
شعار الربنامج
دليل الهوية البرصية
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شعار الربنامج

رمز الشعار لونه رمادي غامق

النخلة لونها رمادي فاتح

رمز الشعار

اسم البرنامج بلون رمادي فاتح

اسم البرنامج

كيف تتأكد أنك تستخدم الشعار المعتمد؟

(1) الشعار الرسمي: يمثل البرنامج خارجيًا 
ويوضع على واجهة الملفات. 

(2) شعار البرنامج الرئيس يستخدم داخليًا.



االستخدام
الصحيح للشعار

شعار البرنامج متوفر بنسختين: 

(1) النسخة الملونة
•  يفضل وضعها على خلفية بيضاء.

•  يليها باألفضلية خلفية 10٪ رمادي 
•  مسموح خلفيات 20٪ من ألوان الهوية.

(2) النسخة البيضاء
•  يفضل وضعها على خلفيات ملونة ٪100
•  يسمح بوضعها على خلفيات ملونة ٪30

(3) الفراغ الحامي للشعار
أترك فراغًا كافيًا حول الشعار لحمايته من 
تداخل عناصر أخرى تؤثر على جودة ظهوره.
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أخطاء يف
استخدام الشعار

وضع الشعار على أي خلفية كانت قد 
يضر بظهوره حسب الهوية، أو ينقص 

من وضوحه، لقلة التباين بينه وبين 
لون الخلفية. 

تجنب الخلفيات التالية عند استخدام 
الشعار:

ال تستخدم الشعار على صور مفصلة ال تستخدم الشعار على صور أشخاص

ال تستخدم النسخة الملونة على
نسبة 30٪ من اللون فأكثر 

ال تستخدم الشعار على نقوش
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X

ال تستخدم النسخة الملونة
على ألوان داكنة

X

X

* ال تستخدم الشعار على غير ألوان الهوية



التلون الشــعار

ال تضف إطارًا حول الشــعار
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اضغــط زر العالي
أثنــاء تغيير حجم الشــعار
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تجنــب تغيير أبعاد الشــعار
(بضغــط أو مط) 

ال تغيــر أي جزء من الشــعار

إدارة الهوية
املؤسسية فريــق

االتصال

ال تصمــم شــعارًا فرعيًا

ال تضــف عناصر للشــعار ال ُيســمح بإمالة الشــعارال تســقط للشــعار ظًال
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تجنب األخطاء املوضحة هنا عند استخدامك للشعار



ت املتبعةأمثلة التعلي

- قاعدة الظهور المشترك 50\50
تلتزم الجهات (برامج الرؤية والجهات التنفيذية) بوضع شعار الرؤية قبل شعاراتها.

- ليس هناك ضرورة لوضع فواصل بين الشعارات، مع مراعاة المسافات بين 
الشعارات بحيث تكون نفس المسافة بين الخط وشعار البرنامج حتى تظهر متساوية 

عن المشاهدة من أجل التعرف عليها ومالحظتها.
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الظهور املشرتك



الظهور املشرتك

1920px x 1080px

ضع شعارك هنا



1920px x 1080px

الظهور املشرتك



1080px x 1080px1080px x 1080px

ضع شعارك هنا

الظهور املشرتك



شكراً

© كل الحقوق محفوظة لربنامج خدمة ضيوف الرحمن


