
�إعالن عام

اخلطوة 3

هل ينقل الت�صوير الفوتوغرافي ر�سالتي؟

اخلطوة 4

هل الت�صوير الفوتوغرافي منا�سب؟

اخلطوة 5

هل المو�ضوع منا�سب؟

. .2يجب �أن تبدو ال�صور ذات طابع ر�سمي عرب اعتماد طريقة
املخ�ص�صة لإبراز الأعمال الر�سمية.
الت�صوير الفوتوغرايف
ّ

حتديد �صورة العمالء :ت�ساعد املبادئ �أدناه على حتديد طابع اجلهة احلكومية املعنيّة.
انعكا�سا للمودّة والتن ّوع . .2يجب �أن يكون املو�ضوع عبارة عن خليط من الأجيال
. .1ينبغي �أن يكون الت�صوير الفوتوغرايف
ً
واجلن�سيات.
واالنفتاح.

�إعالن عن وظائف
م�ؤمتر �صحفي
فعاليات عامة

. .3يجب �أن يكون الت�صوير الفوتوغرايف خري مم ّثل لهوية حكومة
الإمارات العربية املتحدة ،ب�أن يعك�س ً
مثل قيم احلكومة
وثقافتها.

. .3يجب �أن يكون الت�صوير الفوتوغرايف خري مم ّثل لهو ّية
الوزارة ،مثل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

مالحظة :تُ�ستخدم �صور العمالء ب�شكل �أ�سا�سي يف احلمالت .وهي متاحة كمرجع فقط ،وال يجب
ا�ستخدامها يف الإعالنات اخلا�صة بالوزارة .لذا يُرجى الت�أكّد من احل�صول على حقوق الن�شر لأي �صور
جرى �شرا�ؤها �أو ت�صويرها فوتوغرافيًا ال�ستخدامها يف ملحقات الوزارة.
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� 3.2أمثلة على الت�صوير الفوتوغرافي
مبادئ عامة للت�صوير الفوتوغرافي

ُ . .1يرجى اال�ستعانة بم�ص ّور متى �أمكن ذلك
. .2تج ّنب ا�ستخدام ال�صور الفوتوغرافية الجاهزة في حال عدم وجود ميزانية محدّدة
. .3ال تدخِ ل تغييرات كبيرة على ال�صورة عند تعديل �أي �صورةُ ،يرجى �إزالة الغبار وال�شوائب فقط
. .4ال ت�ضع ال�صور فوق بع�ضها البع�ض لإحداث ت�أثيرات مع ّينة
. .5ال تلج�أ �أبدً ا �إلى الت�صوير الفوتوغرافي بالأبي�ض والأ�سود � ّإل ال�ستخدامه لتطبيق خا�صً ،
مثل في
الكت ّيبات والكتب لإبراز حدث تاريخي مع ّين

. .6تج ّنب ال�صور المليئة بتفا�صيل �أو �ألوان �إلى ح ّد مفرط
. .7ا�ستخدم ال�ضوء الطبيعي متى �أمكن ذلك
�. .8إذا كان ا�ستخدام الفال�ش �ضرور ًيا ل ّلقطات في الأماكن الداخليةُ ،يرجى الت�أ ّكد من �سطوع
�ضوئه بما يكفي
. .9ا�ستخدم ال�صور عالية الجودة فقط

تعود حقوق ال�صور الواردة يف هذا الق�سم �إىل مكتب االت�صال احلكومي ،الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء ،وزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء.
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الق�سم (�أ)

الوزارات

4

املطبوعات

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

كت ّيب الوزارة  -الغالف
كت ّيب الوزارة  -ال�صفحات الداخلية
مطويات الوزارة  -الغالف DL
مطويات الوزارة  -ال�صفحات الداخلية DL
ت�صميم الكتاب  -الغالف وال�صفحات الداخلية

 4.1كتيب الوزارة  -الغالف
مت �إعتماد منوذج ت�صميم حمدّد يحافظ على هوية مرئية متنا�سقة جلميع
الكتيّبات واملطبوعات اخلا�صة بالوزارة.
ويقوم منوذج الت�صميم الأ�سا�سي على ورقة من نوع  ،A4مق� ّسمة �إىل �شبكة
بقيا�س  ،10 x 8ما ي�سمح باملرونة يف تطبيق خمتلف الت�صاميم وتن�سيقات
املحتوى بالعربية والإجنليزية على حد �سواء.
وميكن تعديل قيا�سات الكتيّب  A4تنا�سبيًا ملالءمة �صيغ �أخرى مثل .A5
وتُ�ستخ َدم امل�ساحة املوجودة فوق خط الهام�ش العلوي لو�ضع �شعار الوزارة
فقط� .أمّا امل�ساحة املمتدّة حتت هذا اخلط ،فقد تت�ضمّن العناوين الرئي�سية
والفرعية وال�صور.
يجب احلفاظ على هام�ش � 1.2سم حتت �شعار الوزارة ،وال يجب �أن يتجاوز
الن�ص هذا الهام�ش.

بالعربية

� 1.2سم

� 1.2سم
1

� 1.2سم

2

3

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

4

á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

5

www.mofa.gov.ae

منوذج الت�صميم:

عموديًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم �ضمن الهام�ش اجلانبي � 1.2سم.

عنا�صر الت�صميم:

�. .1شـعار الـوزارة  -تُ�سـتخدم ن�سخـتـه الأفـقيـة الثـانويـة باللغـة املطلـوبـة ،ويجب و�ضعه دائ ًما يف
�أعلى ال�صفحة على الي�سار ،بحيث ُيرتَك هـام�ش � 1.2سم من ي�سار ال�صفحة و � 1.2سم من
�أعالها ويجب احلفاظ دائ ًما على اتّ�ساق حجم ال�شعار يف �صفحـات الغالف ،و�إبقـاء الرمز
بطـول � 2.1سم.
. .2يجب دائ ًما ترك م�ساحة بني �شعار الوزارة ومنوذج الت�صميم بحيث تت�ساوى مع قيا�س الهام�ش
العلوي/اجلانبي.
. .3العنوان الرئي�سي  -بالعربية:

� 1.2سم
6

Univers Next Arabic, Regular 32pt size/42pt leading leading
بالإجنليزيةUnivers Next, Regular 32pt size/42pt leading :
. .4العنوان الفرعي  -بالعربيةAXT Manal, Regular 20pt :
بالإجنليزيةCronos Pro, Regular 14pt :
ُ . .5ي�ستخدم خط  Cronos Pro Regular 11ptلرابط املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالوزارة.
. .6ميت ّد دائ ًما الهام�ش الأي�سر من ي�سار ال�صفحة �إىل بداية ا�سم الوزارة بقيا�س � 3.3سم .وال يجب

�إ�شغال هذه امل�ساحة ب�أي عنا�صر �أخرى ،مثل طباعة احلروف .فال يجوز تخ�صي�صها �سوى
لل�صور الفوتوغرافية و�شعار الوزارة ،ما ُيعزّز �أ�صالة تركيبة �شعار الوزارة.

بالإجنليزية

� 1.2سم

� 1.2سم
1

� 1.2سم

بالعربية

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

2

UAE GOVERNMENT
STRATEGY

3

Developing the government services

4

www.mofa.gov.ae

5

بالإجنليزية

UAE GOVERNMENT
STRATEGY
Developing the government services

www.mofa.gov.ae
www.mofa.gov.ae

� 1.2سم
6
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 ال�صفحات الداخلية-  كت ّيب الوزارة4.2
،تبي الر�سومات الت�صميم الداخلي للكتيّب مع ما يحويه من ن�صو�ص و�صور
ّ
. والهيكل الت�صميمي املحدّدA4 على �أ�سا�س ورقة

بالعربية
1

´G ÖZÎdGƒe IOÉYE’ äÉëØ°üdÉH Ió©dG iƒà°SG

ّ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ,ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻫﺬه ﺃﻱ
 ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﻜﻢ ﻫﻮ,ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻥ

2

ﻟﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻗﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ

3

ºµ– ¿Éæ©dG ÖÑ°ùH á≤«fCG ºµëàd ÜÉàæµª«∏°ùàdG ≥d Ë ∫G ≥d
Qƒ°üædÓ¶dG ∞FÓ¶dÉÑ£dG ÜQÉµaC’Ó¶dG ≈∏Y ∂æµÁ ÜÉàc
á«a Qƒ°üædG G Ió©d ¿ÉfÈdG ™«ª°üàdG ∫G áYG ó◊Gh êQóàe
∂æµÁ ∂æµÁ πŸG ≈∏Y ∞FÉKh ºª°U .áYGóLh ¢Uƒ°üæd

ويتميّز منوذج الت�صميم مبرونته و�إمكانية تعديله لإدخال عمودين �أو ثالثة
.بح�سب متطل ّبات كل كتيّب للوزارة

:منوذج الت�صميم

. �سم1.2  �سم �ضمن الهام�ش اجلانبي0.4  مع هام�ش توثيق10 x 8 :عموديًا

èeGóL É¡°†©ÑÑ°ùH á°UÉæ©d »Ø°ûàdG Ë »Ø°T ΩGóîà°ùe ôKDƒe
ój »àdG ≥d .á∏«ªŒh ºª°U .áYÉH áaÉ°VEG äÉjƒb ´ÉÑ£dGh äGh
≥d ∑QGóHEG ∂æµª«∏°ùàdGh ™«ªŒh èeGóîà°SÉH ∫ÉH ∫hGóîà°SG
.á∏«ª°üJ ‘Gh èeGóHEG ≥d ∑QGóîà°ùe ‘ ¢†©ÑdGh äÉëØ°üdG
èeGóLh ¢Uƒ°üædG ™LÉàc á≤d .¢SQGóHEG .¢Uƒ°üdG ¤EG .™e ¤
ó«YÉH á≤d .¬ë«bôJ hCG »HhOCG πµ°ûH ∫hGóîà°SG ™LGh
øc ádG ájó«YÉÑ£∏d á«aGh äGh äÉjƒàëŸG á≤«KƒdG ÜÉàæµª«∏°ùàdG
ºª°üJ øµª«ªL ºª°üJ hC’ øc É¡ØdG ≥d ∑QÉ¡H áYÉÑ£∏d »àd
á≤d .™LÉàc É¡Ø∏ªYE’Gh ¢SQÉéàdG Ö«JÎdG ∞«a ºµ– AÉ°ûfEG
êQóàŸG ∂fƒc á¡LGôJ Ú°ù– »àd ájƒb .¢Uƒ°üædG ÈcCG »HhOCG
QÉ¡H §°ShCG πµ°ûH ∫hGóîà°SG ój ,áYÉÑ£dG ó◊G ≥FÉKƒdG AGh
¢Uƒ°üdG ≥d .∂jófE’G ≥d .ádG á«a ΩÉæ©dG ¥ÎdGh èeGóîà°ùe
ÜÉàc GAGóîà°SÉÑ£dG ih .¢Uƒ°üf ΩGóîà°SÉH πª©àe á≤«KƒdGh
Ë …òdG ≥∏Y ∞«a á°UÉæ©dÉH ÜQÉŒh äÉØ°T ΩGóLh •ƒ£ÿG
πªYE’GhOCG ájƒb ™ÑÑ°ùH ™LGÎdÉYE’G ≥d ∑QÉ¡°†©Ñ£dÉH á≤d
ÈdG ô°UÉN É¡H á≤d .áYG ¤áYGhOCG »HhOCG á¡LGôKDƒe ÈcCG
.äÉjƒb ™«ªL ºµëàdG ¥ô°ûdG ÈdGƒe

4

iƒà°ùe á≤d ∑QÉ¡°†©Ñ£∏d ÖZôJ äÉØdG Ë ,áYô°SCG ΩGóHEG
á≤∏©J øµÁ ,áYG ÖÑ°ùH á≤«Kh ¢Uƒ°üædG ≥d .äGÎdG ó◊G
≥d .∂jOÉªàYGó°UEG á°UÉæ©dG ÜÉàæµÁ ,áYô°ùH áYÉÑ£dGhOCG
á«LGƒe ih ∑QÉŒh äÉjƒà°SG ≥FÉKƒdG ¤EG äGhOCG πªYEG äÉØdG
¤EG ≥FÉØ°ûàd Ö«àdG ÈcCG πµ°ûH ´GhOCG ΩGóHEG ≥FÉKƒdG ÖÑ°ùH
ΩGóîà°ùe Qƒ°üædG á≤jô£H á≤d ∑QÉŒh èeGóîà°ùe á≤«KƒdG
ÜÉàc ºª°üJ AGóîà°SÉH ∫Ó¶dG ó◊G ÖÑ°ùH •ƒ£ÿG
ﻳﻚ ﻟﻖ ﺍﻟﻔﺎﺕ ﺇﻋﻤﻞ
ó«YÉH á«a áëFÉKƒdGh äÉØ°T ºb ™ÑdGh ºª°üàdG ó«YG É¡°†©Ñ£∏d
™Ñ£dG ÜQÉéàd’ Ió©d ‘ ¢†©Ñ£∏d ÖÑ°ùH á≤d .êQóàŸG
á°UÉæàe Qƒ°üdG ÖZÎdGhOCG πªYE’G ∂æc á≤«fCG ∫hGóHEG ≥d
ÜÉàc ºb ´G É¡H ÖH πŸGh .áaGhOCG ΩGóHEG á≤jô£H Ió©d ÜQÉéàdG .º°üJ âæµª«∏°ùàdG ≈∏Y ∞F’ áYG ∂æµÁ »Ø°T º«bôJ ‘É°VEG
.ΩGóîà°ùe »HhOCG ∫hGóHEG äÉëØ°üdÓ¶dG ôKDƒe ¤EG ∂fƒc É¡H

5

:عنا�صر الت�صميم

AXT Manal, Regular 13pt : بالعربية- الرتوي�سات.
Cronos Pro, Regular 9pt. Light Gray :بالإجنليزية
Univers Next Arabic, Regular 32pt size/42pt leading : العربية- العنوان الرئي�سي.
Univers Next, Regular 32pt size/42pt leading :بالإجنليزية
Univers Next, Regular 18pt size/26pt leading : بالعربية- العنوان الفرعي.
Univers Next, Regular 14pt size/16pt leading :بالإجنليزية
AXT Manal, Regular 15.5pt size/16pt leading : بالعربية- �صلب الن�ص.
Cronos Pro, Regular 10pt size/12pt leading :بالإجنليزية
 حتت ّل ال�صورة، ويف هذه احلالة.يجب ا�ستخدام منوذج الت�صميم ل�ضبط حماذاة ال�صور.
. خانات4 م�ساحة
Cronos Pro, Light 12pt :رقم ال�صفحة.
 لذا ميكن �أن يحت ّل.يتم ّيز منوذج الت�صميم املعياري مبرونته وميكن تق�سيمه �إىل عدّة �أعمدة.

 حيث،خم�ص�صتني للأعمدة اجلانبية
ّ الت�صميم يف اجلزء ال�سفلي الأي�سر خانتني من اخلارج
.برتبط الن�ص يف هذه الأعمدة اجلانبية مبعلومات واردة يف �صلب الن�ص

4

6

بالإجنليزية

بالعربية
´G ÖZÎdGƒe IOÉYE’ äÉëØ°üdÉH Ió©dG iƒà°SG

1

2

3

ÖÑ°ùH á≤«fCG ºµëàd ÜÉàæµª«∏°ùàdG ≥d Ë ∫G ≥d
ﻟﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻗﻢ ﺟﻤﻴﻊ
ÜQÉµaC’Ó¶dG ≈∏Y ∂æµÁ ÜÉàc ºµ– ¿Éæ©dG ôKDƒe ¤EG ∂fƒc É¡H ÜÉàc ºb ´G É¡H ÖH πŸGh
Qƒ°üædÓ¶dG ∞FÓ¶dÉÑ£dG äGh ΩGóîà°ùe »HhOCG ∫hGóHEG äÉëØ°üdÓ¶dG
Ió©d ¿ÉfÈdG ™«ª°üàdG ∫G áYG ó◊Gh êQóàe
É¡H ∫G ∞FÓN GAGóHEG ≥F’ á≤«fCG ‘ øeh
πŸG ≈∏Y ∞FÉKh ºª°U .áYGóLh ¢Uƒ°üæd
á≤«fCG á≤d .¢Uƒ°üædG ∫G ô°†– äÉØdÓN
ÖZôJ äÉØdG Ë ,áYô°SCG ΩGóHEG ∂æµÁ ∂æµÁ ºK ¿CG á≤d .ádGƒ°SQGó°UEG ∂æµÁ πª©àŸG ÜÉàc
≥d .äGÎdG ó◊G iƒà°ùe á≤d ∑QÉ¡°†©Ñ£∏d
‘ Ë ∫hGóL GAGóLh ¢Uƒ°üdGh èeÉæàŸÉH
á≤∏©J øµÁ ,áYG ÖÑ°ùH á≤«Kh ¢Uƒ°üædG ∫hGOCG á≤jô£H ájófEÉH §°ShCG ∂æµÁ ∂æµÁ
IOÉªàYGóL É°Uƒ°üædG ∂æµÁ »HhOCG

TITLES GO HERE, FESTP
DOLOR AMENT FORTSE
Amentis forte qulex tiplo goosterf
hgantest
Bimilict isserum acepero quia il idempor ibusam voluptas
magni dioreperit etus, int et laciet, moleni veliciis ist, sunt
inderex eturero iliquibus, volendici detu odisteret ommos
excest ant facer restiorrum que eos quide voluptae quo
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 ﺗﻄﻮﻳﺮ,ﻫﺬه ﺃﻱ ﻟﻴﺘﺴﻨّ ﻰ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
 ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﻜﻢ ﻫﻮ,ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻥ

Header information

ﻳﻚ ﻟﻖ ﺍﻟﻔﺎﺕ ﺇﻋﻤﻞ

7

molorem est nosantium harum, quiscit fugiant ibusantotas
ius solores cidunt iuntus eium fuga. Fernatquodis endi
dolupti od utem faccum quid quis aut veriam fugiae parchil
iquibus et faciatur sum ut quatus et re dolum et latur sus a
nis nusam suntiste tem natur andipsum ipsulum gustare.
Perio eos derae maio molendae sitio qui acesciae aut officite
rem volora quidelecatis et odi simus. Hillicitat velles
doluptat est. Nullest rest officia dolorrum sim estioss
itintiur? Tibusdam, simaximus aliquistere velecepudi offic te
prendis ad ea volorro cullace. qui voluptam volupit
volecea quodit assi voluptatur, num, que ipsaperum expe
estem acitae maximet rem id et voluptatur alic tem alique
volupta cum aut volorroreium aut endebis adi berupta
doluptaquis magnit ellacia dem quas aut el imus autem reic
totatur sinciaerum ent resti voloribus exerovi dusant
veruntiument fugit, idusapedio. Me ped mo conseceperit
exceped moloratur mo que non net pre voluptat.
Ignitate que optur, eaquame doluptatus, ommolo odiste
voluptat qui te niam non comnisc iatius essi to dempore.

É¡°†©ÑdG ÈdG ΩÉæ©dG ≥d .¬ë«≤æJ
Ió©dG iƒà°SG ∫hGóîà°SÉH ™«ªL
´G ÖZÎdGƒe IOÉYE’ äÉëØ°üdÉH
ôKDƒe Ió©dG ô°UÉæ©dG ¤EG äÉëØ°üdGh
§°ShCG áYG Ë ∂æµª«∏°ùàdG πªYE’Gƒe
πª©àe ‘ ¿Éæàe …òdÉ©ØdGh äGh
á«LGôKDƒe áëFÉKh äÉjƒàëŸG AÉ°ûfE’G
ÖZÎdG ≥d .¢SQGóîà°SG ój »HhOCG ‘
.É°Uƒ°üædG AGh ΩÉæ©dG

á°UÉæ©dG ÜÉàæµÁ ,áYô°ùH áYÉÑ£dGhOCG
¤EG äGhOCG πªYEG äÉØdG ≥d .∂jOÉªàYGó°UEG
ÖÑ°ùH á«LGƒe ih ∑QÉŒh äÉjƒà°SG ≥FÉKƒdG
≥FÉØ°ûàd Ö«àdG ÈcCG πµ°ûH ´GhOCG ΩGóHEG ≥FÉKƒdG
.∑QÉŒh èeGóîà°ùe á≤«KƒdG ¤EG
á≤«fCG á≤d .¢Uƒ°üædG ∫G ô°†– äÉØdÓN É¡H
ºK ¿CG á≤d .ádGƒ°SQGó°UEG ∂æµÁ πª©àŸG ÜÉàc
‘ Ë ∫hGóL GAGóLh ¢Uƒ°üdGh èeÉæàŸÉH
.∫hGOCG á≤jô£H ájófEÉH §°ShCG ∂æµÁ ∂æµÁ

á°UÉæ©d »Ø°ûàdG Ë »Ø°T ΩGóîà°ùe ôKDƒe
äÉjƒb ´ÉÑ£dGh äGh èeGóL É¡°†©ÑÑ°ùH
»àdG ≥d .á∏«ªŒh ºª°U .áYÉH áaÉ°VEG
™«ªŒh èeGóîà°SÉH ∫ÉH ∫hGóîà°SG ój
¢†©ÑdGh äÉëØ°üdG ≥d ∑QGóHEG ∂æµª«∏°ùàdGh

ádG .á∏«ª°üJ ‘Gh èeGóHEG ≥d ∑QGóîà°ùe ‘
hC’ øc É¡ØdG ≥d ∑QÉ¡H áYÉÑ£∏d »àd øc
∞«a ºµ– AÉ°ûfEG ºª°üJ øµª«ªL ºª°üJ
.™LÉàc É¡Ø∏ªYE’Gh ¢SQÉéàdG Ö«JÎdG

3

بالإجنليزية

quam sam, sed quideratia ima quis aut alit la volora cus
aut untia dolum eos, is eaquatum quibus as rerundus
aceperferum que nestio est intia iumquo eveliqui restinim
quias as doluptat qui ut alique vellenime nos re, culum
volupitio. Bistes doluptatem eos voluptasped quibea
siminus ver idipsam es aut aliquaspelic te modigni nonse.

Header information

TITLES GO HERE, FESTP
DOLOR AMENT FORTSE

Repturte goosterf hgantest
mentore lorde

5

Am ipsandia consed endelique culparcimo ester officipienis
aliqui imus estis erem quiam quae volor sinvers pidigendit,
quam issunt am, abo. Nam ellecup est tature et alicipsam

Amentis forte qulex tiplo
goosterf hgantest
Bimilict isserum acepero quia il idempor
ibusam voluptas magni dioreperit etus, int
et laciet, moleni veliciis ist, sunt inderex
eturero iliquibus, volendici detu odisteret

cor ad qui est cullupta nit, idore ut ea con
re porerna tatiis enienitis eiun volorem
vellabo. Ut explantur alit ant. doluptatibus
del min explaborio. Igendus dolores est
eturibe rrumque is a necabor porerchitsu
volo minum eum que eost que plabore vel
iuscil molorem est nosantium harum,
quiscit fugiant ibusantotas ius solores
cidunt iuntus eium fuga. Fernat quodiste
endi dolupti od utem faccum quid quis
veriam fugiae parchil iquibus et faciaturas
sum ut quatus et re dolum et latur sus a nis
nusam suntiste tem natur andipsumet
ipsulum gustare.

Amentis forte qulex tiplo
culum volupitio. Bistes doluptatem eos
voluptasped quibea siminus ver idipsam
es aut aliquaspelic te modigni nonsed quas
ex et, si niet incia sundion sectur aut ullic
tem natur andipsum idemossum sinveliqu
aut intum re illatius soleniet quae optas que
nestius, sunt, sitas quaeperumque.
Rehendenet ommolor sin poreic est ame
tessiautatquo quiatat.

Repturte goosterf
hgantest mentore lorde
Am ipsandia consed endelique culparcimo
ester officipienis aliqui imus estis erem
quiam quae volor sinvers pidigendit, quam
issunt am, abo. Nam ellecup est tature et
alicipsam facculla poreicitatis adiscipit, cor

Perio eos derae maio molendae sitio qui
acesciae aut officite rem volora quidelecatis
et odi simus. Hillicitat velles doluptat est.
Nullest rest officia dolorrum sim estioss
itintiur? Tibusdam, simaximus aliquistere
velecepudi offic te prendis ad ea volorro

Ximilict isseum acepero min est
quia il idempor ibusam volupt
magni dioreperit es eturero estir
iliquibus, volendicis veliciis ist, sunt
inderex eturer iliquibus, fet
volendici eos quida voluptae quo
nestio intiamne iumquo ment
eveliq. Si nonseque delendus esa
que nimagnamet venditas am
molor sae nectur, ariste pos esti
quo aut ium fugias a ium quassus
aut dolesto ariste pos.

cullace. qui voluptam volupit volecea
quodit assi voluptatur, num, que ipsaperum
expe estem acitae maximet rem id ester.
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 4.3مطويات الوزارة  -الغالف DL
بالعربية

تظهر الر�سومات �أدناه ت�صميم للمطويات على
�أ�سا�س �صفحة بحجم � 21 x 9.9سم (حجم ،)DL
ويتبع املبادئ نف�سها املعتمدة يف منوذج الت�صميم
للكتيّبات.

� 0.6سم

1

� 0.6سم

2

منوذج الت�صميم:

عموديًا 10 x 4 :مع هام�ش توثيق � 0.2سم �ضمن
الهام�ش اجلانبي � 0.6سم.

عنا�صر الت�صميم:

�. .1شعار الوزارة ُ -ت�ستخدَ م ن�سخته الأفقية الثانوية باللغة
املطلوبة ،ويجب و�ضعه دائ ًما يف �أعلى ال�صفحة على الي�سار،
حيث ُيرتَك هام�ش � 0.6سم من ي�سار ال�صفحة و� 0.6سم من
�أعالها .ويجب احلفاظ دائ ًما على اتّ�ساق حجم ال�شعار يف
�صفحات الغالف ،و�إبقاء الرمز بطول � 1.55سم.
. .2يجب دائ ًما ترك م�ساحة بني �شعار الوزارة ومنوذج الت�صميم
بحيث تت�ساوى مع قيا�س الهام�ش العلوي/اجلانبي.
. .3العنوان الرئي�سي  -بالعربيةUnivers Next :

� 0.6سم

3

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

4

á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

غالف بالعربية مع �صورة

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

Arabic, Regular 18pt size/24pt leading
بالإجنليزيةUnivers Next, Regular 16pt size/22pt :
leading
. .4العنوان الفرعي  -بالعربيةAXT Manal, Regular 17pt :
بالإجنليزيةCronos Pro, Regular 12pt :
. .5ميكن �أن تت�ض ّمن هذه امل�ساحة �صو ًرا عادية �أو فوتوغرافية �أو

5

ن�صا بح�سب متط ّلبات كل تعميم خا�ص بالوزارة.
ًّ
. .6ميت ّد دائ ًما الهام�ش الأي�سر من ي�سار ال�صفحة �إىل بداية
ا�سم الوزارة بقيا�س � 2.2سم .وال يجب �إ�شغال هذه امل�ساحة
ب�أي عنا�صر �أخرى ،مثل طباعة احلروف .فال يجوز
تخ�صي�صها �سوى لل�صور الفوتوغرافية و�شعار الوزارة ،ما
ُيعزّز �أ�صالة تركيبة �شعار الوزارة.

� 0.6سم

بالإجنليزية

6

� 0.6سم

� 0.6سم
1

� 0.6سم

بالعربية

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

بالإجنليزية

2

UAE GOVERNMENT
STRATEGY

3

Developing the government services

4

غالف بالإجنليزية مع �صورة

UAE GOVERNMENT
STRATEGY

UAE GOVERNMENT
STRATEGY

Developing the government services

Developing the government services

5

� 0.6سم
6
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DL  ال�صفحات الداخلية-  مطويات الوزارة4.4
بالعربية
1

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﻟﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻗﻢ ﺟﻤﻴﻊ

≈∏Y ∂æµÁ ÜÉàc ºµ– ¿Éæ©dG ÖÑ°ùH á≤«fCG ºµëàd ÜÉàæµª«∏°ùàdG ≥d Ë ∫G ≥d
¿ÉfÈdG ™«ª°üàdG ∫G áYG ó◊Gh êQóàe Qƒ°üædÓ¶dG ∞FÓ¶dÉÑ£dG ÜQÉµaC’Ó¶dG
Ë ,áYô°SCG ΩGóHEG ∂æµÁ ∂æµÁ πŸG ≈∏Y ∞FÉKh ºª°U .áYGóLh ¢Uƒ°üædG Ió©d
,áYG ÖÑ°ùH á≤«Kh ¢Uƒ°üædG ≥d .äGÎdG ó◊G iƒà°ùe á≤d ∑QÉ¡°†©Ñ£∏d ÖZôJ äÉØdG
πªYEG äÉØdG ≥d .∂jOÉªàYGó°UEG á°UÉæ©dG ÜÉàæµÁ ,áYô°ùH áYÉÑ£dGhOCG á≤∏©J øµÁ
ÈcCG πµ°ûH ´GhOCG ΩGóHEG ≥FÉKƒdG ÖÑ°ùH á«LGƒe ih ∑QÉŒh äÉjƒà°SG ≥FÉKƒdG ¤EG äGhOCG
ΩGóîà°ùe Qƒ°üædG á≤jô£H á≤d ∑QÉŒh èeGóîà°ùe á≤«KƒdG ¤EG ≥FÉØ°ûàd Ö«àdG
™ÑdGh ºª°üàdG ó«YG É¡°†©Ñ£∏d ÜÉàc ºª°üJ AGóîà°SÉH ∫Ó¶dG ó◊G ÖÑ°ùH •ƒ£ÿG
‘ ¢†©ÑH ájOÉªàYG ∂fƒc á°UÉfÈcCG á≤«Kh êQóàŸG ó«YÉH á«a áëFÉKƒdGh äÉØ°T ºb
‘É°VEG ≥FÉKƒdG AGh ¢Uƒ°üdÉ©Ø∏ŸG ∞FÉKƒdG Ió©dGh ¢Uƒ°üf º«bÎdG ≥d .¬ë«≤æJ
AGƒe ‘ øjGõjój ´ÉÑ£dGh äGhOCG »àdG ≥d .∂jófE’ äÉëØ°üdG ≥FÉØdG ∞«a Ë ∫hÉfÈcCG
≈∏©J AGh πª©àŸG ºb .∂jófEG ºb .∂jófEÉH •ƒ£ÿG ™Ø∏ªYE’ á≤«fCG πª©àe ô°UÉæ©dG
.ih .∂jOÉªàYGƒe

2
3

4

.تظ ِهر الر�سومات �أدناه الت�صميم الداخلي مع ما يحويه من ن�صو�ص و�صور
.ويتبع منوذج الت�صميم الرتكيبة نف�سها املعتمدة يف غالف الكتيّبات

:منوذج الت�صميم

. �سم0.6  �سم �ضمن الهام�ش اجلانبي0.2  مع هام�ش توثيق10 x 4 :عموديًا

:عنا�صر الت�صميم

ً  ُيرتَك اجلزء العلوي من منوذج الت�صميم.
. فهذا تذكري بالت�سل�سل الهرمي للوزارة.فارغا
Univers Next, Bold 18pt size/24pt leading : بالعربية- العنوان الرئي�سي.
Univers Next, Bold 18pt size/24pt leading :بالإجنليزية
Univers Next, Regular 16pt size/18pt leading : بالعربية- العنوان الفرعي.
Univers Next, Regular 16pt size/18pt leading :بالإجنليزية
AXT Manal, Regular 10pt size/14pt leading : بالعربية- �صلب الن�ص.
Cronos Pro, Regular 10pt size/14pt leading :بالإجنليزية
يجب �أن ميت ّد �صلب الن�ص على طول منوذج الت�صميم املعياري ب�أكمله يف حالة هذا احلجم
ً �  لكن ميكن،ال�صغري
.أي�ضا �أن متت ّد الطباعة على �أي عدد من اخلانات
.ميكن �أن متت ّد ال�صور �إىل طرف ال�صفحة.

�صفحة داخلية بالعربية
بالإجنليزية

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

5
1
2
3

4

UAE GOVERNMENT
STRATEGY
Lorem ipsum dolor amentis forte
drumste

ﻟﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻗﻢ ﺟﻤﻴﻊ
ºµ– ¿Éæ©dG ÖÑ°ùH á≤«fCG ºµëàd ÜÉàæµª«∏°ùàdG ≥d Ë ∫G ≥d
Qƒ°üædÓ¶dG ∞FÓ¶dÉÑ£dG ÜQÉµaC’Ó¶dG ≈∏Y ∂æµÁ ÜÉàc
¢Uƒ°üædG Ió©d ¿ÉfÈdG ™«ª°üàdG ∫G áYG ó◊Gh êQóàe
,áYô°SCG ΩGóHEG ∂æµÁ ∂æµÁ πŸG ≈∏Y ∞FÉKh ºª°U .áYGóLh
≥d .äGÎdG ó◊G iƒà°ùe á≤d ∑QÉ¡°†©Ñ£∏d ÖZôJ äÉØdG Ë
,áYô°ùH áYÉÑ£dGhOCG á≤∏©J øµÁ ,áYG ÖÑ°ùH á≤«Kh ¢Uƒ°üædG
¤EG äGhOCG πªYEG äÉØdG ≥d .∂jOÉªàYGó°UEG á°UÉæ©dG ÜÉàæµÁ
ΩGóHEG ≥FÉKƒdG ÖÑ°ùH á«LGƒe ih ∑QÉŒh äÉjƒà°SG ≥FÉKƒdG
èeGóîà°ùe á≤«KƒdG ¤EG ≥FÉØ°ûàd Ö«àdG ÈcCG πµ°ûH ´GhOCG
.ΩGóîà°ùe Qƒ°üædG á≤jô£H á≤d ∑QÉŒh

Bimilict isserum acepero quia il idempor ibusam
voluptas magni dioreperit etus, int et laciet, moleni
veliciis ist, sunt inderex eturero iliquibus, volendici
detu odist ommos excest ant facer restiorrum que
eos quide voluptae quo quam sam, sed quideratia
ima quis aut alit la volora cus aut untia dolum eos, is
eaquatum quibus as rerundus aceperferum que
nestio intia iumquo eveliqui restinim quias as
doluptat qui ut alique vellenime nos re, culum
volupitio. Bistes doluptatem eos voluptasped quibea
siminus ver idipsam es aut aliquaspelic te modigni
nonsed quas ex et, si niet incia sundion sectur aut
ullic tem natur andipsum idemossum sinveliqu aut
intum re illatius soleniet quae optas que nestius,
sunt, sitas quaeperumque. Rehendenet ommolor sin
poreic tessim autatquo idemos.

�صفحة داخلية بالإجنليزية
UAE GOVERNMENT
STRATEGY

5

Lorem ipsum dolor amentis
forte drumste mest
Bimilict isserum acepero quia il idempor
ibusam voluptas magni dioreperit etus,
laciet, moleni veliciis ist, sunt inderex etur
iliquibus, volendici detu odist ommos
excest ant facer restiorrum que eos quide
voluptae quo quam sam, sed quideratia
ima quis aut alit la volora cus aut untia est
dolum eos, is eaquatum quibus as
rerundus aceperferum que nestio intia
iumquo eveliqui restinim quias as
doluptat qui ut alique vellenime nos re,
culum volupitio. Bistes doluptatem eos
voluptasped.
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 الغالف وال�صفحات الداخلية-  ت�صميم الكتاب4.5
1

 �سم1.2

 �سم1.2
2

 �سم1.2

3

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

4

á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£J

5

www.mofa.gov.ae

6

:منوذج الت�صميم

:عنا�صر الت�صميم

7

8

ÖZÎdGƒe IOÉYE’ äÉëØ°üdÉH Ió©dG iƒà°SG

 ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﻚ,ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻥ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ,ﻫﺬه ﺃﻱ ﻟﻴﺘﺴﻨّ ﻰ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
 ﺑﺎﻟﺮّ ﻏﻢ ﺗﻢ،ﻫﻮ ﺩﺍﺭ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ

10
11

ÖÑ°ùH á≤«fCG ºµëàd ÜÉàæµª«∏°ùàdG ≥d Ë ∫G ≥d
ÜQÉµaC’Ó¶dG ≈∏Y ∂æµÁ ÜÉàc ºµ– ¿Éæ©dG
∫G áYG ó◊Gh êQóàe Qƒ°üædÓ¶dG ∞FÓ¶dÉÑ£dG
ºª°U .áYGóLh ¢Uƒ°üæd G Ió©d ¿ÉfÈdG ™«ª°üàdG
Ë ,áYô°SCG ΩGóHEG ∂æµÁ ∂æµÁ πŸG ≈∏Y ∞FÉKh
ó◊G iƒà°ùe á≤d ∑QÉ¡°†©Ñ£∏d ÖZôJ äÉØdG
øµÁ ,áYG ÖÑ°ùH á≤«Kh ¢Uƒ°üædG ≥d .äGÎdG
á°UÉæ©dG ÜÉàæµÁ ,áYô°ùH áYÉÑ£dGhOCG á≤∏©J

ΩGóîà°ùe äGhOCG πªYEG äÉØdG ≥d .∂jOÉªàYGó°UEG
»Ø°ûàdG AGóîà°SÉH ∫Ó¶dG ó◊G ÖÑ°ùH •ƒ£ÿG
äÉjƒb ´ÉÑ£dGh äGh èeGóL É¡°†©ÑÑ°ùH á°UÉæ©d
.ój »àdG ≥d .á∏«ªŒh ºª°U .áYÉH áaÉ°VEG

12

13

ﺗﺤﻀﺮ ﺍﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
èeGóLh ¢Uƒ°üædG ™LÉàc á≤d ¢SQGóHEG ¢Uƒ°üdG
á°ù≤d ¬ë«bôJ hCG »HhOCG πµ°ûH ∫hGóîà°SG ™LGh
á«aGh äGh äÉjƒàëŸG á≤«KƒdG ÜÉàæµª«∏°ùàdG ó«YÉH
É¡ØdG ≥d ∑QÉ¡H áYÉÑ£∏d »àd øc ádG ájó«YÉÑ£∏d
∞«a ºµ– AÉ°ûfEG ºª°üJ øµª«ªL ºª°üJ hC’ øc
»HhOCG á≤d .™LÉàc É¡Ø∏ªYE’Gh ¢SQÉéàdG Ö«JÎdG
∂fƒc á¡LGôJ Ú°ù– »àd ájƒb .¢Uƒ°üædG ÈcCG
∫hGóîà°SG ój ,áYÉÑ£dG ó◊G ≥FÉKƒdG AGh êQóàŸG
á«a ΩÉæ©dG ¥ÎdGh èeGóîà°ùe QÉ¡H §°ShCG πµ°ûH
πª©àe á≤«KƒdGh ¢Uƒ°üdG ≥d .∂jófE’G ≥d .ádG
ÜÉàc GAGóîà°SÉ≤Ñ£dG iÉ°Sh .¢Uƒ°üf ΩGóîà°SÉH
∞«a á°UÉæ©dÉH ÜQÉŒh äÉØ°T ΩGóLh •ƒ£ÿG
™LGÎdÉYE’G ≥d ∑QÉ¡°†©Ñ£dÉH á≤d .Ë …òdG ≥∏Y
»HhOCG á¡LGôKDƒe ÈcCG πªYE’GhOCG ájƒb ™ÑÑ°ùH
¥ô°ûdG ÈdGƒe ÈdG ô°UÉN É¡H á≤d .áYG ¤áYGhOCG
.äÉjƒb ™«ªL ºµëàdG

ﻳﻜﺸﻠﻖ ﺍﻟﻔﺎﺕ ﺇﻋﻤﻞ
Qƒ°üdG ÖZÎdGhOCG πªYE’G ∂æc á≤«fCG ∫hGóHEG ≥d
≈∏Y ∞F’ áYG ∂æµÁ »Ø°T º«bôJ ‘É°VEG á°UÉæàe
∂æµª«≤æàŸG ≥d .∂jófE’G ≥∏ªª°üJ âæµª«∏°ùàdG
á°UÉN äÉëØ°üdG ≥FÉKh êQóàŸG ô°UÉN É°Uƒ°üædG
.≈∏©àŸG πãe áYô°SCG ‘ á°UÉN âfEÉH á¡LGôKDƒe

14

™«ªL É¡°†©ÑdG ÈdG ΩÉæ©dG ≥d ¬ë«≤æJ
äÉëØ°üdÉH Ió©dG iƒà°SG ∫hGóîà°SÉH
¤EG äÉëØ°üdGh ´G ÖZÎdGƒe IOÉYE’
∂æª«∏°ùàdG πªYE’ƒe ôKDƒe Ió©dG ô°UÉæ©dG
‘ ¿Éæàe …òdÉ©ØdGh äGh §°ShCG áYÉ°ùÁ
áëFÉKh äÉjƒàëŸG AÉ°ûfE’G πª©àe
.É°Uƒ°üædG á«LGôKDƒe
2

1

8

 لكن يُرجى.وميكن تغيري حجم الكتاب وت�صميمه بح�سب متطل ّبات كل وزارة
.احلر�ص على االلتزام بنموذج الت�صميم املحدّد
. �سم1.2  �سم �ضمن الهام�ش اجلانبي0.4  مع هام�ش توثيق10 x 8 :عموديًا

 �سم1.2

9

 على �أ�سا�س �صفحة بحجم،تظهر الر�سومات �أدناه غالف الكتب وت�صميمها
ً  �سم (�أكرب31.7 x 23
)A4 قليل من ورقة

الغالف. .1
 ويجب و�ضعه دائ ًما يف �أعلى، ُت�ستخدَ م ن�سخته الأفقية الثانوية باللغة املطلوبة- �شعار الوزارة. .2
. �سم من �أعالها1.2 �سم من ي�سار ال�صفحة و1.2  بحيث ُيرتَك هام�ش،ال�صفحة على الي�سار
. �سم2.2 ويجب �إبقاء ال�شعار بطول
كما يجب دائ ًما ترك م�ساحة بني �شعار الوزارة ومنوذج الت�صميم بحيث تت�ساوى مع قيا�س. .3
.اجلانبي/الهام�ش العلوي
Univers Next Arabic, Bold 32pt size/42pt leading : بالعربية- العنوان الرئي�سي. .4
Univers Next, Bold 32pt size/40pt leading :بالإجنليزية
AXT Manal, Regular 20pt : بالعربية- العنوان الفرعي. .5
Cronos Pro, Regular 14pt :بالإجنليزية
. لرابط املوقع الإلكرتوين للحكومةCronos Pro, Regular 11pt  ُي�ستخدم خط. .6
 فال يجوز تخ�صي�صها �سوى لل�صور.وال يجب �إ�شغال هذه امل�ساحة بطباعة احلروف. .7
.الفوتوغرافية و�شعار الوزارة
:الداخل. .8
AXT Manal, Regular 13pt : بالعربية- الرتوي�سات. .9
Cronos Pro, Regular 9pt :بالإجنليزية
Univers Next Arabic, Light 32pt size/38pt leading : بالعربية- العنوان الرئي�سي. .10
Univers Next, Regular 32pt size/38pt leading :بالإجنليزية
Univers Next Arabic, Regular 18pt size/22pt leading : بالعربية- العنوان الفرعي. .11
Univers Next, Regular 14pt size/16pt leading :بالإجنليزية
AXT Manal, Regular 15.5 size/16pt leading : بالعربية- �صلب الن�ص. .12
Cronos Pro, Regular 10pt size/12pt leading :بالإجنليزية
.يجب ا�ستخدام منوذج الت�صميم ل�ضبط حماذاة ال�صور يف امل�ساحات الكبرية من الت�صميم. .13
AXT Manal, Regular 12pt size/13pt leading : بالعربية،ن�ص الو�صف. .14
Cronos Pro, Regular 8pt size/11pt leading. Light Gray :بالإجنليزية
Cronos Pro, Light 12pt - رقم ال�صفحة. .15

15

1

9

بالإجنليزية

2
Header information

TITLES GO HERE, FESTP
DOLOR AMENT FORTSE
FEST ENTI, FURTURISM

13

Amentis forte qulex tiplo
goosterf hgantest
Bimilict isserum acepero quia il idempor ibusam
voluptas magni dioreperit etus, int et laciet,
moleni veliciis ist, sunt inderex eturero iliquibus,
volendici detu odisteret ommos excest ant fac
restiorrum que eos quide voluptae quoster men.
quam sam, sed quideratia ima quis aut alit las
volora cus aut untia dolum eos, is eaqua tumte
quibus as rerundus aceperferum que nestio est
intia iumquo eveliqui restinim quias astro
doluptat qui ut alique vellenime nos re, culum
volupitio. Bistes doluptatem eos voluptaspe
quibea siminus ver idipsam es aut aliquaspelic
modigni nonsed quas ex et, si niet incia sectur
aut ullic tem natur andipsum idemossum est
sinveliqu aut intum re illatius soleniet quae
optas que nestius, sunt, sitas quaeperu mque.
Rehendenet ommolor sin poreic est amets
tessiautatquo quiatat vertitas end fustre fortes.

Repturte goosterf hgantest
mentore lorde
Am ipsandia consed endelique culparc imort dru
ester officipienis aliqui imus estis erem quiam
quae volor sinvers pidigendit, quam issu am, abo.
Nam ellecup est tature et alicipsam facculla
poreicitatis adiscipit, cor ad qui estrom cullupta
nit, idore ut ea con re porerna tatiis enienitis
eiun volorem vellabo. Ut explantur alit ant.
doluptatibus del min explaborio. Igendus
dolores eturibe rrumque is a necabor porerchits
volo minum eum que eost que plabore vel iun
molorem est nosantium harum, quiscit fugiant
ibusantotas ius solores cidunt iuntus eium.

14
15

10
11

Repturte goosterf hgantest
Perio eos derae maio molendae sitio qui acesciae
aut officite rem volora quidelecatis et odi simus.
Hillicitat velles doluptat est. Nullest rest officia
dolorrum sim estioss itintiur? Tibusda, simaximus aliquistere velecepudi offic te prendis ad
estra volorro cullace. qui voluptam volupit
amentis.
Volecea quodit assi voluptatur, num, questim
ipsaperum expe estem acitae maximet rem id et
voluptatur alic tem alique volupta cume aut

3
4

TITLES GO HERE, LOREM IPSUM
DOLOR AMET

5

Subtitle and additional information

6

www.mofa.gov.ae

12

volorroreium aut endebis adi berupta dro
doluptaquis magnit ellacia dem quas aut el imus
autem reic totatur sinciaerum ent resti volori
exerovi dusant veruntiument fugit, idusap edios.
Me ped mo conseceperit exceped moloratur que
non net pre voluptat. Ignitate que optur, est
eaquame doluptatus, ommolo odiste voluptat
qui te niam non comnisc iatius essi to dempore
volutem fugit vid exceate consedit est mont
aceperumquam autem aut reperro velitium esti
que qui od quat et lab ius vollore ntemporum.

DisCus vollum niet eat ma di cum
doluptaquos sum eatia quam elenis
nonsere nobitis quiat. Estro ment
lene debitio que minvelicab int.
Git, quam estibus. Serit et eos aut
ium fugias a ium quassus aut
dolesto fest doremninutes veritas
dorem iter.
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الق�سم (�أ)

الوزارات

5

الإعالنات و�شراكة ال�شعارات

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

مبادئ الإعالنات
تركيبة الإعالنات  -بالعربية
تركيبة الإعالنات  -بالإجنليزية
الإعالنات املطبوعة � -صفحة A4
الإعالنات املطبوعة � -صفحة كاملة يف ال�صحيفة
مقدّمة عن �شراكة ال�شعارات
عنا�صر �شراكة ال�شعارات
وزارة مع وزارات داعمة
وزارة مع هيئة
وزارة مع هيئات متعدّدة
وزارة مع وزارات وهيئات داعمة
حكومة احتادية مع حكومة الإمارة
حكومةاحتادية مع حكومة الإمارة ومنظمة دولية
وزارة مع منظمة دولية
حكومة احتادية �أو وزارة مع برنامج
الإعالنات املقت�صرة على ن�صو�ص

 5.1مبادئ الإعالنات
تكفَل الأن�شطة الإعالنية حتقيق جمموعة وا�سعة ومتنوّعة من الغايات.
ويجب على كافة الوزارات مراعاة املعايري واملبادئ التالية عند التخطيط
للأن�شطة الإعالنية وتطويرها و�إدارتها.

املبادئ العامة

. .1الت�أ ّكد من د ّقة عر�ض كافة احلقائق والإح�صائيات واملقارنات وغريها من النقا�شات ،و�ضمان
تز َّود كافة البيانات واالدّعاءات الواردة يف الإعالنات ب�أد ّلة كافية.
. .2الإعالن بطريقة مو�ضوعية ونزيهة و�سهل الو�صول �إليها.
. .3مراعاة االحتياجات وامل�سائل الثقافية عند التوا�صل مع �أ�شخا�ص من خلف ّيات دينية �أو عرقية
متن ّوعة.
. .4املحافظة على �أعلى معايري اللياقة والذوق يف ت�صوير اجلن�سني واملوا�ضيع ذات ال�صلة.
�. .5إدراك متط ّلبات التوا�صل لدى ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ً
�. .6إ�صدار مواد الرتا�سل وتوزيعها ب�أكرث الطرق مالءم ًة وحفاظا على البيئة ،مع الأخذ بعني
االعتبار حجم اجلمهور امل�ستهدف وموقعه.
. .7تزويد اجلمهور بو�سائل مالئمة للتوا�صل مع الوزارات بحيث يلقون ا�ستجابة �سريعة ل�شكاواهم �أو
�أ�سئلتهم �أو تعليقاتهم �أو ا�ستف�ساراتهم.

�إعالنات التوظيف

ي�شري هذا الق�سم �إىل كافة الإعالنات التي تروِّج لوظائف �شاغرة وفر�ص عمل
حمدّدة داخل الهيئة.

�إعالنات التوعية العامة

قد ُت ِّدد الوزارات ،بح�سب ال�ضرورة ،احلاجة �إىل البدء ب�سل�سلة من
الرتا�سالت امل ُن� ّسقة بهدف زيادة الوعي حول ق�ضايا رئي�سية �أو الت�شجيع على
تغيري ال�سلوك وامل�شاركة.
ومن املجاالت الرئي�سية لأن�شطة احلكومة يف جمال الإعالنات:
وال�صحة العامة
. .1ال�سالمة
ّ
. .2البيئة واملياه والطاقة
. .3الرتويج للخدمات واملنتجات احلكومية
. .4ال�سياحة
. .5التوعية حول املبادرات والربامج احلكومية
. .6دعم رعاية الفعاليات والعرو�ض الرتويجية

مالحظة :جتنّب الإعالنات اخلا�صة بالفعاليات الدينية والتهاين/التعازي
ال�شخ�صية ،ما مل ِ
يو�ص بذلك جمل�س الوزراء يف دولة الإمارات وفق تعليمات
وا�ضحة.

الإ�شعارات العامة

ت�شري هذه �إىل الإعالنات التي تت�ضمّن ر�سالة �أو بيانا ً وا�ضحا ً وب�سيطا ً ي�صدر
عادة ً ملرّة واحدة �أو ملدّة ق�صرية.
ومن الأمثلة على ذلك:

. .1الإعالنات التي حتدّد الفر�ص التجارية مع احلكومة.
�. .2إ�شعارات اجلداول الزمنية لو�سائل النقل العامة ومواعيد �إغالق الطرق.
. .3الإعالنات اخلا�صة بالتغيريات الدائمة �أو امل�ؤقتة يف اخلدمات احلكومية.
. .4الإعالنات اخلا�صة بالربامج احلكومية املتاحة للتمويل واملنح واجلوائز.
. .5التفا�صيل حول اال�ست�شارات املجتمعية وجل�سات اال�ستماع العامة والتحقيقات والندوات وور�ش
العمل وغريها من الفعاليات احلكومية.
. .6الإ�شعارات القانونية/التنظيميةُ :يط َلب من بع�ض الهيئات مبوجب �أحد الت�شريعات �أو الأنظمة
�أن تف�صح للعامة عن بع�ض املعلومات حول �أن�شطتها (مثل التغيريات الت�شريعية �أو �إ�شعارات
يحدد الت�شريع �أو النظام املعني املعلومات التي يجب
التقييم �أو التطوير البيئي) .كما ميكن �أن ّ
�إيرادها يف الإعالنات بالإ�ضافة �إىل املطبوعات التي ينبغي ا�ستخدامها.
. .7الإعالنات الطارئة حول ال�صحة العامة �أو ال�سالمة.
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 5.2تركيبة الإعالنات  -بالعربية
تو�ضح الر�سومات التالية الرتكيبة العامة
للإعالنات اخلا�صة ب�شراكة العالمة التجارية.

ال�صيغة العمودية

قيا�س ال�صفحة:

1

hhhhhhhhhhxc
gggggggf

عمودي� :صفحة كاملة �أو ربع �صفحة
�أفقي� :صفحتني متقابلتني �أو ن�صف �صفحة

منوذج الت�صميم:

عموديًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم
�أفقيًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم

2

h xc hh h

3

نق ِّدم �شر ًحا ملزيد من تفا�صيل الت�صاميم يف
ال�صفحات التالية.

عنا�صر الت�صميم:

�. .1شعار وزارة واحدة.
. .2م�ساحة املحتوى العام (ال�صور الفوتوغرافية ،االقتبا�سات،
الر�سائل الق�صرية ،الر�سومات) .وميكن تعديل قيا�سات هذه
امل�ساحة مبا�شر ًة فوق مواقع التوا�صل االجتماعي.
. .3م�ساحة العنوان الرئي�سي .هذه امل�ساحة مرنة وقابلة للتمديد
على منوذج الت�صميم.
�. .4صلب الن�ص  /م�ساحة املحتوى.
. .5رموز مواقع التوا�صل االجتماعي وا�سم احل�سابات عليها.
. .6رابط املوقع الإلكرتوين للوزارة املعن ّية.

cx hhhh h

4

ggg g g ggggddd dd fg g gggg gg g g agg g gg
hj j gf fff ff fffff dd d vdd dd dfff ff jffj j
ddd ddd dd d ll ljjj jdd d ddd dd dd d vdd dd d
d dd ddd dddd dd dd

5
hhddh
hhddddd

6

مواقع التوا�صل االجتماعي واملواقع الإلكرتونية
cx hhhh h

ggg g g ggggddd dd fg g gggg gg g g agg g gg
hj j gf fff ff fffff dd d vdd dd dfff ff jffj j
d dd ddd dddd dd dd

hhddh
hhddddd

ت َ
ُو�ضع دائ ًما رموز مواقع التوا�صل االجتماعي وعنوان املواقع الإلكرتونية
يف �أ�سفل ال�صفحة على الي�سار (للإعالنات بالعربية والإجنليزية)

ال�صيغة الأفقية
hhhhhhhhhhxc
gggggggf

h xc hh h

gg g gga g g gg gggg g gf g
g g g gggj jffj ff fff fff
ff ff fff fg j jhj dd d dd d
dv d dd dd ddd d ddj jjjl

h hh cx h

ggg g g gggg fg g gggg gg g g agg g gg
hj j gf fff ff fffff fff ff jffj j
l ljjj jdd d ddd dd dd d vdd dd d dd j
d dd ddd dddd dd dd dd d ddd dd d l

hj j gf fff ff fffff fff ff jffj j
ggg g g gggg fg g gggg gg g g agg g gg
dd dd dd d vdd dd d dd j d ddd dd d ll
dd dddd dg fg g gggg gg g g ad dd dd d

hhddh
hhddddd
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 5.3تركيبة الإعالنات  -بالإنجليزية
تو�ضح الر�سومات التالية الرتكيبة العامة
للإعالنات اخلا�صة ب�شراكة العالمة التجارية.

ال�صيغة العمودية

قيا�س ال�صفحة:

1

hhhhhhhhhhxc
gggggggf

عمودي� :صفحة كاملة �أو ربع �صفحة
�أفقي� :صفحتني متقابلتني �أو ن�صف �صفحة

منوذج الت�صميم:

عموديًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم
�أفقيًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم

2

h xc hh h

3

نق ِّدم �شر ًحا ملزيد من تفا�صيل الت�صاميم يف
ال�صفحات التالية.

عنا�صر الت�صميم:

. .1الإعالن الذي يحمل �شعار وزارة واحدة.
. .2م�ساحة املحتوى العام (ال�صور الفوتوغرافية ،االقتبا�سات،
الر�سائل الق�صرية ،الر�سومات) .وميكن تعديل قيا�سات هذه
امل�ساحة مبا�شر ًة فوق مواقع التوا�صل االجتماعي.
. .3م�ساحة العنوان الرئي�سي .هذه امل�ساحة مرنة وقابلة للتمديد
على منوذج الت�صميم.
�. .4صلب الن�ص  /م�ساحة املحتوى.
. .5رموز مواقع التوا�صل االجتماعي وا�سم احل�سابات عليها.
. .6رابط املوقع الإلكرتوين للوزارة املعن ّية.

h
hhhh xc
gg g gga g g gg gggg g gf dd dddgggg g g ggg

4

j jffj ff fffd dd ddv d dd fffff ff fff fg j jh
d dd ddv d dd dd ddd d ddj jjjl ll d dd ddd ddd
dd dd dddd ddd dd d

5
hhddh
hhddddd

6

مواقع التوا�صل االجتماعي واملواقع الإلكرتونية
h
hhhh xc
gg g gga g g gg gggg g gf dd dddgggg g g ggg
j jffj ff fffd dd ddv d dd fffff ff fff fg j jh
dd dd dddd ddd dd d

hhddh
hhddddd

ت َ
ُو�ضع دائ ًما رموز مواقع التوا�صل االجتماعي وعنوان املواقع الإلكرتونية
يف �أ�سفل ال�صفحة على الي�سار (للإعالنات بالعربية والإجنليزية)

ال�صيغة الأفقية
hhhhhhhhhhxc
gggggggf

h xc hh h

gg g gga g g gg gggg g gf g
g g g gggj jffj ff fff fff
ff ff fff fg j jhj dd d dd d
dv d dd dd ddd d ddj jjjl

j jffj ff fff fffff ff fff fg j jh
gg g gga g g gg gggg g gf gggg g g ggg
ll d dd ddd d j dd d dd ddv d dd dd dd
d dd dd da g g gg gggg g gf gd dddd dd

h
xc hh h
gg g gga g g gg gggg g gf gggg g g ggg
j jffj ff fff fffff ff fff fg j jh
j dd d dd ddv d dd dd ddd d ddj jjjl l
l d dd ddd d dd dd dd dddd ddd dd d

hhddh
hhddddd
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 5.4الإعالنات المطبوعة � -صفحة A4
ت�ستند الإعالنات املطبوعة �إىل ورقة من نوع A4.
يتوفّر منوذج الت�صميم كنموذج توجيهي ل�ضبط العنا�صر الأ�سا�سية ،مثل
مكان �شعار الوزارة والن�ص الداعم ،مع توفري مرونة الت�صميم يف الوقت
نف�سه عرب اجلمع بني الن�ص وال�صور يف حمتوى الإعالن بطرق خمتلفة �ضمن
املخ�ص�صة وتبعًا الحتياجات كل منوذج ترا�سل ت�سويقي.
امل�ساحة
ّ

بالعربية
1

� 1.2سم

بالن�سبة لل�صيغ املختلفة الإعالنات ،يجب زيادة حجم منوذج الت�صميم �أو
ت�صغريه تنا�سبيًا ،ل�ضمان احلفاظ على هام�ش جانبي بقيا�س � 1.2سم.

2

منوذج الت�صميم:

عموديًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم
�أفقيًا 10 x 8 :مع هام�ش توثيق � 0.4سم

م�ساحات الت�صميم:

. .1م�ساحة الرتوي�سة يف الإعالن
 . .a1يف الإعالنات ،يجب دائ ًما و�ضع �شعار الوزارة �أو احلكومة يف �أعلى ال�صفحة على الي�سار.
وا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة).
. .2م�ساحة املحتوى العام
ُخ�ص�ص هذه امل�ساحة لل�صور الفوتوغرافية ب�شكل رئي�سي .وميكن تغيري حجم ال�صورة بح�سب
..a2ت َّ
املحتوى يف م�ساحة �صلب الن�ص ،بحيث يجب �أن تبد�أ من الأعلى مع م�سافة فا�صلة مبقدار � 1.2سم
بينها وبني قاعدة �شعار الدولة.
..b2ميكن و�ضع الر�سائل ال�صغرية يف هذه امل�ساحة العامة.

3

4

لقة باإنديزاين
�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

5

. .3العناوين واالقتبا�سات
..a3ميكن و�ضع العناوين واالقتبا�سات على منوذج الت�صميم فوق ال�صور الفوتوغرافية .يجب
ا�ستخدام منوذج الت�صميم ل�ضبط املحاذاة.
..b3قد تختلف العناوين باحلجم .ويعتمد ذلك ب�شكل �أ�سا�سي على عدد الكلمات .ولت�سليط املزيد
من ال�ضوء على العناوين ،اطبعها ب�أحرف �أكرب.
�..c3إنّ �أي حجم للخط نعر�ضه هنا هو اقرتاح لي�س �أكرث.
. .4م�ساحة �صلب الن�ص
ُخ�ص�ص هذه امل�ساحة للعناوين الفرعية و�صلب الن�ص.يجب دائ ًما حماذاة �صلب الن�ص مع
..a4ت َّ
الهام�ش اجلانبي.
لتق�سم �صلب الن�ص �إىل عدّة �أعمدة عند ال�ضرورة.
..b4ا�ستخدم منوذج الت�صميم ِّ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

@MOHUAE
www.moh.gov.ae

� 1.2سم

بالإجنليزية
1

� 1.2سم

2

. .5ذيل ال�صفحة
..a5تظهر رموز مواقع التوا�صل االجتماعي وعنوان املوقع الإلكرتوين يف �أ�سفل ال�صفحة على الي�سار
يف كل ت�صاميم الإعالنات.

For the nation

Header Goes Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius

3

4

mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim.

5

� 1.2سم
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 5.5الإعالنات المطبوعة � -صفحة كاملة في ال�صحيفة
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ب�صيغة ال�صفحة الكاملة يف �صحيفة البيان
بقيا�س � 30سم � 53 xسم.
بالن�سبة لل�صيغ املختلفة الإعالنات ،يجب زيادة حجم منوذج الت�صميم �أو
ت�صغريه تنا�سبيًا ،ل�ضمان احلفاظ على هام�ش جانبي بقيا�س � 1.2سم.
بالإجنليزية

بالعربية

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

For the nation

لقة باإنديزاين

Header Goes Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius mod tempor incididunt ut

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر الرتاجية الذي اأن
حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات .لق الة ب�سرع اأو تعمل الن�سو�سا خالئحة اأن ثم والعناول
باإنت والربنان اإ�سدار�س .اإبدام والرتتي م�ستخدام جداول باعيد الذي موات للطبع ب�سرع.

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex eacommodo consequat. Duis aute irure dolor in. In veritas durem forte
westry querti mop deft asaertis unum.

@MOEUAE
www.moe.gov.ae
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 5.6مق ّدمة عن �شراكة ال�شعارات
تو�ضح الر�سومات التالية �أنواعا ً خمتلفة من
املخطّطات الت�صميمية ل�شراكة ال�شعارات.
وقد و ُ ِ�ضع منوذج للإعالنات لتحديد الإر�شادات
ب�ش�أن عنا�صرها الأ�سا�سية ،مبا فيها الت�صاميم
املختلفة ل�شراكة ال�شعارات التي جتمع بني
مو�ضحة هنا.
الوزارات والهيئات ،كما هي ّ

1

وزارة مع وزارات داعمة
hxc
gggggggfggg
jjjjjh
jjjjjllll

hhhhhhhhhhxc
gggggggf

gggfggg
jjjkkkkkjh
jllll

�شعار احلكومة والوزارة

ا�ستخ ِدم دائمًا الن�سخة الثانوية الأفقية لل�شعار.

2

ت�صاميم �شراكة ال�شعارات:

وزارة مع هيئة واحدة

. .1وزارة مع وزارات داعمة تكتب بن�ص فقط
hhhhhhhhhhxc
gggggggf

hxc

. .2وزارة مع هيئة واحدة
. .3وزارة مع هيئات متعدّدة
. .4وزارة مع وزارات وهيئات داعمة

3

وزارة مع هيئات متعدّدة

مالحظة :مناذج ا�ضافية متوفرة يف ال�صفحة
املقبلة
hhhh
hhddh
hhddddd

4

وزارة مع وزارات وهيئات داعمة  -الرتوي�سة
hxc
gggggggfggg
jjjjjh
jjjjjllll

hhhhhhhhhhxc
gggggggf

gggfggg
jjjkkkkkjh
jllll

وزارة مع وزارات وهيئات داعمة  -التذييل

hhhh
hhddh
hhddddd
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. .5حكومةاحتادية مع حكومة الإمارة

5

حكومةاحتادية مع حكومة الإمارة

. .6حكومةاحتادية مع حكومة الإمارة ومنظمة دولية
hxc

hhhhhhhhhhxc
gggggggf

. .7وزارة مع منظمة دولية
. .8حكومة احتادية �أو وزارة مع برنامج

مالحظة :تو�ضح ال�صفحات التالية املجموعة
الكاملة من الت�صاميم التي نوق�شت يف هذه
ال�صفحة التمهيدية.

6

حكومة احتادية مع حكومة الإمارة ومنظمة دولية
hxc

7

وزارة مع منظمة دولية
hxc

8

hhhhhhhhhhxc
gggggggf

حكومة احتادية �أو وزارة مع برنامج
hxc
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 5.7عنا�صر �شراكة ال�شعارات
تو�ضح الر�سومات التالية العنا�صر املختلفة �ضمن
الإعالنات اخلا�صة ب�شراكة ال�شعارات.
ونظرًا لوجود ت�صاميم خمتلفة ل�شراكة ال�شعارات،
نو�ضح �أدناه املزيد من التعليمات حول عنا�صر
ِّ
حمدّدة.

وزارة مع وزارات داعمة
حماذاة اخلط الأ�سا�سي
للو�صف الداعم

�ضبط الرتكيبة اجلامعة بني وزارة واحدة ووزارات متعدّدة

الوزارات الداعمة

بالن�سبة لأي وزارة داعمة ،ال يُ�ستخدم يف الإعالن
�سوى ا�سمها من دون �شعارها.
ويجب طباعة ا�سم الوزارة باخلط نف�سه امل�ستخ َدم
يف �شعارها.
ويُكّمل هذا اال�سم و�صفًا مذكورًا (مع �ضبط
مو�ضح يف الر�سم) للإ�شارة �إىل
املحاذاة كما هو ّ
نوع الدعم املقدَّم يف هذه ال�شراكة.

الهيئات الداعمة

للهيئة الداعمة ،يجب و�ضع �شعار الهيئة يف الزاوية
اليمنى من الإعالن مع و�صف الدعم يف �أعلى
مو�ضح
ال�صفحة (مع �ضبط املحاذاة كما هو ّ
يف الر�سم) يُحدّد نوع الدعم املقدّم ل�شراكة
ال�شعارات ويو�ضع ال�شعار اخلا�ص بالهيئات
الداعمة بحيث يكون على توازي مع و�سط الإرتفاع
اخلا�ص ل�شعار الدولة .بالن�سبة للهيئات املتعدّدة،
و�ضع �شعارات الهيئات املختلفة يف �أ�سفل الإعالن
تُ َ
ب�أحجام مت�ساوية ويجب �ضبط حماذاتها.

AXT Manal Regular 10pt
الوزارات الداعمة

وزارة ال ـ ـت ـ ـع ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـع ـ ــال ــي
والبحث العلمي
وزارة الـ ـع ـ ــدل

وزارة االق ـ ـتـ ــ�صـ ــاد
وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـ ـي ــة

Manal Bold 12/10pt
For the AXT
nation

Cronos Pro Regular 8pt

Supporting Ministries
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
& SCIENTIFIC RESEARCH
MINISTRY OF JUSTICE

MINISTRY OF ECONOMY
Header Goes HereMINISTRY OF INTERIOR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim.

Cronos Pro Semibold 8/10pt
@MOHUAE
www.moh.gov.ae

Supporting Authority

مواقع التوا�صل االجتماعي وعنوان املوقع الإلكرتوين
� 0.47سم

رموز مواقع التوا�صل االجتماعي ورابط
موقع احلكومة

معرو�ضة
باحلجم الفعلي

تظهر باللون الذهبي كافة العنا�صر اخلا�صة برموز
مواقع التوا�صل االجتماعي ورابط موقع احلكومة.
ويو�ضح الر�سم هذه الرتكيبة.
ِّ

و�صف نوع الدعم

بي القائمة التالية الأو�صاف الر�سمية التي يجب
تُ ّ
ا�ستخدامها يف خمتلف مناذج الرتا�سل بح�سب نوع
الدعم املقدّم لتلك الهيئة.

� 0.47سم

Cronos Pro Regular 11.2pt

الأو�صاف
الوزارات الداعمة
الهيئات الداعمة
بدعم من
اجلهات الداعمة
برعاية
مبادرة من
الوزارات امل�شاركة
الهيئات امل�شاركة
مب�شاركة
برنامج حكومي

� 0.6سم

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae

طريقة اال�ستخدام
Supporting Ministries
Supporting Authorities
Supported by
Supporting Entities
Sponsored by
An initiative by
Participating Ministries
Participating Authorities
With participation of
Government Program
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للم�صادقة  /للرعاية
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 5.8وزارة مع وزارات داعمة
يو�ضح الإعالن �أدناه احلالة التي تربَز فيها �إحدى الوزارتني كون �إحداهما
و�ضع �شعار الوزارة الأه ّم يف
تد�شن وتدير امل�شروع بدعم من وزارات �أخرى .ي ُ َ
�أعلى ال�صفحة على الي�سار ،ليقابله على اليمني اال�سم فقط بالن�سبة للوزارة
الداعمة.

يجب �إدراج �أ�سماء الوزارات الداعمة �ضمن عمودين يف كافة ت�صاميم
الإعالنات املحتوية على وزارات متعدّدة ،ويُرجى احلر�ص على عدم جتاوزها
لأربعة �أ�سطر يف كل عمود.

بالعربية
2

3

تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل وزارة مع وزارات داعمة.
و�ضع �شعار الوزارة الرئي�سية يف �أعلى ال�صفحة على الي�سار ،لتقابله فقط
يُ َ
�أ�سماء الوزارات الداعمة� ،أي من دون �شعاراتها ،يف �أعلى ال�صفحة على
اليمني.

بالإجنليزية

الوزارات الداعمة

1

وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـ ـي ــة

8

Supporting Ministries
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
& SCIENTIFIC RESEARCH
MINISTRY OF JUSTICE

MINISTRY OF ECONOMY
MINISTRY OF INTERIOR

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

4

لقة باإنديزاين

5

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات .لق الة ب�سرع
اأو تعمل الن�سو�سا خالئحة اأن ثم والعناول باإنت والربنان اإ�سدار�س .اإبدام
والرتتي م�ستخدام جداول باعيد الذي موات للطبع ب�سرع.

Header Goes Here

9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

@MOEUAE
www.moe.gov.ae

6

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب للإعالن).
. .2ا�سم الوزارة الداعمة مذكور بغر�ض امل�صادقة لي�س �أكرث .من ال�ضروري يف هذه احلالة حتديد و�صف للوزارة الداعمة.
. .3العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .4العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .5صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .6مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوين (يجب ذكر اخلط و� ً
أي�ضا حجم احلروف)
. .7ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .8يجب حماذاة و�صف الوزارات الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .9العناوين الفرعية  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .10صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18pt :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
 .11مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�سابات الوزارة وموقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.09وزارة مع هيئة
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل وزارة مع هيئة داعمة.
و�ضع و�صفًا للهيئة الداعمة.
يُ َ
يجب الت�أكّد دائمًا من عدم امتداد ال�شعار �إىل م�ساحة املحتوى العام.

بالعربية
2

بالإجنليزية

3

الهيئــة الداعمــة

1

2

3

Supporting Authority

1

3

4

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

5

لقة باإنديزاين

6

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

For the nation

Header Goes Here

4

5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

@MOJUAE
www.moj.gov.ae

7

@MOJUAE
www.moj.gov.ae

6
7

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2يجب حماذاة و�صف الهيئة الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .3تظهر �شعارات الهيئة على توازي مع و�سط الإرتفاع اخلا�ص ل�شعار الدولة.
. .4العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .5العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .6صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .7مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.10وزارة مع هيئات متع ّددة
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل وزارة واحدة مع هيئات متعدّدة.
يجب حماذاة الهيئات الداعمة املتعدّدة و�إبرازها جميعها بالت�ساوي بني
بع�ضها البع�ض.
�إذا ُ�صن ِّفت الرعاية وفق م�ستويات خمتلفة ،يجب الت�أكّد من ترتيب ال�شعارات
تبعًا للت�سل�سل املطلوب� ،أو جتميعها يف �صفوف متعدّدة �إذا لزم الأمر.

بالإجنليزية

بالعربية
1

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

3

لقة باإنديزاين

4

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

5

الهيئــات الداعمــة

2

1

2

For the nation

Header Goes Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim a.

5

6

4

Supporting Authorities

6
@MOHUAE
www.moh.gov.ae

7

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .3العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .4صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .5و�صف الهيئات الداعمة.
. .6يجب حماذاة �شعارات الهيئات املتعدّدة مع الهام�ش اجلانبي يف �أ�سفل الت�صميم ،مع احلفاظ على م�سافة � 6.0سم بني �شعارات الهيئات.
. .7مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.11وزارة مع وزارات وهيئات داعمة
أي�ضا
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل وزارة مع وزارات داعمة و� ً
و�ضع �شعار الوزارة الرئي�سية يف �أعلى ال�صفحة على الي�سار،
هيئات داعمة .ي ُ َ
لتقابله فقط �أ�سماء الوزارات الداعمة يف �أعلى ال�صفحة على اليمني ،مع و�ضع
�أ�سماء الهيئات الداعمة يف �أ�سفل ال�صفحة على اليمني.

تو�ضع �شعارات الهيئات الداعمة يف �أ�سفل ال�صفحة على اليمني
مالحظةَ :
بالن�سبة للإعالنات باللغة العربية.

يجب �إدراج �أ�سماء الوزارات الداعمة �ضمن عمودين يف كافة ت�صاميم
الإعالنات املحتوية على وزارات متعدّدة ،ويُرجى احلر�ص على عدم جتاوزها
لأربعة �أ�سطر يف كل عمود.

بالعربية
2

بالإجنليزية

الوزارات الداعمة

وزارة ال ـ ـت ـ ـع ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـع ـ ــال ــي
والبحث العلمي
وزارة الـ ـع ـ ــدل

وزارة االق ـ ـتـ ــ�شـ ــاد
وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـ ـي ــة

4

لقة باإنديزاين

5

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

6

الهيئــات الداعمــة

MINISTRY OF ECONOMY
MINISTRY OF INTERIOR

For the nation

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

3

8

1

2

Supporting Ministries
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
& SCIENTIFIC RESEARCH
MINISTRY OF JUSTICE

1

Header Goes Here

4

mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim.

5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius

6
@MOHUAE
www.moh.gov.ae

7

3

Supporting Authorities

8

@MOHUAE
www.moh.gov.ae

7

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2يجب حماذاة و�صف الهيئة الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .3العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .4العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .5صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .6و�صف الهيئات الداعمة.
. .7يجب حماذاة �شعارات الهيئات املتعدّدة مع الهام�ش اجلانبي يف �أ�سفل الت�صميم ،مع احلفاظ على م�سافة � 0.6سم بني �شعارات الهيئات.
. .8مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.12حكومةاتحادية مع حكومة الإمارة
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل اجلهات احلكومية
االحتادية بالإ�ضافة �إىل اجلهات التابعة حلكومة الإمارة.
حكومة الإمارة �سوف تدعم دائما ً بو�صف .يجب الت�أكّد دائمًا
من عدم امتداد ال�شعار �إىل م�ساحة املحتوى العام.

بالعربية
2

بالإجنليزية

3

مب�ســاركة

1

2

With participation of

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

4

5

لقة باإنديزاين

6

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

1

For the nation

Header Goes Here
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

6

@UAEGOV
www.uae.gov.ae

7

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

7

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2يجب حماذاة و�صف احلكومة الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .3تظهر �شعار حكومة الإمارة على توازي مع و�سط الإرتفاع اخلا�ص ل�شعار الدولة.
. .4العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .5العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .6صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .7مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.13حكومةاتحادية مع حكومة الإمارة ومنظمة دولية
مالحظة :يجب الت�أكد دائما ً من قيا�س احلد الأدنى وامل�ساحة الفارغة حول
ال�شعارات اخلا�صة باجلهات الداعمة والت�أكد من التوازن الب�صري �ضمن
تروي�سة و م�ساحة املحتوى العام للإعالن.

تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل اجلهات احلكومية
االحتادية بالإ�ضافة �إىل اجلهات التابعة حلكومة الإمارة ومنظمة دولية.
حكومة الإمارة واملنظمة الدولية �سوف تدعم دائما ً بو�صف .يجب الت�أكّد
دائمًا من عدم امتداد ال�شعار �إىل م�ساحة املحتوى العام.

بالعربية
2

4

كلما �أمكن ذلك ،ا�ستخدم �شعار الدولة بن�سخته الأفقية.

بالإجنليزية

3

مب�ســاركة

1

2

With participation of

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

5

لقة باإنديزاين

6

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

3

1

For the nation

Header Goes Here

5

mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

6

@UAEGOV
www.uae.gov.ae

7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius
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4

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2يجب حماذاة و�صف اجلهات الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .3تظهر �شعارات حكومة الإمارة واملنظمة الدولية على توازي مع و�سط الإرتفاع اخلا�ص ل�شعار الدولة.
. .4العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .5العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .6صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .7مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.14وزارة مع منظمة دولية
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل اجلهات احلكومية
االحتادية بالإ�ضافة �إىل منظمة دولية.
املنظمة الدولية �سوف تدعم دائما ً بو�صف .يجب الت�أكّد دائمًا
من عدم امتداد ال�شعار �إىل م�ساحة املحتوى العام.

بالعربية
2

4

بالإجنليزية

3

مب�ســاركة

1

2

3

With participation of

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

5

لقة باإنديزاين

6

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

For the nation

Header Goes Here
mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

6

@UAEGOV
www.uae.gov.ae

7

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

7

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2يجب حماذاة و�صف املنظمة الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .3تظهر �شعار املنظمة الدولية على توازي مع و�سط الإرتفاع اخلا�ص ل�شعار الدولة.
. .4العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .5العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .6صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .7مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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1

 5.15حكومة اتحادية �أو وزارة مع برنامج
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل اجلهات احلكومية االحتادية
بالإ�ضافة �إىل برنامج حكومي .هذا ال�شكل يو�ضح احلالة الواجب
اتباعها عندما تكون الوزارة هي اجلهة الرئي�سية.
حكومة الإمارة �سوف تدعم دائما ً بو�صف .يجب الت�أكّد دائمًا
من عدم امتداد ال�شعار �إىل م�ساحة املحتوى العام.

بالعربية
2

4

بالإجنليزية

3

مبــادرة من

1

2

3

An initiative by

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

5

لقة باإنديزاين

6

�سفي اأن اإنديزاين اإن�ساءا العنام وم والتيب اإىل ب�سرعة .لقة بطريقة موؤثر
الرتاجية الذي اأن حتكم ب�سرعة ،ميكنتاجية باملحتويات.

1

For the nation

Header Goes Here

5

mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

6

@UAEGOV
www.uae.gov.ae

7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eius
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

@UAEGOV
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7

4

. .1ال�شعار  -ا�ستخدم دائ ًما ن�سخته الثانوية الأفقية (�أحادية اللغة بح�سب الإعالن).
. .2يجب حماذاة و�صف اجلهة الداعمة مع قاعدة ال�سطر الأ ّول من �شعار الوزارة.
. .3تظهر �شعار الربنامج احلكومي على توازي مع و�سط الإرتفاع اخلا�ص ل�شعار الدولة.
. .4العنوان الرئي�سي  -بالعربية Universe Next Bold, 28p :بالإجنليزيةUniverse Next Bold, 28pt :
. .5العنوان الفرعي  -بالعربية AXT Manal Regular, 22pt :بالإجنليزيةCronos Pro Semibold 16pt :
�. .6صلب الن�ص  -بالعربية AXT Manal Regular 16pt/18p :بالإجنليزيةCronos Pro Regular 10pt/16pt :
. .7مواقع التوا�صل االجتماعي  -ا�سم ح�ساب الوزارة وعنوان موقعها الإلكرتوينCronos Pro Regular 11pt/9pt :
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 5.16الإعالنات المقت�صرة على ن�صو�ص
تو�ضح الر�سومات �أدناه �إعالن ًا ي�شري �إىل وزارة واحدة ويقت�صر على الطباعة
بال �صور .يجب ا�ستخدام منوذج الت�صميم لرتتيب املعلومات على ال�صفحة
ب�شكل مالئم .منوذج الت�صميم مرن ،وميكن تق�سيم املحتوى �إىل عدّة �أعمدة.
الإعالن املقت�صر على ن�صو�ص  -الت�صميم 1

يف الإعالنات املقت�صرة على ن�صو�ص ،ميكن حماذاة الطباعة بح�سب حافة
ن�ص �شعار الوزارة .يبقى منوذج الت�صميم على حاله بغ�ض النظر
ّ
عن عدم وجود �صور.

الإعالنات املقت�صرة على ن�صو�ص  -الت�صميم 2

بي هذا الت�صميم �إعالن توظيف مقت�صرًا على ن�ص .و ُ ِ�ضع جدول خا�ص
ي ُ ِّ
لهذا الإعالن باال�ستناد �إىل منوذج الت�صميم الرئي�سي لرتتيب املعلومات
املطلوبة .يُرجى مالحظة كيفية امتداد اجلدول حتى الهام�ش اجلانبي على
غرار ال�صور الفوتوغرافية.

اإعالن توظيف

Lorem ipsum
dolor amet
conceptetur

تعلن الهينة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة عن حاجتها ل�سغل الوظيفة
ال�ساغرة لديها وفق ًا للموؤهالت وال�سروط الواردة اأدناه0

Il estio faccullut volupta tiorepe
estorehendus natem que expelibus. Oﬃcia

voluptam, solo iliquod ignatiur, nonse eos

vollest vollut la dolorit estinci llabore

asitassunt essi inullaut ex exerit hilignate

henisse quideliqui sum que il enditatus vo-

quibus et reremquis magnim fugit quibus

lori as Borum isquam reptatur siti acerum-

ma iliquis eaquatiorum re nullest rumen-

quae dolum ex explab illes magnam eratur,

diam aut untiate mporitemolor reperro

quasit verovit apis rest quibus di dolupta

vitatur sint ut quas dolupta tessitatem

pelloreriam, oﬃcipsaped quistio nseriae.

rectem eveliqu isinctur seruntiis quam es

امل�شمى التوظيفي

العدد

مقر العمل

�سكرتري تنفيذي

1

دبي

الدرجة
الرابعة

الراتب االإجما‹
اأعزب
 23442درهم

متزوج
 23917درهم

املوؤهالت واخلربات

esequassunt. Xerror abo. Nam exceper

 لقة موؤثرات .لق يديك -يدية يف لأفكار التيب

 ب�سكل وال ا�ستخدام ن�سو�س -ىل التيب املتنان اإىل الظالملحتوى

 لقة موؤثرات .لق يديك -م�ستخداول ال�سو�س واجية

 م�ستخداول ال�سو�س واجية -م�ستخداول ال�سو�س واجية

 واملتدرج وايف اأدوال�سفحات -م�ستخداول ال�سو�س واجية

 -يدية يف لأفكار التيب

 -لق التجميمكنت والفها كونك

 لق الوثيقة بها خاللعناول -التحكم لق التحكم

 -يدية يف لأفكار التيب

 -لق التجميمكنت والفها كونك

على الراغبني ممن تنطبق عليهم ال�سروط اأعاله ل�سغل الوظيفة اأن يتقدموا
باإر�سال طلباتهم عرب اأملوقع الالإلكرتوين www.ysa.gov.ae
ال�شرو• العامة:
 يقت�سر التعيني ملواطني الإعمارات العربية املتحدة.-

يف�سل من لديه الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سب اليل ICDL

 -تعطى الأولوية يف التعيني ح�سب اخلربات يف جمال العمل0

 الطلبات املقدمة من حق الهيئة ول يحق لأي متقدم اأن يطالب يا�سرتداد طلبه بعد تقدميه0 -اآخر موعد لقبول الطلبات مدة �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر الأعالن.
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الق�سم (�أ)

الوزارات

6

الت�صاميم الرقمية

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

التوقيعات يف ر�سائل الربيد الإلكرتوين
الن�شرات الإخبارية الإلكرتونية
املواقع الإلكرتونية
منوذج العرو�ض التقدميية على ملف PowerPoint
خلفية �سطح املكتب (الدي�سكتوب) و�شا�شة العر�ض
الالفتات الإعالنية الرقمية
مواقع التوا�صل االجتماعي
تطبيقات الهواتف املحمولة

 6.1التوقيعات في ر�سائل البريد الإلكتروني
بي الر�سومات �أدناه كيفية �إبراز التوقيع �ضمن ن�ص ر�سائل الربيد
تُ ّ
الإلكرتوين.
ي�ساعد ا�ستخدامك لتوقيع واحد متّ�سق يف كافة ر�سائل الربيد الإلكرتوين
على انعكا�س معايري الوزارة يف مناذج الرتا�سل الإلكرتوين ،ما يعزّز و�صول
ر�سالتك وت�أثريها.
مالحظة:
َ . .1
يو�ضع �شعار الوزارة على اليمني كما هو ّ
مو�ضح يف الر�سم.
. .2يجب طباعة حمتوى ر�سالة الربيد الإلكرتوين باللون الأ�سود دائ ًما.

التوقيع يف الربيد الإلكرتوين

1

ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺭﻡ
ﺗﺣﻳﺔ ﻁﻳﺑﺔ ﻭﺑﻌﺩ،
ﺣﺗﻰ ﺻﺎﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺎ ً ﻭﺑﺷﻛﻠﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺿﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﺍﻧﺗﺷﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺳﺗﻳﻧﻳّﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻣﻊ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺭﻗﺎﺋﻕ
ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ،ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻳﻧﺗﺷﺭ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺅﺧﺭﺍَ ﻣﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﺛﻝ ﺃﻟﺩﻭﺱ ﺑﺎﻳﺞ ﻣﺎﻳﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺣﻭﺕ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻟﻭﺭﻳﻡ ﺇﻳﺑﺳﻭﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻁﻲ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎ َ ﻁﺑﻳﻌﻳﺎ َ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﻟﻸﺣﺭﻑ ﻋﻭﺿﺎ ً ﻋﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﻧﺎ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻧﺻﻲ.
ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻕ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ،

عنا�صر الت�صميم:

�. .1صلب الن�ص  -بالعربيةArial Regular, 20pt :

2

. .2ال�شعار  -يجب دائ ًما ا�ستخدام ن�سخته الرئي�سية.

3

ﺍﻹﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﺳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺏ
Name Surname
Designation

. .3اال�سم واملن�صب  -بالعربية Arial Bold, 15 :بالإجنليزية Arial Bold 11p :ميكن طباعة
الن�ص العربي باللون الذهبي  RGBوالن�ص الإجنليزي باللون الأ�سود RGB

+971 4 1234567

DIR :

+971 4 1234567

FAX:

4

ﻣﺑﺎﺷﺭ :

5

ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

ﻓﺎﻛـﺱ :

P.O. Box 1234

Emirate, United Arab Emirates

6

. .4تفا�صيل جهة االت�صال  -بالعربية Arial Bold, 15pt :بالإجنليزيةArial Bold 11pt :
الأرقام . Arial Regular 11pt :تُط َبع تفا�صيل جهة االت�صال بالعربية والإجنليزية باللون
الذهبي  ،RGBبينما تُط َبع الأرقام باللون الأ�سود دائ ًما.

ﻫﺎﺗــﻑ :

+971 4 1234567

TEL:

7

www.mofa.gov.ae

ﺗـﻧـﺑـﻳــﻪ:
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭ ﺃﻱٌ ﻣﻥ ﻣﺭﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺳﺭﻳﺔ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﻣﻭﺟﻬﻪ ﻟﻠﺷﺧﺹ/ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ  ،ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ  mail@mofa.gov.aeﻭﺣﺫﻓﻬﺎ ﻣﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﻛﺫﻟﻙ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻱ ﻧﺳﺦ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺭﺍءﺓ ﻭﻧﺳﺦ
ﻭﻧﺷﺭ ﺃﻭ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭ ﺃﻱٌ ﻣﻥ ﻣﺭﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻝ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ ﺁﻧﻔﺎ ً ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻑ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.
Disclaimer:
This message contains conﬁdential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please
notify mail@mofa.gov.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure
or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. MOFA-GS therefore does not accept liability for any errors or
omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If veriﬁcation is required please request a rd-copy version.

. .5العنوان  -بالعربية Arial Regular, 15pt :بالإجنليزية .Arial Regular 11pt :الأرقام:
ُ .Arial Regular 11ptيط َبع �صندوق الربيد بالعربية والإجنليزية باللون الذهبي .RGB
ا�سم البلد :ميكن �أن ُيط َبع بالأ�سود.
. .6رابط املوقع الإلكرتوين للوزارة

التوقيع يف الربيد الإلكرتوين مع وجود الفتة �إعالنية

 -بالإجنليزيةArial Bold, 11pt :

. .7براءة الذ ّمة  -بالعربية  .Arial Regular, 15pt -عنوان الربيد الإلكرتوين بالإجنليزية:
ُ .Arial Regular, 11ptيط َبع عنوان الربيد الإلكرتوين بالإجنليزية دائ ًما .ميكن طباعة ق�سم
براءة الذ ّمة بالرمادي الفاحت مع تظليل املعلومات امله ّمة بالأحمر.
. .8براءة الذ ّمة  -بالإجنليزية  .Arial Regular, 10pt -ميكن طباعة ق�سم براءة الذ ّمة بالرمادي
الفاحت مع تظليل املعلومات امله ّمة بالأحمر.

ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺭﻡ
ﺗﺣﻳﺔ ﻁﻳﺑﺔ ﻭﺑﻌﺩ،
ﺣﺗﻰ ﺻﺎﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺎ ً ﻭﺑﺷﻛﻠﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺿﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﺍﻧﺗﺷﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺳﺗﻳﻧﻳّﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻣﻊ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺭﻗﺎﺋﻕ
ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ،ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻳﻧﺗﺷﺭ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺅﺧﺭﺍَ ﻣﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﺛﻝ ﺃﻟﺩﻭﺱ ﺑﺎﻳﺞ ﻣﺎﻳﻛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ.
ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻕ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ،

. .9ميكن �إدراج الفتة �إعالنية حتت التوقيع يف ر�سالة الربيد الإلكرتوين لفرتة م�ؤقتة يف منا�سبات
ومبادرات حمدّدة فقط.

ﺍﻹﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﺳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺏ
Name Surname
Designation
ﻫﺎﺗــﻑ :

ﻣﺑﺎﺷﺭ :

ﻓﺎﻛـﺱ :

+971 4 1234567

TEL:

+971 4 1234567

DIR :

+971 4 1234567

FAX:

ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﺭﻳﺩ P.O. Box 1234
ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
Emirate, United Arab Emirates
www.mofa.gov.ae
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Lorem ipsum dolor sit amconsec
Click Here

www.mofa.gov.ae

ﺗـﻧـﺑـﻳــﻪ:
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭ ﺃﻱٌ ﻣﻥ ﻣﺭﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺳﺭﻳﺔ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﻣﻭﺟﻬﻪ ﻟﻠﺷﺧﺹ/ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
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ﻭﻧﺷﺭ ﺃﻭ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭ ﺃﻱٌ ﻣﻥ ﻣﺭﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻝ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ ﺁﻧﻔﺎ ً ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻑ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.
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or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. MOFA-GS therefore does not accept liability for any errors or
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 الن�شرات الإخبارية الإلكترونية6.2
.تو�ضح الر�سومات �أدناه مثالً على الن�شرات الإخبارية الإلكرتونية
 مع ا�ستخدام �صور وفقرات مُظلّلة،وتُعرَ�ض املعلومات بح�سب ت�صميم مو ّحد
.خللق ت�صميم مرئي للن�شرات الإخبارية
بالإجنليزية

MINISTRY UPDATES

January 2015

بالعربية

ﺗﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ

2015 ôjÉæj

¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J äGÌcCG Ωh •ƒ£ÿG ô°UÉæ©d äÉØ°ûàdGh ™LGÎd á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
áëFÉØ°T ºK øeh êQóàŸG ô°†ëàdG É¡Ø∏ª©J AGh ¢Uƒ°üædG ºª°üJ Ú°ù– hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘ á¡LGhOCG Ë. ¢Uƒ°üæd’ ‘ á≤«Kh ´ô°ùH §°ShC’G iƒà°SÉÑ£dGh
ójõŸG CGôbG .Ë áYô°SCG ‘ áëFÉKƒdG ÜÉàc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. READ FULL STORY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.”

”ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻭﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﺀ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﺱ ﻟﻖ
ﺇﻃﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺍﺟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﺎﺕ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﻡ
”.ﻗﻢ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﺳﺘﻮﻯ. ﺃﻛﺜﺮﺍﺕ ﺗﻌﻤﻠﻔﻌﺎ ﻟﻤﺘﻨﻘﻴﺤﻪ
Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

READ FULL STORY

ójõŸG CGôbG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

ô°UÉæ©d äÉØ°ûàdGh ™LGÎd á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
á¡LGhOCG Ë. ¢Uƒ°üæd’ ‘ á≤«Kh ´ô°ùH §°ShC’G iƒà°SÉÑ£dGh ¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J äGÌcCG Ωh •ƒ£ÿG
ÜÉàc áëFÉØ°T ºK øeh êQóàŸG ô°†ëàdG É¡Ø∏ª©J AGh ¢Uƒ°üædG ºª°üJ Ú°ù– hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘
.Ë ,áYô°SCG ‘ áëFÉKƒdG

READ FULL STORY

ójõŸG CGôbG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis aute irure

ex ea commodo consequat.

ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

dolorvoluptate velit esse cillum dolore eu.

dolorvoluptate velit esse cillum dolore eu.

enim ad minim veniam, quis nostrud exerc.

READ MORE
READ MORE

øeh hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘ á¡LGhOCG
á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H
πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
äGÌcCG Ωh •ƒ£ÿG ô°UÉæ©d äÉØ°ûàdGh ™LGÎd
iƒà°SÉÑ£dGh ¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J
.ÜË. ¢Uƒ°üæd’ ‘ á≤«Kh ´ô°ùH §°ShC’G
.GdƒKÉFëá ‘ GCS°ôYá, Ë

á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H
øeh hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘ á¡LGhOCG
äGÌcCG Ωh •ƒ£ÿG ô°UÉæ©d äÉØ°ûàdGh ™LGÎd
iƒà°SÉÑ£dGh ¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J
.Üπª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
.GdƒKÉFëá ‘ GCS°ôYá, Ë

ójõŸG CGôbG

ójõŸG CGôbG

πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H
äGÌcCG Ωh •ƒ£ÿG ô°UÉæ©d äÉØ°ûàdGh ™LGÎd
iƒà°SÉÑ£dGh ¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J
Ë. ¢Uƒ°üæd’ ‘ á≤«Kh ´ô°ùH §°ShC’G
øeh hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘ á¡LGhOCG
.Ü GdƒKÉFëá ‘ GCS°ôYá, Ë

ójõŸG CGôbG

READ MORE

á≤jô£H πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mini.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostruco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolorvoluptate velit esse cillum dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exhenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu....

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolorvoluptate velit esse cillum

READ MORE
READ MORE
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exhenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu....
READ MORE

READ MORE

á≤jô£H πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG

ﻟﻖ ﺇﻃﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ. ﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻭﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﺀ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﺱ
.ﻗﻢ. ﻭﺍﺟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺘﺸﻔﺎﺕ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﻡ ﺃﻛﺜﺮﺍﺕ ﺗﻌﻤﻠﻔﻌﺎ ﻟﻤﺘﻨﻘﻴﺤﻪ

øeh hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘ á¡LGhOCG
á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H
πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
äGÌcCG Ωh •ƒ£ÿG ô°UÉæ©d äÉØ°ûàdGh ™LGÎd
iƒà°SÉÑ£dGh ¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J
.ÜË. ¢Uƒ°üæd’ ‘ á≤«Kh ´ô°ùH §°ShC’G
.GdƒKÉFëá ‘ GCS°ôYá, Ë

ójõŸG CGôbG

øeh hC’Gh ´ô°SCG ∫Gh ºª°üJ øµÁ ‘ á¡LGhOCG
á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H
πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
iƒà°SÉÑ£dGh ¢Uƒ°üf ºb. ¬ë«≤æàŸ É©Ø∏ª©J
.ÜË ¢Uƒ°üæd’ ‘ á≤«Kh ´ô°ùH §°ShC’G
.dÎGL™ hGdàû°ØÉä d©æÉU°ô Gÿ£ƒ• hΩ GCcÌ

ójõŸG CGôbG
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á«LGh ´ô°SCG ‘ ¢†©ÑWEG ≥d. ¢SôdG á≤jô£H
πª©J AGóîà°SG É¡H ∫G ÈcCG ∫hGóîà°SG ¥
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 6.3المواقع الإلكترونية
خا�صية مهمّة وقناة �أ�سا�سية للإت�صال
يعد املوقع الإلكرتوين للوزارة ّ
بالن�سبة لكافة �أن�شطة الوزارة.

بالعربية

وتو�ضح الر�سومات �أدناه مثالً عن ت�صميم ال�صفحة الرئي�سية ،مبا فيها
العنا�صر الأ�سا�سية وهويّة ال�شعار.
مالحظة :يُ�ستخدم الت�صميم �أدناه كمرجع من حيث الت�صميم
والعنا�صر التي يجب ت�ضمينها يف ال�صفحة الرئي�سية .يجب �أن يُح� ِسن
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بكل وزارة تلبية متطل ّباته من حيث املحتوى
املعرو�ض.

عنا�صر الت�صميم:

1

Search MOFA

5
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﻞ ﻭﺗﻢ

6

�. .1شعار الوزارة الثانوي (الن�سخة الأفقية) ُ -ي�ستخدم ال�شعار بالعربية للن�سخة العربية من
املوقع الإلكرتوين ،وال�شعار بالإجنليزية للن�سخة الإجنليزية من املوقع الإلكرتوين ،بحيث
َ
بو�ضع دائ ًما يف �أعلى ال�صفحة على الي�سار.
�. .2شريط البحث.
�. .3شريط القوائم.
مبن�صات مواقع التوا�صل
. .4رموز مواقع التوا�صل االجتماعي ِ -
تو�صلك عند النقر عليها ّ
االجتماعي القائمة للوزارة.
َعر�ض �آخر
. .5عر�ض �شرائح الأخبار الرئي�سية  -وهي عبارة عن �شرائح �أو ن�شرات متتالية ت ِ
احلمالت التي �ش ّنتها الوزارة و�آخر الأخبار والإعالنات� ،إلخ .مع و�صف موجز يف �أ�سفل
كل �شريحة.
�. .6آخر الأخبار واملبادرات الرئي�سية للوزارة.
. .7خدمات الوزارة.
. .8زاوية و�سائل الإعالم :لعر�ض �أحدث الفيديوهات على موقع يوتيوب �أو ال�صور على
�إن�ستغرام �أو التغريدات على تويرت من قناة مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بالوزارة،
مع �إرفاق هذه الفيديوهات/ال�صور/التغريدات برابط.
. .9ذيل ال�صفحة :لإدراج رابط خريطة املوقع ،والأحكام وال�شروط ،والن�ص اخلا�ص بحقوق
الطبع والن�شر.

2

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ| English

3

ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

4
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ

7

8
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ

ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

|

ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

|

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

|

ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

|

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ©  2015ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ

9

بالإجنليزية

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ | English

3

2
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 6.4نموذج العرو�ض التقديمية على ملف PowerPoint
مالحظة :يُرجى جتنُّب ا�ستخدام ال�صور منخف�ضة اجلودة �أو غري الالئقة،
تو�ضح الر�سومات �أدناه طريقة ا�ستخدام العرو�ض التقدميية على
وا�ستبدالها بالر�سوم البيانية كو�سيلة ل�شرح �أفكارك بطريقة ملفِتة وم�شوِّقة.
.PowerPoint
تُ�شكِّل العرو�ض التقدميية و�سيلة توا�صل ب�صرية ومفيدة للغاية ،وبالتايل يجب حاول �ألّ ت�ستخدم كلمات كثرية �ضمن ال�شريحة الواحدة ،ويُرجى �أن تبقيها
ب�سيطة وت�ستخدم النقاط عند ال�ضرورة.
احلر�ص دائمًا على احلفاظ على منوذج هوية الوزارة ،والت�أكّد من �ص ّحة
املعلومات املعرو�ضة.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  14ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  14ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  25ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  40ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺻﻠﺏ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻳﺭﻳﻝ ﺭﻳﺟﻳﻠﺭ  18ﺑﻭﻳﻧﺕ .ﺷﻔﻲ ﺃﻥ ﺇﻧﺩﻳﺯﺍﻳﻥ ﺇﻧﺷﺎءﺍ ﺍﻟﻌﻧﺎﻡ ﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻳﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻟﻘﺔ
ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺅﺛﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻥ ﺗﺣﻛﻡ ﺑﺳﺭﻋﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻟﻕ ﺍﻟﺔ ﺑﺳﺭﻉ ﺃﻭ ﺗﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺻﺎ ﺧﻼﺋﺣﺔ ﺃﻥ ﺛﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻝ.

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻳﺭﻳﻝ ﺭﻳﺟﻳﻠﺭ  28ﺑﻭﻳﻧﺕ

• ﺑﺈﻧﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭﺱ
• ﺇﺑﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﺗﻲ ﻣﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ
• ﺑﺎﻋﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺑﻊ ﺑﺳﺭﻉ
• ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺭﻳﻝ ﺭﻳﺟﻳﻠﺭ  22ﺑﻭﻳﻧﺕ

2

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  14ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  25ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻳﺮﻳﻞ
ﺑﻮﻟﺪ  40ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺻﻠﺏ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻳﺭﻳﻝ ﺭﻳﺟﻳﻠﺭ  18ﺑﻭﻳﻧﺕ .ﺷﻔﻲ
ﺃﻥ ﺇﻧﺩﻳﺯﺍﻳﻥ ﺇﻧﺷﺎءﺍ ﺍﻟﻌﻧﺎﻡ ﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻳﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﺳﺭﻋﺔ
ﻟﻘﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺅﺛﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻥ ﺗﺣﻛﻡ
ﺑﺳﺭﻋﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻟﻕ ﺍﻟﺔ ﺑﺳﺭﻉ ﺃﻭ
ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺻﺎ ﺧﻼﺋﺣﺔ ﺃﻥ ﺛﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻝ.
• ﺑﺈﻧﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭﺱ
• ﺇﺑﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﺗﻲ ﻣﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ
• ﺑﺎﻋﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺑﻊ ﺑﺳﺭﻉ
• ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ

23%

4

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  14ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  14ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  25ﺑﻮﻳﻨﺖ
ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  25ﺑﻮﻳﻨﺖ

ﻋﻨﻮﺍﻥ 1.5

ﻋﻨﻮﺍﻥ 1.5

ﻋﻨﻮﺍﻥ 1.5

ﺑﺈﻧﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭﺱ

8562

3482

8562

ﺇﺑﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﺗﻲ ﻣﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ

0922

3482

0922

ﺑﺎﻋﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺑﻊ ﺑﺳﺭﻉ

0922

3482

0922

ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ

0922

3482

0922

ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻴﺔ

ﻋﻨﻮﺍﻥ 1.5

ﻋﻨﻮﺍﻥ 1.5

ﻋﻨﻮﺍﻥ 1.5

8562

3482

8562

ﺇﺑﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﺗﻲ ﻣﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ

0922

3482

0922

ﺑﺎﻋﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺑﻊ ﺑﺳﺭﻉ

0922

3482

0922

ﺑﺈﻧﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭﺱ

ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ

0922

3482

0922

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

85862

34862

85652

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻳﺮﻳﻞ ﺑﻮﻟﺪ  14ﺑﻮﻳﻨﺖ
ﺻﻠﺏ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻳﺭﻳﻝ ﺭﻳﺟﻳﻠﺭ  12ﺑﻭﻳﻧﺕ .ﺷﻔﻲ ﺃﻥ ﺇﻧﺩﻳﺯﺍﻳﻥ ﺇﻧﺷﺎءﺍ ﺍﻟﻌﻧﺎﻡ ﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻳﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻟﻘﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺅﺛﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻥ ﺗﺣﻛﻡ ﺑﺳﺭﻋﺔ،
ﻳﻣﻛﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻟﻕ ﺍﻟﺔ ﺑﺳﺭﻉ ﺃﻭ ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺻﺎ ﺧﻼﺋﺣﺔ ﺃﻥ ﺛﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻝ.

5
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 6.5خلفيات �سطح المكتب (الدي�سكتوب) و�شا�شة العر�ض
يو�ضح الر�سم �أدناه اخللفية الرقمية التي يجب ا�ستخدامها يف �أجهزة
أي�ضا ل�شا�شات العر�ض.
الكمبيوتر اخلا�صة بالوزارة ،كخلفية ل�سطح املكتب و� ً
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 الالفتات الإعالنية الرقمية6.6
تُعَدّ الالفتات على �شبكة الإنرتنت �أداة فعّالة للتوعية حول فعاليات الوزارة
 يُرجى احلر�ص على عر�ض �شعار الوزارة بطريقة مرئية.و�أن�شطتها
» يجب دائمًا �إ�ضافة زر «�إنقر هنا.وا�ضحة تبعًا حلجم �أبعاد الالفتة
ل�ضمان انتباه امل�ستخدمني �إىل وجود املزيد من املعلومات لالطّالع عليها
.والتفاعل معها

الفتة �أفقية

الفتة عمودية

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et.
www.mofa.gov.ae

Click Here

الفتة على �شكل مربّع

É`æg ô`≤`fEG
www.mofa.gov.ae

Én ©jRƒJ »£©J É¡fC’ Ωƒ°ùÑjEG ËQƒd
.Ék °VƒY ±ôMCÓd óM ¤EG Én «©«ÑW

Lorem ipsum dolor sit amet,
consec tetur adipiscing elit.

Click Here
www.mofa.gov.ae

الفتة ثنائية اللغة
É©jRƒJ »£©J É¡fC’ Ωƒ°ùÑjEG ËQƒd

Lorem ipsum dolor sit amconsec
www.mofa.gov.ae
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 6.7مواقع التوا�صل االجتماعي
تُ�شكّل �شبكات التوا�صل االجتماعي و�سائل فعّالة
للتوا�صل مع جمهورنا ،حيث ميكننا عرب هذه
املن�صات �أن نق ِّدم للم�ستخدمني معلومات مفيدة
مبا�شرة .يجب الت�أكّد من ا�ستخدام �صيغ ال�شعار
املعتمدة للعرو�ض ،وال�صور املالئمة عالية اجلودة
للن�شر.

الفتة على الفي�سبوك

يجب �أن تكون كل املن�شورات على مواقع التوا�صل
االجتماعي باللغتني العربية والإجنليزية ،مع و�ضع
الن�ص العربي قبل الن�ص الإجنليزي.

عر�ض رمز موقع التوا�صل االجتماعي

يُ�ستخ َدم ال�شعار ثالثي اللغة ك�صورة �شخ�صية
للوزارة على مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة
بها .يجب اتباع املوا�صفات �أدناه بالن�سبة مل�ساحة
�شعار الوزارة وحجمه بالتوافق مع �أبعاد ال�صورة
ال�شخ�صية.

الفتة على تويرت

ت�صميم الالفتة  -مبادرة  /منا�سبة خا�صة

الفتة على اليوتيوب
ﻗﻨﺎﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
mofauae.com

MOFAUAE
MOFA UAE
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About

Channels

Playlist

Videos

Home

�إن�ستغرام

�إن�ستغرام � -صفحة �شخ�صية

يُ�ستخدم �شعار الوزارة فقط ك�صورة ال�صفحة
ال�شخ�صية للوزارة على موقع �إن�ستغرام ،وذلك
ب�سبب الأحجام املحدودة التي ميكن مالحظتها
ب�شكل بارز على تطبيقات الهواتف املحمولة.

�إن�ستغرام � -صورة من�شورة

بالن�سبة لل�صور الر�سمية من الوزارة ،يجب و�ضع
و�سم العالمة املائية يف �أ�سفل ال�صورة يف الو�سط.
يجب �أن تت�أل ّف العالمة املائية من ا�سم ح�ساب
الوزارة بالإجنليزية وا�سم الوزارة بالعربية �إن
�أمكنً .
(مثل ،وزارة اخلارجية | )UAE MOFA
يجب دائمًا ق�ص ال�صور على �شكل مربّع لو�ضعها
على �إن�ستغرام.

20px
15px
20px

ال�شعار  -بالأبي�ض

تُ�ستخدم عالمة مائية بي�ضاء لل�صور داكنة اللون ،وتو�ضع يف الو�سط يف �أ�سفل
ال�صورة.

20px

20px
15px
20px

20px

ال�شعار  -باللون الذهبي

تُ�ستخدم عالمة مائية ذهبية لل�صور فاحتة اللون ،وتو�ضع يف الو�سط يف �أ�سفل
ال�صورة.

�إذا كانت ال�صورة م�ستطيلة ،يجب الت�أكّد من و�ضعها يف الو�سط مع ترك
امل�ساحة البي�ضاء نف�سها فوق ال�صورة وحتتها �ضمن ال�شكل املربّع على
�إن�ستغرام .وتو�ضع العالمة املائية يف هذه احلالة يف �أ�سفل ال�صفحة.
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 6.8تطبيقات الهواتف المحمولة
بي الر�سومات �أدناه �أمثلة على تطبيقات الهواتف املحمولة اخلا�صة بالوزارة
تُ ّ
واملمكن حتميلها من �أحد متاجر التطبيقات.

مالحظة :هذه املرة الوحيدة التي �سيُ�ستخدم فيها �شعار الوزارة مبفرده
لتمثيل الوزارة نظرًا للم�ساحة املحدودة وال�صغرية.

رمز تطبيقات الهواتف املحمولة
60px
8px

60px

8px

34px

ال�شا�شة الرئي�سية
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رمز التطبيق  -بالعربية

الق�سم (�أ)

الوزارات

7

الالفتات

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

و�سم املباين بال�شعار من اخلارج
و�سم مكتب اال�ستقبال بال�شعار
و�سم املدخل بال�شعار
الالفتات الداخلية للمباين
من�ضدة الدليل الداخلي
الفتات الطوابق والأق�سام والغرف

 7.1ا�ستخدام ال�شعار في الواجهات الخارجية للمبنى
بالن�سبة لال�ستخدامات اخلارجية لل�شعار ،تُ�ستخدم ن�سخته ثالثية اللغة لو�سم مالحظة :تو�ضح الر�سومات �أدناه احلجم الأدنى والذي من املحتمل تعديله
بح�سب واجهة كل مبنى للوزارة .ولكن يُرجى الت�أكّد من احلفاظ على �أبعاد
مبنى الوزارة بال�شعار كالفتة خارجية .وتق ِّدم الر�سومات �أدناه �أمثلة عن
كيفية متييز مباين الوزارة ،وذلك عرب و�ضع ال�شعار على الواجهة اخلارجية �شعار الوزارة.
للمبنى.
ويف حال م�شاركة وزارتني لنف�س املبنى ،يُرجى و�ضع �شعار كل وزارة بطريقة
م�شابهة ل�شعار الأخرى من حيث احلجم والطباعة ليعك�سا انتماء الوزارتني
ولزيادة و�ضوح ا�سم الوزارة عند ا�ستخدامه على الواجهات اخلارجية
�إىل الهيئة احلكومية نف�سها.
للمباين ،و ُ ِ�ضع له �شكالن بحجم ومو�ضع ن�سبيّني.
وميكنك االطالع �أدناه على تفا�صيل موا�صفات هاتني ال�صياغتني ال�شكليّتني.

يُرجى اتّباع التعليمات التالية:

تق�سم ال�شعار على واجهات خمتلفة.
. .1ال ِّ
. .2ال ت�ضع رابط املوقع الإلكرتوين للوزارة على واجهتها اخلارجية.
ُ . .3يو�ضع �شعار الوزارة دائ ًما على الواجهة الأعلى للمدخل املركزي الرئي�سي.

الت�صميم الأ�سا�سي

يُ�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي هذا الت�صميم لالفتة املبنى على املباين الكبرية
للوزارة التي لديها واجهة خارجية فاحتة اللون.
ويجب تثبيت الالفتة عاليًا ومالءمتها مع امل�ساحة ل�ضمان �إمكانية ر�ؤيتها
ب�أق�صى قدر من الو�ضوح.

60

387

الت�صميم الثانوي

ال يُ�ستخ َدم هذا الت�صميم �إلّ عندما تكون الواجهة اخلارجية ملبنى الوزارة
داكنة اللون ،حيث لن تكون احلروف ال�سوداء مرئيّة يف هذه احلالة.

60

387

التثبيت

واجهة املبنى

الواجهة اخلارجية ملبنى الوزارة
تو�ضع يف الو�سط فوق املدخل الرئي�سي
تُثبَّت ب�إحكام مبا�شرة ً على احلائط.

�شعار الوزارة

يعتمد حجمه على مكان تثبيته
حجم ال�شعار :ارتفاع � 60سم  xعر�ض � 380سم
ن�ص ال�شعار� 7 :سم
ارتفاع ّ

موا�صفات الطباعة اخلا�صة

. .1ال�شعار� :شعار معدين م�سبوك مع طلية �صقيلة.
. .2الدولة والوزارة :حروف فردية منقو�شة بالليزر على معدن ب�سماكة � 1سم مع طلية
بطبقة من البودرة لتتنا�سب مع اللون الذهبي لل�شعار من ®.Pantone
. .3الدولة والوزارة :حروف فردية منقو�شة بالليزر على معدن ب�سماكة � 1سم مع طلية
بطبقة من البودرة باللون الأ�سود.

الإ�ضاءة

م�ضاءة ب�أنوار كا�شفة
80
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 7.2ا�ستخدام ال�شعار في مكتب اال�ستقبال
املخ�ص�صة
يجب ا�ستخدام �شعار الوزارة يف مدخل املبنى/املكتب و�صالته
ّ
لال�ستقبال خللق بيئة حمرتفة ومنح العميل جتربة مميزة.
تو�ضح الر�سومات �أدناه الفتات �شعار الوزارة التي يجب ا�ستخدامها يف
ِّ
اخلا�صني مببنى/مكتب الوزارة �أو يف �صالة
مدخل الردهة و�صالة اال�ستقبال
ّ
املخ�ص�صة خلدمة العمالء.
اال�ستقبال
ّ

مالحظة :يُح ِّدد حجم �صالة اال�ستقبال يف الوزارة �أبعاد ال�شعار الذي
�سي�ستلزم تعديله بح�سب كل وزارة .ولكن يُرجى الت�أكّد من احلفاظ على �أبعاد
املو�ضحة �أدناه.
ال�شعار بحيث ال تتجاوز قيا�ساته احلدود الأدنى ّ
كما يُرجى الت�أكّد من تثبيت الفتة ال�شعار و�سط احلائط فوق املكتب لتكون
مرئية ،وبالتايل ال يجب و�ضعها على مكتب اال�ستقبال.

1
2

2

40

254
90

 1.75مرت

21

التثبيت

منطقة اال�ستقبال �أو خدمة العمالء
تُثبَّت ب�إحكام مبا�شرة ً على احلائط

الفتة ال�شعار

حجم ال�شعار :ارتفاع � 40سم  xعر�ض � 254سم
ن�ص ال�شعار� 5 :سم
ارتفاع ّ
يعتمد حجمه على موقع كل وزارة

موا�صفات الطباعة اخلا�صة

. .1ال�شعار� :شعار معدين م�سبوك مع طلية �صقيلة.
. .2الدولة والوزارة :حروف فردية منقو�شة بالليزر على معدن ب�سماكة � 1سم مع طلية بطبقة من
البودرة لتتنا�سب مع اللون الذهبي لل�شعار من ®.Pantone

الإ�ضاءة

م�ضاءة ب�إنارة مو�ضعية من ال�سقف
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 7.3ا�ستخدام ال�شعار في المدخل
تُو�ضع الفتة ال�شعار يف املدخل على احلائط املقابل للم�صعد لإي�ضاح هوية
الوزارة مبجرّد دخول الزائر �إىل املكتب.

تق ِّدم الر�سومات الواردة �أدناه املثال املعتمد لالفتة الوزارة التي يت�أل ّف مبناها
من طابق واحد وبالتايل ال يحوي م�ساحة كافية لو�ضع ال�شعار على واجهته
اخلارجية.

1
2

2

40
120

254

 1.75مرت

220

التثبيت

ردهة امل�صعد
أبي�ض/بي مقابل امل�صاعد (بالن�سبة للوزارات �أحادية الطابق
تُعل ّق على حائط �
ِّ
فقط).

خمطّط الطابق النموذجي

الفتة ال�شعار

حجم ال�شعار :ارتفاع � 40سم  xعر�ض � 254سم
ن�ص ال�شعار� 5 :سم
ارتفاع ّ
يعتمد حجمه على موقع كل وزارة.

�شعار الوزارة

موا�صفات الطباعة اخلا�صة

. .1ال�شعار� :شعار معدين م�سبوك مع طلية �صقيلة لتتطابق مع اللون الذهبي لل�شعار من ®.Pantone
. .2الدولة والوزارة :حروف فردية منقو�شة بالليزر على معدن ب�سماكة � 1سم مع طلية بطبقة من البودرة
اللون الذهبي لل�شعار من ®.Pantone

امل�صعد

الإ�ضاءة

م�ضاءة ب�إنارة مو�ضعية من ال�سقف
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 7.4الالفتات الداخلية للمبنى
مالحظات حول الفتات املباين :ال متث ّل الر�سومات البيانية املعرو�ضة يف
ت�شكِّل الر�سومات الواردة �أدناه جمموعة من الالفتات الداخلية املو�صى
باعتمادها يف مباين الوزارات الكبرية امل�ؤل ّفة من عدّة طوابق و�أق�سام ،وكذلك هذا الق�سم ب�أكمله املقايي�س احلقيقية .يُرجى عدم االعتماد عليها مبا�شر ًة
مبا يخالف التوجيهات اخلا�صة لكل وزارة .و�إ ّن جميع الأبعاد املبيّنة هي
يف مباين الوزارات �أحادية الطابق.
بال�سنتيميرت (�سم)
هذا نظام مرن قابل للتكييف مبا يتنا�سب مع كل حالة.

مباين الوزارة

ájô°ûÑdG OQGƒe º°ùb

Human Resources Dept

»°VQC’G ≥HÉ£dG
Ground Floor

áaÉë°üdG áaôZ ágOôdG

رمز الغرفة

Lobby

áÑàµŸG

الفتة الق�سم
حتديد الطابق

Library

IÉ«e IQhO

Restroom

Pressroom

óYÉ°üŸG
Lifts

∫ÉÑ≤à°S’G

Reception

الفتة اجتاهات الردهة

دليل املبنى

وزارة �أحادية الطابق

ájô°ûÑdG OQGƒe º°ùb

Human Resources Dept

áaÉë°üdG áaôZ ágOôdG
Lobby

رمز الغرفة

áÑàµŸG

Library

الفتة الق�سم
حتديد الطابق

IÉ«e IQhO

Restroom

Pressroom

óYÉ°üŸG
Lifts

∫ÉÑ≤à°S’G

Reception

الفتة اجتاهات الردهة
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 7.5الفتة الإتجاهات الداخلية
ومتث ّل الر�سومات الواردة �أدناه ً
ًّ
ينبغي �أن تت�ضمّن مباين الوزارات امل�ؤل ّفة من عدّة طوابق الفتة اجتاهات
م�ستقل ملباين الوزارات ،مع موا�صفات
دليل
ف�ضل و�ضع وقيا�سات الطباعة اخلا�صة على النحو التايل.
داخلية للمبنى للتعريف عن الأق�سام/املكاتب املختلفة لكل طابق .ي ُ َّ
هذه الالفتات يف كل طابق بالقرب من امل�صعد مل�ساعدة العمالء على حتديد
وجهتهم داخل الوزارة.
امل�سقط الأمامي

امل�سقط اجلانبي
1

2

170

202

 1.75مرت
3
4

15

70

60

73

التثبيت

املدخل �أو ردهة امل�صعد (لكل طابق) ،م�ستقل ّة

الت�صميم

حجم �شعار الوزارة :ارتفاع � 8سم  xعر�ض � 53سم
ارتفاع ن�ص الدليل� 3.7 :سم (بالعربيةAXT Manal Bold, 247pt :
بالإجنليزية)Cronos Pro Bold, 142.5 pt :
ارتفاع ن�ص الطابق� 2 :سم (بالعربيةAXT Manal Bold, 141pt :
بالإجنليزية)Cronos Pro Semibold, 89 pt :
ارتفاع ن�ص الق�سم� 1.7 :سم (بالعربيةAXT Manal Regular, 112pt :
بالإجنليزية)Cronos Pro Regular, 76.3 pt :

تفا�صيل ارتفاع الن�ص

موا�صفات الطباعة اخلا�صة

�. .1شعار الوزارة :فينيل مطبوع على �أكريليك رائق ب�سماكة � 0.5سم ليتطابق مع اللون الذهبي
			
لل�شعار من ®.Pantone
ن�ص الوزارة :فينيل ذهبي ب�سماكة � 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
. .2فينيل ب�سماكة � 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
. .3تفا�صيل امل�سافة الفا�صلة من الظل بقيا�س � 0.5سم من اجلهة الأمامية.
. .4مادة كوريان البي�ضاء.

84
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� 3.7سم
� 2سم
� 1.7سم

 7.6الفتات الطوابق والأق�سام والغرف
يجب على جميع الوزارات �أن تت�ضمّن الفتات مالئمة يف �أماكن حمدّدة لتوجيه مالحظة :بالن�سبة للوزارات �أحادية الطابق ،ف�إ ّن الفتة التعريف عن الطابق
لن تت�ضمّن عالمة مرجعية للطابق ،بل �ست�شري فقط �إىل �أق�سامه املختلفة.
العمالء �إىل الأق�سام واملكاتب املختلفة.
وحت ِّدد الر�سومات الواردة �أدناه الالفتات املختلفة للطوابق والأق�سام املتو ّجب
اعتمادها يف جميع مكاتب الوزارة.

الفتة اجتاهات الطابق

الفتة الق�سم/املكتب

1

1
2
3

30

2

36

»°VQC’G ≥HÉ£dG
Ground Floor

Human Resources Dept
4

3
5

áaÉë°üdG áaôZ ágOôdG

Pressroom

Lobby

الفتة الطابق

3
4

AÉ°ùædG ≈∏°üe

Female Prayer Room

40

áÑàµŸG

42

IÉ«e IQhO

Lifts

Library

∫ÉÑ≤à°S’G

Restroom

20

∫ÉLôdG ≈∏°üe

26

Reception

4

Male Prayer Room

20

40

21.5

الفتة االجتاهات

الفتة التعريف عن الطابق/الق�سم وحتديد دورة املياه.
معل ّقة على احلائط

املحتوى

حجم �شعار الوزارة :ارتفاع � 5سم  xعر�ض � 32.5سم
ارتفاع ن�ص اجتاهات الطابق� 2 :سم (بالعربيةAXT Manal Bold, 141pt :
بالإجنليزية)Cronos Pro Semibold, 89 pt :
ارتفاع الن�ص اخلا�ص بالق�سم� 1.7 :سم (بالعربيةAXT Manal Regular 112pt :
بالإجنليزية)Cronos Pro Regular, 76.3 pt :

موا�صفات الطباعة اخلا�صة

�. .1شعار الوزارة :فينيل مطبوع على �أكريليك رائق ب�سماكة � 0.5سم ليتطابق مع اللون الذهبي
						
لل�شعار من ®.Pantone
ن�ص الوزارة :فينيل ذهبي ب�سماكة � 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
. .2فينيل ب�سماكة � 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
. .3تفا�صيل امل�سافة الفا�صلة من الظل بقيا�س � 0.5سم من اجلهة الأمامية.
. .4مادة كوريان البي�ضاء.

م�ضاءة ب�إنارة مو�ضعية من ال�سقف

42

الفتات حتديد الغرف والأق�سام

رواق/منعطفات متعدّدة االجتاهات
معل ّقة على احلائط

الإ�ضاءة

óYÉ°üŸG

81

89

املحتوى

حجم �شعار الوزارة :ارتفاع � 5سم  xعر�ض � 32.5سم
ارتفاع ن�ص الق�سم� 2 :سم (بالعربيةAXT Manal Bold, 141pt :
بالإجنليزية)Cronos Pro Semibold, 89 pt :
ارتفاع الن�ص الوا�صف لرمز الطابق� 1.25 :سم (بالعربية:
 AXT Manal Regular, 93.2ptبالإجنليزية)Cronos Pro Regular, 58.8 pt :

موا�صفات الطباعة اخلا�صة

�. .1شعار الوزارة :فينيل مطبوع على �أكريليك رائق ب�سماكة � 0.5سم ليتطابق مع اللون الذهبي
						
لل�شعار من ®.Pantone
ن�ص الوزارة :فينيل ذهبي ب�سماكة � 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
. .2تفا�صيل امل�سافة الفا�صلة من الظل بقيا�س � 0.5سم من اجلهة الأمامية.
. .3فينيل ب�سماكة � 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
. .4مادة كوريان البي�ضاء.

الإ�ضاءة

م�ضاءة ب�أنوار مو�ضعية من ال�سقف
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الق�سم (�أ)

الوزارات

8

ا�ستخدام ال�شعار يف الإحاطات الإعالمية

8.1
8.2
8.3
8.4

املن�صات واخللفيات
ت�صميم ّ
ت�صميم ّ
خمطط الإحاطات الإعالمية
القرطا�سية ولوازم الفعالية
اللوحات الإعالنية القابلة للطي

المن�صات والخلفيات
 8.1ت�صميم
ّ
بالن�سبة للإحاطات الإعالمية ،يجب ا�ستخدام العنا�صر الواردة �أدناه
من�صة الفعالية.
ال�ستخدام ال�شعار يف ّ

املن�صة
ت�صميم ّ

يُ�ستخدم هذا الت�صميم يف الإحاطات الإعالمية .ويجب دائمًا ا�ستخدام �شعار
الوزارة الرئي�سي ثنائي اللغة ،مع وجود حد �أدنى من امل�ساحة الفارغة.

املن�صة
امل�ساحة الفارغة املحيطة ب�شعار الوزارة على ّ
�شعار الوزارة :فينيل مطبوع على
�أكريليك رائق ب�سماكة � 0.5سم
ن�ص الوزارة :فينيل ذهبي ب�سماكة
� 0.3سم ليتطابق مع لون ال�شعار.
من�صة خ�شبية بي�ضاء
ّ

ت�صميم اخللفية

قد تت�أل ّف الواجهة اخللفية للإحاطة الإعالمية وامل�ؤمترات ال�صحفية من
ت�صميمني لأغرا�ض خمتلفة.
من�صة ويجب و�ضع الن�سخة الفردية
بالن�سبة للإحاطة فهي ت�ستلزم وجود ّ
الر�سمية ل�شعار الوزير على اخللفية.

�أمّا الت�صميم العام للخلفية الواجب ا�ستخدامه عند مدخل الفعالية �أو
لأغرا�ض التقاط �صورة �أو �إجراء مقابلة ،يرجى اعتماد اخليار املتكرّر ل�شعار
الوزارة.
وهذه هي احلالة الوحيدة التي يُ�سمح فيها با�ستخدام �شعار الوزارة كنمط
متكرّر.

�شعار الوزارة  -مفرد

�شعار الوزارة  -متكرّر

خلفية فعالية توقيع االتفاقيات � -شراكة ال�شعارات

طباعة على الكانفا�س يف اخللفية

طباعة على الكانفا�س يف اخللفية

طباعة على الكانفا�س يف اخللفية
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ويُعَدّ الر�سم �أدناه مثالً عن �إحاطة �إعالمية مع وجود ت�صميم خا�ص للخلفية
ومن�صة للمتحدّثني ،بالإ�ضافة �إىل مكان حمدّد للعلم.
ّ

املنظر من الأمام
� 586سم

� 283.7سم

املن�صة مرتفعة
ّ
� 10سم

� 300سم

طول العلم

املنظر من الأعلى
� 40سم

� 150سم

� 240سم

� 300سم

88
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 8.2ت�صميم ّ
مخطط الإحاطات الإعالمية
ي�شري الر�سم التايل �إىل امل�ساحات العامة والرتتيب العام ملخطّط فعالية
بي الت�صميم العام للقاعة.
الإحاطة الإعالمية ،وي ُ ِّ

ت�صميم قاعة الإحاطة الإعالمية
ت�صميم اخللفية

املتحدّث الر�سمي

العلم
املن�صة  /م�ساحة مرتفعة عن الأر�ض
م�ساحة ّ

املخ�ص�صة جللو�س
امل�ساحة
ّ
الإعالميني

املن�صة
ّ

و�سائل الإعالم
وامل�صوّرون
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 8.3القرطا�سية ولوازم الفعالية
نعر�ض �أدناه جمموعة من التطبيقات العتمادها يف الفعاليات .كما يتم
حت�ضري ملف �إعالمي لهذة الفعاليات التي ت�ستخدم �شعار الوزارة.
موا�صفات الطباعة اخلا�صة:

. .6مف ّكرة� :أوراق باللون الرمادي الفاحت قابلة للتمزيق
. .7ملف من اجللد :يحمل ا�سم الوزارة ب�شكل ن�ص مطبوع برقاقة ذهبية على جلد/بطاقة من اللون
الأبي�ض/البيجُ .يرتَك لك خيار طباعة ا�سم الفعالية وتاريخها على الغالف
. .8جهاز تخزين  :USBيحمل فقط ا�سم الوزارة

. .1بطاقة �شخ�صية� :شريط ّ
ف�ضي �أو ذهبي على راتنج �أبي�ض يحمل املوقع الإلكرتوين للوزارة
. .2ملف �أوراق :بطاقة
. .3دفرت مالحظات :غالف مق ّوى مع �شعار باللون الذهبي من ®Pantone
. .4قلم ر�صا�ص :ا�سم الوزارة فقط
. .5قلم� :سطح فاحت اللون يحمل ا�سم الوزارة

اجلهة الأمامية للبطاقة ال�شخ�صية
خيار ا�ستخدام �شريط ذهبي

اجلهة اخللفية للبطاقة ال�شخ�صية
ف�ضي
خيار ا�ستخدام �شريط ّ

1

ملف من الورق  -الغالف

دفرت مالحظات

3

ملف من الورق  -الداخل

4

قلم ر�صا�ص

2

قلم

مفكّرة:

امللف  -الداخل
لوازم ّ

امللف  -الغالف
لوازم ّ
6

8

7
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 8.4اللوحات الإعالنية القابلة للطي
تو�ضح الر�سومات �أدناه ت�صاميم خمتلفة للوحات الإعالنية القابلة للطي.

�صورة واحدة

مالحظة:
. .1ا�ستخدم خط  Cronos Pro Regularلطباعة العنوان و�صلب الن�ص.
ابق عدد كلمات الن�ص �ضمن احل ّد الأدنى ،ومراعاة �أن تكون كلمات الن�ص حمدودة.
ِ . .2
. .3ميكن ا�ستخدام النقاط � ً
أي�ضا.

ال�شعار فقط

www.mofa.gov.ae

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae

ن�ص فقط

عدّة �صور

..OÉ–E’G ìhQ
..øWƒdG ìhQ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ádhódG áfÉµe õjõ©àd Gk óFGQ Ék LPƒ‰ ¿ƒµf ¿CG
É¡«æWGƒe á«∏YQh

ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ

á«°SÉ«°ùdG á«é«JGÎ°S’G ídÉ°üŸG õjõ©J
øe IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeEÓd ájOÉ°üàb’Gh
øeC’G Rõ©J ádÉ©a á«°SÉeƒ∏HO ∫ÓN
áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh QGô≤à°S’Gh

@MOFAUAE
www.mofa.gov.ae
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الق�سم (�أ)

الوزارات

9

الأزياء الر�سمية واملركبات

9.1
9.2

الزي الر�سمي
املركبات

 9.1الزي الر�سمي
بي الر�سومات �أدناه �أمثلة عن الزي الر�سمي و�شارات اال�سم التي يجب
تُ ّ
ا�ستخدامها يف �أماكن العمل يف �أي وزارة.

مالحظة :للمزيد من التفا�صيل حول �شارة اال�سم ،يُرجى مراجعة الق�سم 2

حول اللوازم املكتبية والبطاقة الوظيفية و�شارة اال�سم.

�شارة اال�سم

¿É£∏°S óªfi

óªMCG Ëôe

Mariam Ahmed

Mohamad Sultan

AXT Manal Regular 35pt
Cronos Pro Regular 18pt

موظّفة «خدمات املكتب»

موظّف «خدمات املكتب»

Ëôe

óªMCG

Mariam

Ahmed

بع�ض التفا�صيل كالأطواق
ّ
وقلبات اجليوب على ال�سرتة
يجب �أن تكون �أغمق ً
قليل �أو
بدرجة اللون الذهبي نف�سها

قمي�ص �أبي�ض مع ياقة
و�أكمام طويلة

بنطلون رمادي غامق (للذكور)
�أو تن ّورة طويلة (للإناث)

حذاء بن ّي داكن فقط
والأف�ضل �أن يكون �أ�سود �أو رمادي
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 9.2المركبات
بي الر�سمتان �أدناه مثالني عن املركبة اخلا�صة بالوزارة ومكان و�ضع ال�شعار
ت ُ ِّ
عليها ولونه .ويجب دائمًا و�ضع ال�شعار على الأبواب الأمامية يف و�سطها
مو�ضح يف الر�سم.
وبالعر�ض كما هو ّ

�سيارة �سيدان للوزارة

www.mofa.gov.ae

جيب  SUVللوزارة

www.mofa.gov.ae

94

دليل الهوية المرئية للجهات االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015

