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الشعار
با�لوان الكاملة

Wordmark

Symbol

ABU DHABI

الموضح هنا هو الشعار الرسمي با�لوان الكاملة.

يحــل هــذا محــل جميــع الشــعارات الســابقة وســيكون هــو الوحيــد المســتخدم 
فــي أنشــطة "حمايــة المســتهلك" بعــد ذلــك. اســتخدم دائًمــا العمــل الفنــي 
ا�صلــي وال تحــاول إعــادة رســم أيــة عناصــر أو تغييــر حجمهــا. تــم إنشــاء الشــعار 
باستخدام الطباعة المفصلة وعالمة X المعدلة ل¢شارة إلى أن الدائرة تركز على 
باللغتيــن  مكتوًبــا  الكامــل  االســم  الشــعار  أســفل  يوجــد  الصــادرات.  تعزيــز 
العربيــة وا§نجليزيــة. تــم النظــر بعنايــة فــي العالقــة بيــن جميــع العناصــر وال 
ينبغــي تغييرهــا بــأي حــال مــن ا�حــوال. اســتخدم دائًمــا العمــل الفنــي ا�صلــي 

عند إعادة إنتاج الشعار.



الشعار
التطبيقات المحظورة

عند استخدام العالمة التجارية من المهم احترامها.
وااللتزام بالقواعد الموضحة في هذا الدليل.

ABU DHABI
ABU DHABI

ABU DHABI

ال تشوه أو تمدد أو تكثف الشعار 

ال تحدد الخطوط العريضة للشعار

ال تضع عالمة العالمة التجارية 
على خلفية معقدة

ال تستخدم الهوية بشكل مائل

ABU DHABI

ABU DHABI

ال تغير العالقة بين الشعار وشريط الوصف

ال تستخدم خًطا مختلًفا العالمة النصية

ال تفصل بين الشعار شريط الوصف

ال تقم باستخدام ألوان
غير مطابقة �لوان الشعار

ABU DHABI



الشعار
مساحة واضحة وحجم صغير

الحد ا�دنى للحجم
توجد قيود على تكبير حجم الشعار.

العالمة التجارية 
الحجم ا�دنى 12 ملم

ABU DHABI

مــن أجــل ضمــان بــروز الشــعار ووضوحــه، مــن المهــم الحفــاظ علــى مســاحة 
خاليــة مــن حولــه تفصلــه عــن العناصــر ا�خــرى. يتــم حســاب المســاحة الخاليــة عــن 
طريق إنشاء مربع مكافئ الرتفاع "المثلث". يجب ترك فراغ بعرض 5 مليمتر حول 

الشعار.

مــن المهــم إذÃ تجنــب إعــادة إنتــاج الشــعار فــي حجــم صغيــر جــًدا بحيــث تكــون 
يمكــن  الشــعار  فــإن  هــذا  حــدوث  لمنــع  مقــروءة.  غيــر  ا�ساســية  العناصــر 

استنساخه في 12 ملم من أعلى إلى أسفل.



الرئيـسـيـة
قاعدة ا�لوان

الرئيسية

PANTONE 185 C BLACK

التجاريــة.  العالمــة  لهويــة  مخطــط  أي  فــي  مهًمــا  دوًرا  اللــون  اختيــار  يلعــب 
ا�لــوان ا�ساســية المســتخدمة فــي هويــة العالمــة التجاريــة لحمايــة المســتهلك 
همــا اللونيــن ا�حمــر وا�ســود. تعطــي ا�لــوان مجتمعــة مظهــًرا متطــوًرا وشــكال 

ومظهرا معاصرا ويجب استخدامه عبر جميع التطبيقات.



الخطوط
العربية وا�نجليزية

تم اختياره �نه حديث. مقروء ويأتي في نطاق واسع 
من ا�وزان ويكمل النسخة العربية بشكل مثالي.

Primary Latin Font - Isra Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii

Primary Arabic Font - Isra Regular

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر

Primary Latin Font - News Gohic BT

 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii

Primary Arabic Font - GE SS TWO

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر



وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

160 cm 175 cm

ــر المتحــرك مــن مدخــل المتجــر -  ــب غي ــى الجان يجــب وضــع الملصــق عل
الواجهة ا�مامية (يميًنا أو يساًرا).

إذا كان المحل له عدة مداخل يتم وضع الملصق على جميع المداخل.
يجــب وضــع الملصــق علــى مســتوى مرئــي يبلــغ ارتفاعــه حوالــي 160 ســم 

للمحالت التجارية.
يجب عدم وضع الملصق أسفل المدخل.

يجب استبدال الملصق بآخر جديد في حالة حدوث ضرر او تلف.
التجاريــة  للمنشــآت  المســتهلك  بوضــع ملصــق شــعار حمايــة  االلتــزام 

المرخصة من قبل دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي.



160 cm

وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

دخول المتجر



وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

الكاشير / المحاسب



وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

الكاشير / المحاسب فى الصيدلية



وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

الكاشير / المحاسب للوجبات السريعة



وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

أماكن الطعام



وضع
ملصق شعار حماية المستهلك

سوبر ماركت



For any clarifications, please contact the PR & 
Communication Department at ADDED


