2022 - 2021

المحتوى

1
2

المقدمة
 .أالمفهوم العام
 .بالهوية المؤسسية لحكومة ديب
مكانة الهوية المؤسسية

01
02
03

04

4
5

استخدامات شعار حكومة دبـي
.

أالحكومة اإلتحادية

52

 .بالحكومات العالمية

56

 .تالجهات المحلية والجهات الحكومية العالمية

61

 .ثالمنظمات غير الحكومية

64

05
 .أتعريف مكانة الهوية المؤسسية
06
 .بالرؤية
آلية استخدامات شعار حكومة دبـي
07
 .تفكرة الهوية المؤسسية
		
 .أمقدمة
08
 .ثخصائص الهوية المؤسسية
 .بآلية استخدامات الشعار
09
 .جاللغة والنبرة
• مبادئ الربط بين الشعارات
• االستخدامات غير الصحيحة
10
الهوية المرئية
• الفرق بين شعار الجهة وشعار المبادرة
		
11
 .أأهمية الدليل اإلرشادي
12
 .بقاعدة عامة
القائمة المرجعية
13
 .تفكرة الهوية المؤسسية
 .أاالستخدامات المحظورة للشعار
14
 .ثشعار حكومة ديب
 .بقائمة تدقيق الهوية المؤسسية لحكومة ديب
15
 .ج وحدة القياس X
 .ح  المساحة الخالية والمقاس األدىن                         16
17
 .خاالستخدامات الخاطئة للشعار
18
 .دلوحة األلوان
19
 .ذخطوط الطباعة
• خط دبي (الخط الطباعي باللغة العربية)
• خط دبي (الخط الطباعي باللغة اإلنجليزية)
• التسلسل الهرمي وتنسيق التصميم

3

6

 .رمستويات التصوير الفوتوغرايف
• نسبة اإلستخدام
• تصوير الموظفين الحكوميين

24

 .زاألداة المرئية  -التصميم واالستخدام
• استخدام األداة المرئية
• االستخدامات غير الصحيحة

29

32

69
70
71

74
75
76

الـــمـــقـــدمـــة

1

1

المفهوم العام

المفهوم العام

المقدمة

تمتلــك حكومــة دب ــي هويــة مؤسســية فريــدة ولــدى
تجســدها مــن خــال إنجازاتهــا.
هويتهــا قصــة مؤثــرة
ّ
يحــدد هــذا الدليــل اإلرشــادي تعليمــات وطــرق اســتخدام الهو يــة المؤسســية لحكومــة دب ــي ،كمــا
يوضــح أســلوب تطبيقهــا بطريقــة صحيحــة ومتناســقة.
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الهوية المؤسسية
لحكومة دبـي

الهوية المؤسسية لحكومة دبي

المقدمة

تستلهم الهوية المؤسسية لحكومة دبـي تميزها من الرؤية االستشرافية

لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
رئيــس مجلــس الــوزراء وحاكــم دب ــي “رعــاه هللا” ،وتوجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد دب ــي ورئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة دب ــي ،بكونهــا أ كثــر بكثيــر مــن
مجــرد شــعار ،فهــي إنعــكاس لــكل مــا تؤمــن بــه حكومــة دب ــي وتســعى لتحقيقــه يف المســتقبل.
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مــكــانــة
الــهــويــة الــمــؤســســيــة
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2

تعريف مكانة الهوية المؤسسية

مكانة الهوية المؤسسية

تعريف مكانة الهوية المؤسسية

الهدف من مكانة الهوية المؤسسية

ّ
تشــكل مكانــة الهو يــة المؤسســية االنطبــاع الــذي يريــده المعنييــن* أن
يتشــكل يف أذهــان الجمهــور .فهــي مل ّ
خــص للســمات الرئيســية التــي
تجعــل منهــا عالمــة متفــردة وذات مغــزى.

التأثيــر علــى كل مــا تعلــن عنــه حكومــة ديب أو تقــوم بتنفيــذه .تعتبــر الهويــة
المؤسســية القــوة الدافعــة لالنطباعــات المتشــكلة يف أذهــان النــاس مــن
خــال:

وقــد تــم تطويــر محتــوى هــذا الدليــل اإلرشــادي بالتعــاون والتشــاور بيــن
فــرق العمــل المختلفــة والمختصيــن يف الجهــات الحكوميــة.

• الهوية المرئية
• االتصال (الرسائل  ونبرة الصوت)
• أحقية استخدام الشعار
• االبتكار والتطوير المستدام

*المعنيين :هم األطراف المؤثرون/المتأثرون بكل ما تمثله الهوية المؤسسية لحكومة ديب
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الرؤية

الرؤية

مكانة الهوية المؤسسية

إن الهويــة المؤسســية لحكومــة ديب لهــا تأثيــر علــى النهــج المتبــع يف أداء المهــام وصياغــة
التوجهــات المســتقبلية التــي يقرهــا أو يعلــن عنهــا المجلــس التنفيــذي إلمــارة ديب باعتبــاره
الجهــة المنوطــة بــإدارة شــؤون الهو يــة المؤسســية لحكومــة ديب.
تهدف هذه الرؤية إىل توحيد كافة جوانب القطاع العام يف ديب ،لتحويل طموحات ديب إىل واقع ملموس
يتخطــى التوقعــات ويحقــق التم ّيــز ،تماشــيا ً مــع رؤيــة قيادتنــا االستشــرافية والمبدعــة .وهــذا هــو الســبيل
لمســتقبل مشــرق ،يدفــع المجتمــع إىل تحقيــق الســعادة التــي تدعمهــا اإلنجــازات المتحققــة يف ديب.
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فكرة الهوية المؤسسية

مكانة الهوية المؤسسية

فكرة الهوية المؤسسية
تكمن فكرة الهوية المؤسسية يف المفهوم المتفرد الذي يقوم عليه جوهرها ،كفكرة تبقى عالقة يف األذهان وتهدف إىل تلخيص مكانتها كهوية مؤسسية
بأكملها لتســهيل عملية التقييم وتحديد ما إذا كانت عملية إبرازها من خالل مختلف وســائل االتصال والمراســات تتوافق مع الهوية المؤسســية.

ت ـ ــأث ـ ـي ـ ــر يـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق الـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوح
ولتحديــد مــا إذا كانــت المبــادرات والفعاليــات تتوافــق مــع الهويــة المؤسســية لحكومــة ديب ،فإنــه مــن الضــروري أن نتخطــى التوقعات ونمضي
إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك لتحقيــق التميــز ونتأ كــد مــا إذا كانــت هــذ ِه المبــادرات والفعاليــات تدعــم مفهــوم “تأثيــر يحقــق الطمــوح”.
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خصائص
الهوية المؤسسية

خصائص الهوية المؤسسية

مكانة الهوية المؤسسية

السمات والخصائص التي تميز الهوية المؤسسية لحكومة ديب:

8

التعاون

اإللهام

تؤمــن حكومــة ديب بمبــدأ  التعــاون وبنــاء الشــرا كات  مــع
كافــة الجهــات األخــرى مــن أجــل تحقيــق الطموحــات الحاليــة
والمســتقبلية.

إن إنجــازات حكومــة ديب وطموحهــا الالمحــدود وقدرتهــا علــى
تحويــل األحــام والتطلعــات  إىل واقــع ملمــوس جعــل منهــا
نموذج ـا ً يحتــذى بــه علــى مســتوى العالــم.

اﻟﻤﺒﺎدرة

الشمولية

تســعى حكومــة ديب ألن تكــون دائمــا يف المقدمــة ،فهــي ال
تخشــى أن تخــوض تجــارب جديــدة مــن أجــل إحــراز المرا كــز
األوىل و تحقيــق طموحاتهــا.

ترحــب حكومــة ديب بــأي اقتــراح أو فكــرة ،كمــا أنهــا منفتحــة
على الجميع وحريصة على مشــاركة اآلخرين مســيرة تطورها
والمعلومــات التــي يمكــن االســتفادة منهــا بهــذا الخصــوص.
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اللغة والنبرة

اللغة والنبرة

مكانة الهوية المؤسسية

فيمــا يتعلــق بجهــود االتصــال يف حكومــة ديب ،فــإن أســلوب التواصــل ال يقــل أهميــة عــن
محتــوى الرســالة نفســها .فيمــا يلــي ســتة معاييــر يجــب اتباعهــا عنــد تطويــر وصياغــة المحتــوى
والرســائل.
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واضحا ً ومباشرا ً

واثقا ً ورزينا ً

اإليجاز

يجــب أن يكــون أســلوب  الكتابــة واضح ـا ً وأن
تكــون اللغــة بســيطة بعيــدة عــن المبالغــة يف
اســتخدام التعابيــر واأللفــاظ الرســمية وأن تكــون
الجمــل قصيــرة وخاليــة مــن الزخرفــة اللغو يــة
المعقــدة.

يجــب أن تنقــل الهو يــة المؤسســية رســالتها
بلغــة هادئــة ت ّتســم بالتواضــع و الرزانــة ،بحيــث
تكســب الثقــة واالحتــرام بــدال مــن لفــت األنظــار
فقــط.

الدخــول يف صلــب الموضــوع مباشــرة ،واإليجــاز 
يف الرســائل دون اإلفــراط يف الكتابــة ،واســتخدام
الرســوم البيانيــة متــى أمكــن ذلــك.

التركيز على اإلنجازات

استخدام اللغة العربية الفصحى

عندمــا تقــوم حكومــة ديب بمشــاركة خططهــا
وطموحاتهــا مــع اآلخريــن ،فإنهــا ســتركز علــى
الفائــدة والهــدف المــراد تحقيقــه وليــس علــى
الرؤ يــة والوعــود فحســب.

• تجنب استخدام االختصارات لألسماء المهمة

• تجنب استخدام االختصارات لألسماء المهمة

• عدم استخدام عالمات التعجب

• استخدم اإلنجليزية البريطانية عند الكتابة

• اســتخدام عالمــات  الترقيــم األخــرى حســب
   الحاجــة مــن أجــل ايصــال الرســائل بصــورة
   دقيقة للقارئ

• عدم استخدام عالمات التعجب

مراعاة قواعد اللغة اإلنجليزية

• التحلّــي بالدقــة عنــد الطباعــة ،فعلــى ســبيل
  المثــال ،يجــب اســتخدام الش ـ ْرطات  بــدال ً مــن
  الفواصل عند الفصل بين أجزاء الجمل
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الـهـويـة الـمـرئـيـة
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أهمية الدليل
اإلرشادي

أهمية الدليل اإلرشادي

الهوية المرئية

تمثل أهمية دليل إرشادات الهوية المؤسسية يف توفير معايير واضحة ،ومتناسقة ومفصلة
تحــدد الهو يــة المرئيــة لحكومــة ديب ،إذ أن هــذه الوثيقــة تب ّيــن قواعــد التطبيــق والتنفيــذ عبــر
العديــد مــن نقــاط االتصــال الخاصــة بالمعنييــن* .فمــن المهم جدا ً أن تظهر الهوية المؤسســية
بصــورة صحيحــة ومتناســقة يف شــتى وســائل االتصــال.
ولقــد تــم تصميــم هــذا الدليــل اإلرشــادي ليكــون دليــا ً تنفيذيـا ً لتطبيقــات الهو يــة المؤسســية وليس لغرض
تقييــد التفكيــر اإلبداعــي لدى المعنيين.
وســتوضح الصفحــات التاليــة إرشــادات اســتخدام العناصــر األساســية للهو يــة المرئيــة ،وتقديــم اإلطــار
واألدوات الالزمــة للتطبيــق مــن خــال اســتخدام رســائل االتصــال الخاصــة بالهويــة المؤسســية لحكومــة
دب ــي بشــكل متســق ومتناغــم.

*المعنيين :هم األطراف المؤثرون/المتأثرون بكل ما تمثله الهوية المؤسسية لحكومة ديب
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قاعدة عامة

قاعدة عامة

الهوية المرئية

يتعيــن وضــع الشــعار يف الزاو يــة العلويــة اليســرى “أعلــى التنســيق” أ يّ ـا ً كان نــوع أو طبيعــة
المــواد التســويقية المســتخدمة ،باســتثناء الحــاالت الخاصــة والمرتبطــة باســتخدام شــعار
حكومــة ديب مــع الحكومــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
المعايير البصرية التي يوصي هذا الدليل باالمتثال بها:
•
•
•
•
•
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ألوان الشعار
األدوات المرئية “التصاميم المستوحاة والمعبرة”
الخط المعتمد
نمط التصوير
التصميم المتناسق واستخدامات الشعار
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فكرة الهوية المؤسسية

مكانة الهوية المؤسسية

فكرة الهوية المؤسسية
إن الهوية المؤسسية هي تعبير عن:

ت ـ ــأث ـ ـي ـ ــر يـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق الـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوح

AMBITION TO IMPACT

جميع عناصر الهوية المؤسسية مجتمعة لتشكل هيكال ً مترابطا ً ومتماسكا ً
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شعار حكومة دبـي

شعار حكومة دبي

الهوية المرئية

وصف شعار حكومة دبــي:
•
•

الشــعار هــو العنصــر المر ـئـي األبــرز ألي هويــة ،فهــو
بصمــة خاصــة يحــدد طابع ـا ً موحــدا ً للمراســات،
وهو يمثل السلطة الرسمية.
شــعار حكومــة د ـبـي ثنا ـئـي اللغــة ،و ُيخــط االســم
العر ـبـي بال ُثلــث  ،Thulthأمــا الالتينــي ف ُيخــط بخــط
 .Optima Boldويتفــرد ال ُثلــث  Thulthبخطــوط
أنيقة ومنسابة ويتميز بالجودة والقوة والفخامة.
وقــد وقــع االختيــار ع ـلـى هــذا الخــط ليكــون جــزءا ً
مــن شــعار حكومــة د ـبـي نظــرا ً لصفاتــه النبيلــة
وتيمنا ً بماضينا المجيد.

•

•

الشــعار أحــادي اللــون ويجــب اســتخدامه ـفـي لونــه
األساســي أو إذا لزم األمر ،باللون األبيض .ويمكن
اســتخدامه باللــون األســود فقــط عنــد تطبيقــه
ع ـلـى تطبيقــات ذات نطــاق رمــادي مثــل (الفاكــس
وشاشة الهاتف وما إلى ذلك).
اللــون األحمــر هــو اللــون األساســي للشــعار،
واألبيــض هــو اللــون الثانــوي (إذا كان ع ـلـى خلفيــة
دا كنة) ثم اللون األسود إذا كانت الخلفية تتطلب
بديال ً عن اللون األحمر أو األبيض.
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وحدة القياس “”X

الهوية المرئية

وحدة القياس X

ُتمثــل العالمــة “×” وحــدة قيــاس ،وهــي مســاوية الرتفــاع
كلمــة “دب ــي” باللغــة االنجليز يــة كمــا هــو مبيــن ف ــي
الشــكل.
ويتــم اســتخدام هــذه الوحــدة خــال الدليــل اإلرشــادي
لبيــان الضوابــط المرتبطــة بالشــعار.
وحدة قياس
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المساحة الخالية والمقاس األدنى

المساحة
الخالية (الهامش)
والمقاس األدنـى

الهوية المرئية

1X
4X

4X

يجــب أن يكــون شــعار حكومــة دب ــي محاط ـا ً بمســاحة
خاليــة وواضحــة وال يجــب أن تتداخــل معــه عناصــر
أخــرى مثــل المحتــوى أو الصــور ،وذلــك لضمــان وضــوح
الشــعار وبــروزه.
وفيمــا يتعلــق بقيــود المســاحة ،يجــب أن يكــون الشــعار
محاطـا ً بالحــد األدن ــى مــن المســاحة الخاليــة (الهامــش)
كمــا هــو موضــح ـفـي الشــكل.

4X

1X
2X
1X

الحجم األدىن للطباعة

الحجم األدىن للوسائط الرقمية

100 px
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االستخدامات 
الخاطئة للشعار

االستخدامات الخاطئة للشعار

الهوية المرئية

تقــدم الرســومات أدنــاه بعــض األمثلــة
علــى االســتخدامات الخاطئــة لشــعار
حكومــة دب ــي
ا ٕن العالقــة بيــن الشــعار والعالمــة النصيــة ثابتــة دائم ـاً.
ال يجــب اســتخدام النســخ األخــرى أو تغييــر العمــل الفنــي
أو العالقــة بيــن العناصــر بـأي طريقــة كانــت.

•
•
•
•
•

ال يجوز عكس الشعار أفقيا ً أو عمودياً.
ال يجوز تغيير حجم أي من عناصر شعار الحكومة.
ال يجوز تغيير موضع أي من عناصر شعار الحكومة.
ال يجوز إعادة رسم شعار الحكومة.
ال يجوز فصل أو حذف أي من عناصر شعار الحكومة.

•
• ال يجوز وضع شعار الحكومة على خلفيات عالية التباين.
ال يجوز وضع شعار الحكومة على خلفيات معقدة.

•
• ال يجوز تغيير لون شعار الحكومة.

ال يجوز تغيير حجم شعار الحكومة بشكل غير متناسب.

•
•
•

ال يجوز استخدام الشعار بزاوية مائلة.
ال يجوز إضافة الظالل إلى شعار الحكومة باستثناء
تطبيقات التلفاز أو التطبيقات الرقمية.
ال يجوز استخدام الخط المائل في كتابة شعار الحكومة.
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ألوان الشعار

لوحة األلوان

الهوية المرئية

اللون الرئيسي
اللون األحمر لحكومة ديب

يعــود الفضــل إل ــى عراقــة هويــة حكومــة دب ــي ف ــي
اســتيحاء قاعــدة األلــوان الرئيســية والتــي تضمــن
تطبيــق اســتخدامات الشــعار بشــكل   ثابــت يف
كافــة وســائل اإلعــام واالتصــال.
تتألــف لوحــة األلــوان األساســية مــن اللــون الرئيســي المعتمــد
لحكومــة د ـبـي مــع اللــون الرمــادي (الثانــوي) لخلق تأثير متميز.

اللون الثانوي
اللون الرمادي لحكومة ديب

بانتون
185C

اللون الثانوي
اللون االبيض لحكومة ديب

بانتون
COOL
GRAY 11C

اللون الرئيسي لحكومة دبـي هو .Pantone 185C

أبيض

اللون الثانوي لحكومة ديب هو .Pantone Cool Gray 11C

تب ّيــن الرســومات التاليــة قاعدت ــي االٔلــوان الرئيســية والثانويــة
المعتمــدة ف ــي كافــة التطبيقــات الخاصــة بالهو يــة الحكوميــة
لمختلــف االســتخدامات المطبوعــة والمرئيــة.
يمكــن اســتخدام جميــع ألــوان الشــعار و/أو تنســيقها مــع
بعضهــا البعــض بــأوزان متســاوية.

R 228
G 0
B 43

0
91
76
0

C
M
Y
K

HEX #E4002B
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R 83
G 86
B 90

44
34
22
77

C
M
Y
K

HEX #53565A

R 255
G 255
B 255

0
0
0
0

C
M
Y
K

HEX #FFFFFF

الخط الطباعي للعناوين

الهوية المرئية

الخط الطباعي:

العناوين الرئيسية

تــأثــيــر يـحـقـق الــطــمــوح
أ ب ت ث ح ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

استخدام خط  DIN NEXT LT ARABICلكافة العناوين الرئيسية باللغة العربية

AMBITION TO IMPACT
abcdefghijklmnoqrstxuvwxyx
استخدام خط  AMPLESOFT PROلكافة العناوين الرئيسية باللغة اإلنجليزية
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الخط الطباعي للعناوين

الهوية المرئية

الخط الطباعي:

النصوص الرئيسية والثانوية

تــأث ـيــر ي ـح ـقــق ال ـط ـمــوح
استخدام خط دب ــي لكافة النصوص الرئيسية يف المواد المطبوعة أو الرقمية
باللغة العربية واللغة اإلنجليزية

AMBITION TO IMPACT

تــم تصميــم الخــط باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة يف آن واحــد لتحقيــق التناغــم
المنشــود بينهمــا ،ويتألــف مــن أربعــة
أوزان.
خــط دبـ ــي متــاح يف جميــع أنحــاء العالــم
ويف جميــع برامــج مايكروســوفت.
لجميــع االســتخدامات  األخــرى يمكنــك
تحميــل الخــط هنــا:

https://dubaifont.com
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النصوص الرئيسية
والثانوية

خط ديب
خط ديب
خط ديب
خط دبي
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الخط الطباعي للنصوص الرئيسية والثانوية

الهوية المرئية

الخط الطباعي باللغة العربية

عــريــض
أ ب ت ث ح ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

م ـتــوســط
أ ب ت ث ح ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

إن ألســلوب الطباعــة واختيــار نــوع الخــط تأثيــرا ً عميق ـا ً
إذ يتمتعــان بطابــع خــاص يميزهمــا عــن غيرهمــا مــن
أســاليب الطباعــة.

ع ــادي
أ ب ت ث ح ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

خ ـف ـيــف
أ ب ت ث ح ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي

الهوية المرئية

الخط الطباعي للنصوص الرئيسية والثانوية
الخط الطباعي باللغة اإلنجليزية

DUBAI FONT
DUBAI FONT
DUBAI FONT
DUBAI FONT

Bold

النصوص الرئيسية
والثانوية

abcdefghijklmnoqrstxuvwxyx
1234567890.!

Medium

abcdefghijklmnoqrstxuvwxyx
1234567890.!@

Regular

abcdefghijklmnoqrstxuvwxyx
1234567890.!@

Light

abcdefghijklmnoqrstxuvwxyx
1234567890.!@
22

خط الطباعة

التسلسل الهرمي
وتنسيق التصميم

الهوية المرئية

التسلسل الهرمي وتنسيق التصميم

وفعال
بسيط ،واضح ،مؤثر
ّ
•

إن أســلوب الكتابــة يمنــح الشــعار طابعـا ً متفــردا ً ويضفــي
عليه مزيدا ً من التميز .فهو يســاعد على إيصال الرســائل
بوضــوح مــع تعز يــز مكانــة الهوية المؤسســية.

•

يجــب دائم ـا ً إ يــاء االهتمــام التــام لجــودة أســلوب الكتابــة؛
لــذا يرجــى التأ كــد مــن أن المســافة بيــن الخطــوط واألحــرف
كافيــة ،والحــرص ع ـلـى تطبيــق االســتخدام الصحيــح
لوصــات األحــرف.

•
•
•
•

العنوان الفرعي
 22/20نقطة*

ال ينبغــي تغييــر نــوع الخــط أو تكثيفــه بــأي شــكل مــن
األ شــكال.

العنوان الرئيسي
 80/80نقطة

يوضــح الشــكل كيفيــة اســتخدام نــوع الخــط ـفـي تصميــم
صفحــة مــن كتيــب.
يجــب اســتخدام خــط د ـبـي ـفـي كتابــة النصــوص كمــا يجــب
الحــرص ع ـلـى اســتخدام نفــس الخــط باســتمرار مــن حيــث
التصميــم.

النص
النقاط الهامة
في النص

وفيما يلي التسلسل الهرمي المعتمد لتنسيق
التصميم:

 12/10نقطة

 العناوين الرئيسية -العناوين الفرعية

*المالحظة

التوضيحات
والمالحظات

 النص -التوضيحات والمالحظات
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مستويات التصوير
الفوتوغرايف

مستويات التصوير الفوتوغرافي
نسبة االستخدام

50%

35%

15%

تصوير ملهم وممتد .يجب أن يعكس التصوير
قوة التأثير وأن يكون أخاذاً.

يعكس التصوير التجريدي قوة التأثير والنمو
من خالل األشكال أو فنون العمارة المتميزة.

يضيف التصوير األبيض واألسود لمسة
مصقولة إىل الشكل والمظهر بأكمله.

تصوير بانورامي

يجــب أن يكــون ت ــأثير الحكومــة واضح ـا ً مــن خــال التقــاط
صــور واســعة للمدينــة باســتخدام اإلضــاءة المســرحية.
كمــا يجــب أن يركــز التصويــر البانورامــي ع ـلـى إبــراز فكــرة
“تأثيــر يحقــق الطمــوح”.

نسب االستخدام
يجــب أن نســتخدم التصويــر البانورامــي قــدر اإلمــكان؛ بينمــا
توفــر الصــور المجــردة والصــور باألبيــض واألســود دورا ً داعمـا ً
للتصويــر البانورامــي.

24

الهوية المرئية

تصوير تجريدي

تصوير أبيض وأسود

مستويات التصوير
الفوتوغرايف

أمثلة على المستوى األول:
مرئـي ،ديناميكي وشاسع
تعرض هذه الصفحة أمثلة من مجموعة المستوى األول.
فيمــا يل ــي أمثلــة يمكــن اســتخدامها كصــور إضافيــة لألنمــاط
المعروضــة.

النمط
تتسم العناصر الجمالية ونمط التصوير بإطاللة
واضحة ونقية وعصرية تبرز دبي بأبهى حلّتها.

•
•

صور تجريدية
صور رئيسية
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مستويات التصوير الفوتوغرافي

الهوية المرئية

نسبة االستخدام

صور تجريدية

صور رئيسية

مستويات التصوير
الفوتوغرايف

أمثلة على المستوى الثانـي:
مفصلة ،إبداعية ومعبرة
اســتخدام صــورا ً داعمــة تعكــس الطمــوح المســتقبلي
لحكومــة دب ــي.
تتمثــل معاييــر هــذا التصو يــر ـفـي تمثيــل طمــوح الحكومــة ـفـي
إحــداث التأثيــر وتحقيــق الطموحــات.

النمط
ُتلتقــط الصــور بطريقــة مبدعــة تجســد طمــوح الحكومــة،
ويعــد النطــاق واالتســاع عامليــن مهميــن لتحقيــق هــذه
الرؤ يــة.
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مستويات التصوير الفوتوغرافي
نسبة االستخدام

صور إبداعية

الهوية المرئية

مستويات التصوير
الفوتوغرايف

أمثلة على المستوى الثالث:
مركزة ،متوازنة وأ ّ
خاذة
يركــز هــذا المســتوى مــن نمــط التصويــر الفوتوغرا ـفـي ع ـلـى
عــرض الجهــات ومؤسســاتها الفرعيــة .وســيكون لهــذا النمــط
مجموعــة واســعة مــن الصــور عندمــا نتحــدث عــن الشــرا كات
والمســاهمات والتعــاون مــع الجهــات.
ينبغي أن تتحلى الصور بأفكار غير مألوفة وغير متوقعة.
إن اســتخدام تقنيــة االقتصــاص تخلــق نظام ـا ً فر يــدا ً ســواء
ـفـي الصــور الخاصــة بمجــاالت العلــوم والطاقــة أو النقــل أو
الصناعــة أو التكنولوجيــا أو الرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن
القطا عــات.
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مستويات التصوير الفوتوغرافي
نسبة االستخدام

صور فرعية

الهوية المرئية

تصوير الموظفين
الحكوميين

مستويات التصوير الفوتوغرافي

الهوية المرئية

تصوير الموظفين الحكوميين

تصوير املوظفني الحكوميني
الصور المستخدمة هنا هي لغرض توضيح أنماط التصوير فقط

تظهــر هــذه الصــور بعــض األمثلــة عــن
أنمــاط التصو يــر عنــد تصو يــر الموظفيــن
الحكومييــن يف دب ــي .وهــي مجموعــة
مــن الصــور التــي تركــز علــى موظفــي
الحكومــة وتعكــس نظــرة الثقــة العاليــة
يف وجوههــم.

مالحظات حول اإلخراج الفني للتصوير:

•
•
•

ضمن استوديو أو بيئة عمل
وضعية طبيعية للموظف تبرز الثقة والمهنية
تكون إضاءة جانبية أو إضاءة طبيعية

•

استخدام صور باألبيض واألسود وصور ملونة

•

درجات غنية متباينة

•

التباينــات ـفـي ترا كيــب الصــور تمنحها مســاحة مريحة
وتجعلهــا واضحــة بشــكل فعــال ـفـي التصميــم النها ـئـي
للصفحة
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األداة المرئية

األداة المرئية

التصميم واالستخدام

استخدام األداة المرئية
إن األداة المرئيــة هــي أ كثــر مــن شــكل شــعار وأســلوب
طباعــة وألــوان .حيــث يعــد اســتخدامها جــزءا ً مهم ـا ً مــن
شــكل ومظهــر الهويــة المرئيــة.
هــذه األداة تعكــس فكــرة االســتمرارية والطمــوح إلحــداث
التأثيــر وتحقيــق اإلنجــازات ،ونســتخدمها إللقــاء الضــوء ع ـلـى
عناويــن ومحتــوى مهــم بينمــا نــروي قصــة مؤثــرة لهويتهــا
المؤسســية.
توضــح هــذه الصفحــة كيفيــة اســتخدام األداة المرئيــة مــع
الطباعــة واأللــوان.
قــد تتبايــن ألــوان األداة المرئيــة بنــا ًء ع ـلـى صــورة الخلفيــة،
لكــن يجــب أن تظهــر بألــوان األبيــض واألحمــر قــدر المســتطاع.
ويمكــن اســتخدام اللــون األحمــر  Gov Redأو الرمــادي
الحكومــي  Gov Greyـفـي الخلفيــة الفاتحــة ،بينمــا ســيظهر ـفـي
الخلفيــة الدا كنــة باللــون األبيــض .احــرص دائم ـا ً ع ـلـى جعــل
العنــوان الرئيســي والرســوم واضحــة.
يرجــى الرجــوع إل ــى “القائمــة المرجعيــة” ـفـي هــذا الدليــل
لالطــاع ع ـلـى تطبيقــات أ كثــر تنوع ـاً.
ترمــز هــذه األداة المرئيــة إ ـلـى التأثيــر الــذي يحقــق الطموحــات
وهــذا مــا تســعى حكومــة لتحقيقــه دائمـاً.
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X
X

X

الطموح

ترمز هذه األداة المرئية للتقدم نحو األمام

X

X

ـفـي الجــزء العلــوي مــن األداة تكــون
المحــاذاة إ ـلـى أع ـلـى الحــروف ،ويمكــن
أن توضــع األداة المرئيــة ع ـلـى يميــن
النــص أو ع ـلـى يســاره.

X
X
X
X
ارتفــاع األداة المرئيــة يجــب أن يســاوي
ر بــع ارتفــاع حــروف العنــوان دومـاً.

X
X
X

5X

X
X
يمكــن أن يبــدأ الجــزء الســفلي لــأدة المرئيــة مــن بدا يــة
آخــر حرفيــن وحتــى أر بــع حــروف مــن آخــر كلمــة ثــم
تمتــد إ ـلـى نهايــة التصميــم .تنطبــق نفــس القاعــدة عنــد
اســتخدام األداة المرئيــة الســفلية مــن الجهــة اليســرى
حيــث تبــدأ األداة المرئيــة مــن نهايــة آخــر حرفيــن إ ـلـى أر بــع
حــروف ثــم تمتــد حتــى نهايــة التصميــم.
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األداة المرئية

الهوية المرئية

األداة المرئية
استخدام األداة المرئية

تظهر األداة المرئية مع النصوص الكبيرة والعناوين الرئيسية فقط

استخدام األداة المرئية
توضــح هــذه األمثلــة كيــف ينبغــي تنســيق األداة المرئيــة مــع
العناويــن الرئيســية بأطــوال متباينــة .وبنــا ًء ع ـلـى تخطيــط
التصميــم ،فإنــه يمكــن ز يــادة عــرض أداة الرســم لتمتــد إ ـلـى
نهايــة التصميــم الفنــي.
يجــب االلتــزام دائم ـا ً بالمبــادئ الخاصــة ببنــاء األداة المرئيــة
وعالقتهــا بالعنــوان الرئيســي والتــي تــم تحديدهــا ـفـي الصفحــة
الســابقة.

استشراف
المستقبل

تأثير يحقق
الطموح

التميز
الحكومي

لإلطــاع ع ـلـى المز يــد مــن األمثلــة عن اســتخدام األداة المرئية،
يرجــى الرجــوع إ ـلـى “القائمــة المرجعيــة” ـفـي نهايــة هــذا الدليــل
اإلرشادي.

 يوضح المثال أعاله السطر المحاذي ألعلى الطباعة. تبلغ المسافة  5xأسفل الطباعة كما تم قياسها على الصفحة السابقة. -الحظ أنه يجب تقسيم ارتفاع الحرف إىل أربعة للعثور على ارتفاع .X
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االستخدامات غير
الصحيحة

األداة المرئية
االستخدمات غير الصحيحة

الطموح
لإلنجاز
ال تغير زاوية األداة المرئية،
يجب أن تكون األداة المرئية أفقية دوماً.

توضــح هــذه األمثلــة عــدم تناســق
األداة المرئية مع العناوين الرئيسية.
وبنــا ًء ع ـلـى التصميــم ،فإنــه يمكــن ز يــادة عــرض األداة المرئيــة
لتمتــد إ ـلـى نهايــة التصميــم الفنــي.
يجــب االلتــزام دائم ـا ً بالمبــادئ الخاصــة ببنــاء األداة المرئيــة
وعالقتهــا بالعنــوان الرئيســي كمــا تــم توضيحــه ـفـي الصفحــة
الســابقة.
لالطــاع ع ـلـى المز يــد مــن األمثلــة عن اســتخدام األداة المرئية،
يرجــى الرجــوع إ ـلـى “القائمــة المرجعيــة” ـفـي نهايــة هــذا الدليــل
االرشادي.

استشراف
المستقبل
يجب أال تتداخل األداة المرئية مع العنوان أو النص

الطموح
لإلنجاز
ال تستخدم جزءا ً واحدا ً من األداة المرئية حيث يجب استخدام األداة
المرئية بجزئيها العلوي والسفلي معا ً ودوما ً
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استشراف
المستقبل
ال تستخدم إال األلوان المعتمدة في لوحة األلوان

الطموح
لإلنجاز
ال تستخدم األداة المرئية بشكل مغاير للقواعد

استشراف
المستقبل
ال تستخدم أ كثر من أداة مرئية مع العنوان الواحد

ال تستخدم األداة المرئية على شعار الحكومة

التميز
ال تغير سماكة األداة المرئية.
التزم دوما ً بالمعايير والقواعد المذكورة في صفحة استخدام األداة
المرئية

التميز
الحكومي
ال تضف ظال ً للعنوان أو لألداة المرئية
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استخدامات
شعار حكومة دبــــي
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4

شعار حكومة دبـي
منفصالً

المبادئ األساسية

استخدامات شعار حكومة دبي

المبادئ األساســية الستخ ــدام شــعار
حكومــة دب ــي بشــكل منفصــل

يمكــن لشــعار حكومــة دب ــي أن يبــرز بشــكل منفصــل ف ــي
مناســبات رســمية مختلفــة إن لــزم األمــر (مثــل :اإلعالنــات
والمشــاركات الرســمية...إلخ) .ألي مــن هــذه الفعاليــات ،ع ـلـى
جهــة المنظمــة التنســيق مــع األمانــة العامــة للمجلــس
التنفيــذي الســتخدام الشــعار وكيفيتــه.

تمثــل التصاميــم التاليــة بعــض األمثلــة لوضعيــة الشــعار
ع ـلـى مختلــف المــواد التســويقية:

1
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ورق المراسالت

2

الجدار الخلفي

3

سارية علم للمكتب
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الفرق الحكومية

استخدامات شعار حكومة دبي

الفرق الحكومية

المبادئ األساســية الستخ ــدام شــعار
حكومــة دب ــي مــع الفــرق الحكوميــة

الفــرق الحكوميــة هــي الفــرق الدائمــة التــي تــم تشــكيلها
مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة ،وتقــوم األمانــة العامــة
للمجلــس التنفيــذي باإلشــراف عليهــا ألداء مهمــة معينــة،
وتتكــون عضويتهــا مــن ممثليــن رســميين لهــذه الجهــات
الحكوميــة.

ويجــب أن تتبــع الهويــة المؤسســية لهــذه الفــرق
اإلرشــادات الموضحــة أدنــاه:
• وضــع شــعار حكومــة د ـبـي ـفـي المنتصــف  ،ووضــع اســم
الفريق أدناه باللغتين العربية واإلنجليزية باللون الرمادي
الدا كن.

1
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البنرات اإلعالنية مع الفرق الحكومية

2

المراسالت مع الفرق الحكومية
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اإلعالنات الموحدة

استخدامات شعار حكومة دبي

اإلعالنات الموحدة

حدة
اإلعالنات المو ّ
تطبيق ـا ً لسياســة حكومــة دب ــي بشــأن اإلعالنــات الموحــدة
التــي تبــرز التعــاون والتنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة ،فــإن
الشــكل التال ــي يوضــح طريقــة اســتخدام الشــعارات ف ــي
المــادة اإلعالنيــة .وتقــوم األمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي
بالتنســيق بيــن الجهــات لنشــر اإلعالنــات الموحــدة.

1
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طريقة عرض شعارات الجهات الحكومية فـي تصميم
اإلعالن الموحد
حكومة دبي  -الدليل اإلرشادي 2021

الحكومات اإلتحادية

هـــويـــة شـعـارات

استخدامات شعار حكومة دبي

الــجــهـــات الــحــكــومــيــة
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عناصر شعار الجهة

عناصر شعار الجهة الحكومية

استخدامات شعار حكومة دبي

يوضح الشــكل التالي الهوية األساســية للتصميم التي يجب
تطبيقهــا ع ـلـى جميــع الجهــات الحكوميــة .بحيــث يوضــع رمــز
الجهــة ع ـلـى الجانــب األيمــن ،فيمــا توضــع معلومــات الجهــة
(العالمــة النصيــة ) ثنائيــة اللغــة ع ـلـى الجانــب األيســر.
إن العالمة النصية لشعار الجهة الحكومية يمكن أن يشمل
االســم باللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليز يــة (انظــر الشــكل )1
أو يمكــن تفصيلهــا بإضافــة بيانــات اإلدارة/المؤسســة (انظــر
الشــكل .)2

1

العالمة النصية باللغة العربية

الشكل ()1

العالمة النصية باللغة اإلنجليزية

يمكــن اســتخدام الخطــوط التــي ســبق اعتمادهــا مــن قبــل
الجهــة ـفـي هويتهــا البصر يــة ،أو الخطــوط المحــددة ـفـي هــذا
الدليــل.

رمز الشعار

الحروف الطباعية للجهة:
• يمكــن للجهــة اســتخدام نــوع للخــط بمــا يتناســب مــع طبيعــة
نشاطها على أن يكون اللون المستخدم هو اللون األسود فقط.

•

يجــب دائم ـا ً أن يكــون قيــاس الخــط العر ـبـي أ كبــر بقليــل مــن
قيــاس الخــط الالتينــي إلضافــة تكافــؤ بصــري وع ـلـى أن تكــون
البيانــات اإلضافيــة لإلدارة/المؤسســة أصغــر بمعــدل  2-1نقطــة
من اسم الجهة.

2

الشكل ()2

• يجــوز اســتخدام الكشــيدة ( تمديــد المســافة بيــن األحــرف) مــع
الخــط العر ـبـي لتفــادي االختالفــات القياســية مــع النــص الالتينــي
مع الحرص على عدم تشويه العالمة النصية.

*مالحظــة :ع ـلـى الجهــات التــي تعمــل ع ـلـى تصميــم شــعارات
جديــدة أو تغييــر شــعاراتها التأ كــد مــن وجــود االســم الرســمي
للجهــة الحكوميــة (العالمــة النصيــة) ع ـلـى أن ال يطغــى
تصميــم شــعار الجهــة ع ـلـى شــعار حك،مــة د ـبـي مــن حيــث
النــوع ،اللــون والحجــم.
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الهيكل الشامل للحكومة والجهة

الهيكل الشامل
للحكومة والجهة
1

استخدامات شعار حكومة دبي

الشكل ()1

يمثــل المحــاذاة األفقيــة بيــن شــعار حكومــة د ـبـي
وشــعار الجهــة .يجــب اإللتــزام بالحــد األد ـنـى واألمثــل
للمســافة بيــن جميــع العناصــر.

وهــو يوضــح الهيــكل المعيــاري لتصميــم الهو يــة الكاملــة
لجميــع الجهــات الحكوميــة .ونظــرا ً لالختــاف بيــن أحجــام
الرمــوز الحاليــة ،فــإن مخصصــات المســاحة قــد تختلــف
ولكــن القواعــد األساســية المرتبطــة بالمســافة بيــن العناصــر
تبقــى ثابتــة (انظــر الشــكل .)1

يجــب احتــرام العالقــة بيــن شــعارات الجهــة والحكومــة ،فحجــم
شــعار حكومــة دب ــي يجــب أن يتناســب بصر ي ـا ً مــع شــعار الجهــة.
ع ـلـى أن يظهــر شــعار الحكومــة دائم ـا ً باللــون األحمــر إ ـلـى اليســار

(انظــر الشــكل .)2

الخــط الموجــود أســفل العناصــر يهــدف إ ـلـى جمــع
جميــع العناصــر لتمثــل هيــكل شــامل ومتماســك.

2

العالمة النصية للجهة

مساحة رمز
شعار الجهة

مساحة شعار حكومة
دبي

الشكل ()2

توز يــع األلــوان ،المســافة اآلمنــة والموصــى بهــا بنــي
جميــع العناصــر.

مساحة رمز
شعار الجهة

يمكــن تكبيــر الحــروف الطباعيــة الخاصــة بالجهــة فقــط إ ـلـى حــد
يماثــل فيــه ارتفاعهــا ارتفــاع رمــز الجهــة أو إ ـلـى أن يبعــد عــن شــعار

ألوان العالمة النصية
للجهة ( األسود)

شعار حكومة دبــي باللون
األساسي ( األحمر)

الحكومــة مســافة تبلــغ ( ،)6Xأيهمهــا يأ ـتـي أوال ً (انظــر الشــكل .)3

3

الشكل ()3

الحجــم األقصــى للمســاحة التــي يمكــن أن تشــغلها
العالمــة النصيــة للجهــة.

أقصى مساحة مسموح بها لمعلومات الجهة (العالمة النصية)
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التنويعات الهيكلية

التنوع فـي الهيكلية

1

تنطبــق شــروط “الهيــكل المعيــاري لتصميــم الهويــة
الكاملــة” علــى االختالفــات أدنــاه.

استخدامات شعار حكومة دبي

الشكل ()1

يجــب وضــع رمــز الشــعار دائــري الشــكل والرمــوز
الغيــر منتظمــة ف ــي مســتوى منخفــض بمقــدار
(.)0.5X

يجــب وضــع جميــع الرمــوز الدائر يــة أو غيــر النظاميــة ـفـي
مســتوى منخفــض بمعــدل ()0.5Xمــن خــط قاعــدة الحــروف
الطباعيــة كــي تظهــر متواز يــة بصر ي ـا ً (انظــر الشــكل .)1
2
بالنســبة لشــعارات الجهــة التــي تتضمــن حروف ـا ً فقــط ،ال
حاجــة ألي نصــوص معلوماتيــة تفصيليــة (العالمــة النصيــة)
إال ـفـي حالــة ضــرورة ذكــر اإلدارة/المؤسســة (انظــر الشــكل .)2

ينصــح أن يظهــر الهيــكل دائم ـا ً فــوق خلفيــة بيضــاء ،لكــن
وألغــراض بنــاء هويــة اإلدارة/المؤسســة يمكــن للجهــة أن
تســتخدم لونهــا المميــز ـفـي الخلفيــة ،ولكــن بقتامــة ال تز يــد
عــن ( 10٪انظــر الشــكل .)3

الشكل ()2

المؤلــف مــن حــروف فقــط
شــعار الجهــة الحكوميــة ُ
(عالمــة نصيــة) دون رمــز.

3

الشكل ()3

يمكــن ألي جهــة اســتخدام خلفيــة ملونــة بمــا
يتناســب مــع هويتهــا المؤسســية ،ع ـلـى أن ال تتجــاوز
شــفافية لــون الخلفيــة أ كثــر مــن .10٪
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االستثناءات

االستثناءات

1

استخدامات شعار حكومة دبي

الشكل ()1

اســتخدام اللــون األســود لتمثيــل جميــع عناصــر
الهيــكل الشــامل لحكومــة دب ــي والجهــة الحكوميــة
ف ــي بعــض التطبيقــات مثــل البرقيــات اإللكترونيــة
(رســائل الفاكــس).

يجــب تجنــب االســتخدامات غيــر التقليديــة ،إال ف ــي ظــروف
خاصــة جــداً .وف ــي مــا يل ــي بعــض األمثلــة ع ـلـى هــذه
اال ســتخدامات:

2

الشكل ()2

هويــة حكومــة دب ــي مــع رمــز شــعار الجهــة
الحكوميــة فقــط ،يمكــن اســتخدام هــذا الشــكل ـفـي
بعــض التطبيقــات مثــل العالمــة التجار يــة للملكيــة
ولوحــة الرعايــة.

3

الشكل ()3

تســتخدم المحــاذاة العموديــة بيــن شــعار حكومــة
دب ــي وشــعار الجهــة الحكوميــة ـفـي حــال كانــت أبعــاد
التطبيقــات غيــر كافيــة والتــي قــد تــؤدي إل ــى تعــدز
وضــوح الهيــكل الشــامل للهويــة بالمحــاذاة األفقيــة.
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الحكومات اإلتحادية

استخدامات شعار حكومة دبي

الهيكل الشامل للحكومة والجهة فـي

الـــمـــواد الـــتـــســـويــقـــيـــة

41

قالب الصفحة
العمودية واألفقية

قالب الصفحة العمودية واألفقية

استخدامات شعار حكومة دبي

هــذه أمثلــة ع ـلـى كيفيــة تطبيــق هــذه اإلرشــادات ف ــي قالــب
الصفحــة العموديــة واألفقيــة ،حيــث أن المســاحة أســفل
الهيــكل الشــامل للحكومــة والجهــة يمكــن أن تكــون صــورة،
أو رســما ً أو معلومــات تتعلــق بالجهــة.

1
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الصفحة العمودية

2

الصفحة األفقية
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الوثائق الرسمية
للمعامالت الخارجية

الوثائق الرسمية للمعامالت الخارجية

استخدامات شعار حكومة دبي

يجــوز للجهــات الحكوميــة التــي لهــا معامــات مــع جهــة
رســمية خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن تســتخدم
ف ــي وثائقهــا ومراســاتها الرســمية اســم الدولــة باللغتيــن
العربيــة واإلنجليز يــة ،وذلــك كمــان هــو موضــح ـفـي الشــكل
التا ـلـي:
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القوالب غير
القياسية للصفحة

القوالب غير القياسية للصفحة

استخدامات شعار حكومة دبي

هــذه أمثلــه عل ــى كيفيــة تطبيــق هــذه اإلرشــادات ف ــي أنســاق
الصفحــة غيــر القياســية.
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القرطاسية

القرطاسية

استخدامات شعار حكومة دبي

فيمــا يلــي أمثلــة علــى مجموعــة القرطاســية لجهــة
حكو ميــة :
 .1المراسالت الرسمية
 .2المظاريف
 .3بطاقة العمل
البيانــات الموضحــة ـفـي األمثلــة هــي أقــل التفاصيــل التــي
بجــب أن يتضمنهــا تصميــم القرطاســية.

 -1يتم إضافة شعارات الجوائز واالعتمادات الحكومية
فـي أسفل القالب.
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الجوائز واالعتمادات
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قوالب اإلعالن
اإللكترونـي

قوالب اإلعالن اإللكتروني

1

استخدامات شعار حكومة دبي

قوالب اللوحة األفقية

موضــح هنــا أمثلــة لإلعالنــات اإللكترونيــة مصممــة بشــكل
بســيط ولكــن بشــكل يلفــت المســتخدم بســرعة .يجــب
مراعــاة األحجــام والمســاحات الخاليــة للشــعار والتأ كــد مــن
أن جميــع النصــوص ســهلة القــراءة عنــد إضافتهــا ع ـلـى أي
صــورة.

1

46

قوالب اللوحة المربعة

3

قوالب اللوحة الطولية
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قوالب العروض
التقديمية

قوالب العروض التقديمية

استخدامات شعار حكومة دبي

يتعيــن تصميــم بســيط وواضــح لقالــب العــرض التقديمــي،
وباســتخدام خــط دب ــي لتوفــره ع ـلـى جميــع أنظمــة التشــغيل
بأجهــزة الكمبيوتــر .يجــب تطبيــق ألــوان هو يــة حكومــة د ـبـي
بينمــا تكــون صفحــات المحتــوى بيضــاء إلتاحــة وصــول
المعولمــات المفصلــة بوضــوح.
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توقيع البريد
اإللكترونـي

توقيع البريد اإللكتروني

استخدامات شعار حكومة دبي

يجــب أن يكــون نــص التوقيــع بالبر يــد اإللكترو ـنـي باللغتيــن
العربيــة واإلنجليز يــة وأن يتضمــن اســم ومنصــب المرســل،
باإلضافــة إ ـلـى اســم وعناويــن االتصــال مــع شــعار الجهــة
الحكوميــة .ويمكــن للجهــة إضافــة أ يــة شــعارات كتابيــة
خاصــة للجهــة ـفـي األســف (مثــل الرؤيــة والرســالة) أو الجوائــز
والشــهادات التــي فــازت بهــا.

يجــب أن ال ُيســتخدم شــعار حكومــة دبـ ــي يف التوقيــع
اإللكتــروين.
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الموقع اإللكترونـي

الموقع اإللكتروني

استخدامات شعار حكومة دبي

يجــب أن يظهــر الهيــكل الشــامل لشــعار الجهــة الحكوميــة
كترويســة ع ـلـى الموقــع اإللكترو ـنـي للجهــة .بحيــث يشــغل
الشــريط األبيــض كامــل عــرض البوابــة اإللكترونيــة ،وأن يظهــر
ـفـي أع ـلـى كل صفحــة.

يتــم اســتخدام نفــس هيــكل الشــعار المعتمــد يف كال 
الصفحــات العربيــة واإلنجليزيــة.

49

حكومة دبي  -الدليل اإلرشادي 2021

لوحة نهاية الشاشة التلفزيونية

لوحة نهاية الشاشة
التلفزيونية

استخدامات شعار حكومة دبي

وضــع الهيــكل الشــامل لشــعار الجهــة الحكوميــة ـفـي الوســط
أو إل ــى اليميــن .كمــا يمكــن أن يكــون ف ــي موضــع أفقــي أو
عمــودي طالمــا تــم اتبــاع جميــع التوصيــات المقــررة.
وفي ما يلي بعض األمثلة:

1

الشكل ()1

مثال ظهور الهيكل الشامل لشعار الجهة الحكومية وحكومة دبي على خلفية سوداء

50

3

الشكل ()2

مثال ظهور شعار حكومة دبـي مع شعارات لجهات حكومية مختلفة على خلفية بيضاء
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اللوحات على المبانـي

اللوحات على المباني

استخدامات شعار حكومة دبي

هــذا مثــال علــى لوحــات المبــاين .وتتضمــن اإلرشــادات
اإللزاميــة اســم وشــعار الجهــة مــع شــعار حكومــة ديب.

باإلمــكان تغييــر هيــكل الشــعار بمــا يتناســب مــع شــكل
المبنــى وموقعــه.
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الحكومات االتحادية

شعار حكومة دبــــي مع شعار

استخدامات شعار حكومة دبي

الـــحـــكـــومـــة االتـــحـــاديـــة

52

المبدأ الرئيسي

الحكومة االتحادية

استخدامات شعار حكومة دبي

المبدأ الرئيسي

قد توجد حاالت تتطلب إصدار المنشورات والمراسالت
بشعارات الحكومة االتحادية و المحلية
يف مثــل هــذه الحــاالت ،يتــم دعــم شــعار حكومــة ديب بشــعار دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
حيــث أن شــعار حكومــة ديب ســيظهر دائم ـا ً علــى الناحيــة اليمنــى وفق ـا ً لإلرشــادات التوجيهيــة
الســتخدامات  شــعار الحكومــة االتحاديــة.
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استخدامات شعار حكومة دبي

الحكومة اإلتحادية

اإلرشادات األساسية

اإلرشادات األساسية

يجــب أن يتســاوى شــعار حكومــة ديب عنــد ربطــه مــع شــعار
الحكومــة اإلتحاديــة بنفــس العــرض واإلرتفــاع .ســتضمن
هــذه القاعــدة وزن مــريئ متســاو لــكال الشــعارين.

شعار حكومة دبـي يتساوي باالرتفاع مع شعار الحكومة اإلتحادية يف جميع األوقات.

تركيب رئيسي

اإلرشــادات األساســية الستخ ــدام
شــعار حكومــة دب ــي بشــكل مشــترك
مــع الحكومــة اإلتحاديــة
يجــب مراعــاة العالقــة بيــن شــعار الحكومــة االتحاديــة
وحكومــة د ـبـي بشــكل دقيــق .فمثــاً ،شــعار حكومــة دب ــي
يجــب أن يكــون متناســبا ً بشــكل مر ـئـي بالمقارنــة مــع شــعار
الحكومــة االتحاديــة ،ويجــب أن يظهــر شــعار حكومــة د ـبـي
باللــون األحمــر دائم ـا ً ع ـلـى يميــن الصفحــة.
تمثــل العالمــة  Xوحــدة قيــاس وهــي تســاوي ارتفــاع كلمــة
“دب ــي” باللغة االنجليزية كما هو موضح في الشــكل وســوف
يتــم اســتخدام وحــدة القيــاس هــذه ضمــن الدليــل اإلرشــادي.
لالطــاع ع ـلـى االســتخدام الكامــل لشــعار الحكومــة االتحاديــة،
يرجــى الرجــوع إ ـلـى اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بالحكومــة
االتحادية.

4X

1

تركيب ثانوي

1.5 X

X

4X

4X
6X

X
2X

4X

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ
Federal Government

2X

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ
Federal Government

2X

X
4X
4X

1

4X

الحد األدنى للمسافة بين شعار حكومة دبي وشعار الحكومة اإلتحادية.

2X
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X
X

الحكومة اإلتحادية

اإلعالنات
يوضــح هــذا المثــال إعالن ـا ً يجمــع بيــن الحكومــة االتحاديــة
وحكومــة دب ــي .يجــب أن يظهــر شــعار حكومــة د ـبـي أع ـلـى
الجانــب األيمــن للمخطــط عنــد اســتخدامه مــع شــعار
الحكومــة االتحاديــة و ـفـي هــذه الحالــة يســتند المبــدأ ع ـلـى
اإلرشــادات التوجيهيــة للحكومــة االتحاديــة ويجــب االلتــزام بهــا
طــوال الوقــت.

يجــب الحــرص دائم ـا ً علــى عــدم تخطــي الشــعار
إىل منطقــة المحتــوى العــام بحيــث:
 .1تحــاذي العبــارة الوصفيــة الداعمــة قاعــدة الخــط األول
للشعار.

استخدامات شعار حكومة دبي

اإلعالنات

Arabic

3

2

4

 .2الشــعار  :اســتخدم دائم ـا ً نســخة عالمــة الشــعار األفقيــة
الثانوية (بلغة واحدة طبقا ً لإلعالن).

English

3

1

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ

1

2

For the nation

4

 .3ترتكــز شــعارات الحكومــة المحليــة عمودي ـا ً مــع الشــعار
االتحادي
 .4العنوان الرئيسي :

 -اللغة العربيةUniverse Next Bold, 28pt :

 اللغة اإلنجليزية.Universe Next Bold, 28pt : .5العناوين الفرعية :

 -اللغة العربية.AXT Manal Regular, 22pt :

 -اللغة اإلنجليزيةCronos Pro Semibold 16pt :

 .6المحتوى:

 اللغة العربية.AXT Manal Regular 16pt/18pt : -اللغة اإلنجليزية.Cronos Pro Regular 10pt/16pt :

 .7مواقــع التواصــل االجتماعــي :اســم حســاب الجهــة
الحكومية والموقع اإللكترونـي:
.Cronos Pro Regular 11pt/9pt -

5

Éæg ¿Gƒæ©dG

6

Éæg ¬àaÉ°VEG ºàj iƒàëŸG

@UAEGOV
www.uae.gov.ae

7

Header goes here

5

Content goes here

6

@UAEGOV
www.uae.gov.ae

7

***مالحظة :القياسات المذكورة أعاله بنا ًء على تصميم قياس A4

55

حكومة دبي  -الدليل اإلرشادي 2021

الحكومات العالمية

شعار حكومة دبــــي مع شعار

استخدامات شعار حكومة دبي

الـــحـــكـــومـــات الـــعـــالـــمـــيـــة

56

المبدأ الرئيسي

الحكومات العالمية

استخدامات شعار حكومة دبي

المبدأ الرئيسي

تمضــي حكومــة دب ــي قدمـا ً نحــو ترســيخ عالقــات وطيــدة
مــع العديــد مــن الحكومــات حــول العالــم.
وعندما تستدعي إحدى الفعاليات أو المنشورات تجسيد هذه الشرا كات العالمية بشكل مريئ،
فإنــه يجــب وضــع شــعار حكومــة ديب والحكومــة العالميــة األخــرى علــى نفــس الخــط األساســي
ضمــن نفــس االرتفــاع والدرجــة.
يجب أن يظهر شعار حكومة ديب يف أعلى الجانب األيسر للصفحة دائماً.
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استخدامات شعار حكومة دبي

الحكومات العالمية

المبادئ األساسية

المبادىء األساسية

يجــب أن يتســاوى شــعار حكومــة ديب عنــد ربطــه مــع شــعار
الحكومــة العالميــة األخــرى بنفــس العــرض واإلرتفــاع.
ســتضمن هــذه القاعــدة وزن مــريئ متســاو لــكال الشــعارين.

شعار حكومة دبـي يتساوي باالرتفاع مع شعار الحكومة العالمية يف جميع األوقات.

المبــادئ األساســية الســتخدام شــعار
حكومــة ديب بشــكل مشــترك مــع
الحكومــات العالميــة األُخــرى

تركيب رئيسي

يوضــح هــذا المثــال البنيــة القياســية لتخطيــط الشــعار
الــذي يمكــن تطبيقــه ع ـلـى جميــع عالقــات الشــعارات بيــن
الحكومــات العالميــة وحكومــة د ـبـي ،ونظــرا ً لالختالفــات بيــن
أحجــام الشــعارات ،فــإن تخصيــص المســاحات قــد يتبايــن،
لكــن القواعــد األساســية الخاصــة بالمســاحات بيــن العناصــر
تظــل كمــا هــي.
يجــب مراعــاة العالقــة بيــن شــعارات الحكومــات العالميــة
 4Xأن يكــون حجــم شــعار حكومــة
وحكومــة د ـبـي .فمثــا ً يجــب
د ـبـي متناســبا ً مــع شــعار الحكومــة العالميــة.
ويجــب أن يظهــر شــعار حكومــة د ـبـي ع ـلـى اليســار باللــون
X
األحمــر دائم ـاً.
4X

 4Xارتفــاع كلمــة
العالمــة  Xوحــدة قيــاس وهــي تســاوي
تمثــل 4X
“د ـبـي” باللغــة االنجليز يــة كمــا هــو موضــح ـفـي الشــكل المقابــل.
وســوف يتــم اســتخدام هــذه الوحــدة خــال هــذا الدليــل
اإلرشــادي.

4X

1.5 X

تركيب ثانوي

1

4X

4X

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
International Government
2X

6X

4X

X

X
2X
X
4X
4X

1

4X

الحد األدنى للمسافة بين شعار حكومة دبي وشعار الحكومة العالمية األخرى

ﺷﻌﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

International Government
2X

ﺷﻌﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

International Government
2X
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اإلعالنات المطبوعة

الحكومات العالمية

استخدامات شعار حكومة دبي

اإلعالنات المطبوعة

توضــح هــذه الصفحــة مثــاال ً إلعــان
يجمــع بيــن حكومــة دبـ ــي وحكومــة
عالميــة أخــرى.
يجــب أن يظهــر شــعار حكومــة د ـبـي أع ـلـى الجانــب األيســر
للتصميــم .كمــا يجــب الحــرص دائم ـا ً ع ـلـى عــدم تداخــل
الشــعار إ ـلـى منطقــة المحتــوى العــام.

59

حكومة دبي  -الدليل اإلرشادي 2021

مجلّد العرض
التقديمي والوثائق األُخرى

الحكومات العالمية

استخدامات شعار حكومة دبي

مجلد العرض

يوضــح هــذا المثــال كيفيــة إظهــار شــعار حكومــة د ـبـي إ ـلـى
جانــب شــعار الحكومــات العالميــة األخــرى ع ـلـى مجلــدات
العــروض التقديميــة والوثائــق.
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جهة محلية مقابل جهة عالمية

ربط شعار حكومة دبــــي بين شعارات

استخدامات شعار حكومة دبي

الجهات المحلية والجهات
الحكومية العالمية
61

المبدأ الرئيسي

جهة محلية مقابل جهة عالمية

استخدامات شعار حكومة دبي

المبدأ الرئيسي

يحــدد هــذا المبــدأ العالقــة المشــتركة بيــن شــعارات
الجهــات التابعــة لحكومــة ديب والجهــات الحكوميــة
العالميــة.
عندما يســتوجب حدث أو فعالية تعاون إعالمي مشــترك ويســتدعي األمر توضيح ذلك بشــكل
مــريئ عبــر اســتخدام شــعار حكومــة ديب ،فينبغــي عندهــا عــرض شــعارات الجهــات الحكوميــة
المحليــة بشــكل بــارز وواضــح للعيــان ،علــى أن يكــون شــعار حكومــة ديب هــو الشــعار الرئيســي
ويكــون شــعار الحكومــة العالميــة هــو الشــعار الثانــوي علــى أن يتــم االتفــاق مــع الجهــة األخــرى
مســبقاً  .
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اإلرشادات األساسية

اإلرشــادات األساســية الســتخدام
شــعار حكومــة دب ــي
المبــدأ األساســي يتمثــل بإبــراز شــعارات الجهــات
الحكوميــة بالمقارنــة مــع نظيراتهــا مــن الشــعارات
الحكوميــة العالميــة .وينطبــق المبــدأ ذاتــه عنــد وجــود
جهــات حكوميــة متعــددة مــن حكومــة د ـبـي.
العالقــة بيــن الشــعارات يجــب مراعاتهــا بدقــة ،ع ـلـى
ســبيل المثــال ،قيــاس شــعار حكومــة د ـبـي يجــب أن
يكــون متناســبا ً بشــكل مر ـئـي مــع شــعار الجهــة الحكوميــة
العالميــة .وينبغــي أن يظهــر شــعار حكومــة د ـبـي باللــون
األحمــر ـفـي الجهــة اليســرى دائم ـاً.

47

جهة محلية مقابل جهة عالمية
اإلرشادات األساسية لإلستخدام

استخدامات شعار حكومة دبي

المنظمات غير الحكومية

شعار حكومة دبــــي مـع

استخدامات شعار حكومة دبي

الـمـنـظـمـات غـيـر الــحـكـومــيـة

64

المبدأ الرئيسي

المنظمات غير الحكومية

استخدامات شعار حكومة دبي

المبدأ الرئيسي

تعمــل حكومــة ديب مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة بصفــة
دائمــة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة أو برنامــج األمــم
المتحــدة للبيئــة وغيرهــا.
وعندمــا يســتوجب حــدث أو فعاليــة تعــاون إعالمــي مشــترك ويســتدعي األمــر توضيــح ذلــك
بشــكل مرئ ــي ،فــإن شــعار حكومــة دب ــي وشــعار المنظمــة غيــر الحكوميــة ال بــد أن يكونــا بمحــاذاة
بعــض علــى نفــس خــط األســاس ،وأن يكونــا علــى ارتفــاع وحجــم متســاويين.
وحيثما أمكن ،ينبغي أن يظهر شعار حكومة ديب على يسار شعار المنظمة غير الحكومية.
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استخدامات شعار حكومة دبي

المنظمات غير الحكومية

اإلرشادات األساسية

اإلرشادات األساسية لإلستخدام

شعار حكومة دبـي يساوي ارتفاع شعار المنظمة غير الحكومية يف جميع األوقات.

اإلرشــادات األساســية الســتخدام
الشــعارات بشــكل مشــترك مــع
منظمــة غيــر حكوميــة

تركيب رئيسي

4X

ُيبيــن هــذا الشــكل ال ُنســق القياســي للتصميــم
والــذي ينطبــق ع ـلـى كافــة المنظمــات غيــر الحكوميــة
المدعومــة مــن حكومــة دب ــي .وبســبب الفروقــات بيــن
أحجــام الشــعارات ،فقــد تتبايــن المســاحات الفاصلــة
المحــددة ،ولكــن تبقــى القواعــد األساســية المتعلقــة
بالمســاحة بيــن الشــعارين قائمــة كمــا هــي.
4X

ال بــد مــن مراعــاة العالقــة بيــن شــعار المنظمــة غيــر
الحكوميــة وشــعار حكومــة د ـبـي بدقــة وصرامــة ،أي أن
حجــم شــعار حكومــة د ـبـي يجــب أن يكــون متناســبا ً
بالقيــاس مــع شــعار المنظمــة غيــر الحكوميــةX.وينبغــي
ب4X
ـي باللــون األحمــر ـفـي الجهــة
أن يظهــر شــعار حكومــة د ـ
4X
4X
اليســرى.
ُتمثــل العالمــة “×” وحــدة قيــاس ،وهــي مســاوية
الرتفــاع كلمــة “د ـبـي” باللغــة االنجليز يــة كمــا هــو موضــح.
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
ـان الضوابــط هنــا.
ـدة ـفـي بيـ
الوحـ
ويتــم اســتخدام هــذه

1.5 X

تركيب ثانوي

1

4X

4X

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
NGO Brandmark
2X

4X

6X

X
2X

X
4X
4X

1

2X

4X

الحد األدنى للمسافة بين شعار حكومة دبي وشعار المنظمة غير الحكومية.
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
NGO Brandmark
2X

NGO Brandmark
2X
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المنظمات غير الحكومية

الرعاية والشرا كة

الرعاية والشرا كة

1

يمكن للجهة الحكومية أن تشترك مع جهة واحدة أو أ كثر
في رعاية أي فعالية ،وتسمح اإلرشادات بالعديد من طرق
إبراز الرعاية والشرا كة.

استخدامات شعار حكومة دبي

2

نموذج وجود جهة حكومية راعية واحدة والعديد من الجهات غير الحكومية الراعية

نموذج وجود اثنين أو أ كثر من الجهات الحكومية الراعية والعديد من الجهات غير
الحكومية الراعية

فـي هذه النماذج ،تبين الصناديق ذات اإلطار األحمر
الجهات الراعية غير الحكومية.

3
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نموذج عرض مساحة الرعاة في التطبيقات العمودية
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اليوبيل الفضي
والذهبي

تحتفــل العديــد مــن الجهــات الحكوميــة باليوبيــل الفضــي
أو الذهبــي لتأسيســها (مثــل ذكــرى الخمســين) .و ـفـي هــذه
المناســبات يمكــن للجهــات أن تعــدل الشــعارات والطلبــات
مؤقت ـا ً للتكيــف مــع اللــون الفضــي والذهبــي.

المنظمات غير الحكومية

استخدامات شعار حكومة دبي

اليوبيل الفضي والذهبي

1

يمكن تعديل شعارات الجهات الحكومية أثناء فترة المناسبة إلى هذه الظالل من اللون الذهبي أو الفضي

يجــب التقيــد بــكل مــا ذكــر ـفـي هــذه اإلرشــادات ،باســتثناء
مــا يتعلــق منهــا باأللــوان بحيــث يجــب أن ال يتغيــر
لــون شــعار حكومــة د ـبـي إال ـفـي الحــاالت المذكــورة ف ــي
الصفحــة .18

2

68

يمكن استخدام شعار حكومية دبي بصيغة أحادية اللون على الخلفية
الحمراء إلى جانب خلفية لون المناسبة

3

يمكن استخدام شعارات الجهات الحكومية على المواد الصلبة من
الفضة أو الذهب المعدني
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آلية استخدامات
شعار حكومة دبـــي
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5

المقدمة

مقدمة

استخدامات شعار حكومة دبي

يشــمل إطــار الحوكمــة مجموعــة مــن العالقــات التنظيميــة
بيــن حكومــة ديب والجهــات والمؤسســات الحكوميــة
التابعــة لهــا
يص ـ ّرح فقــط للجهــات والمؤسســات الحكوميــة المعتمــدة مــن قبــل نظــام الحوكمــة لحكومــة ديب باســتخدام
شــعار حكومــة ديب ويتعيــن علــى كافــة الجهــات الحكوميــة المحليــة االلتــزام بجميــع ضوابــط الدليــل اإلرشــادي.
ـت آلخــر حســب الحاجــة .ويف
إن هــذا الدليــل اإلرشــادي هــو وثيقــة “خاضعــة للتطويــر” وســيتم تحديثهــا مــن وقـ ٍ
حالــة وجــود أي أســئلة أو استفســارات بشــأن التطبيــق الصحيــح الســتخدام شــعار حكومــة ديب أو لالعتمــادات 
الخاصــة ،يرجــى التواصــل معنــا عبــر البريــد اإللكتــروينgovbrand@tec.gov.ae :
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مبادئ الربط بين
الشعارات
يجــب أن يكــون شــعار حكومــة د ـبـي متســاوي ـفـي االرتفــاع مــع
شــعار الجهــة األخــرى (الجهــات) دائمـاً.

آلية استخدامات الشعار

استخدامات شعار حكومة دبي

مبادئ الربط بين الشعارات

يجب مراعاة الحد األدىن للمساحة الفاصلة بين شعار حكومة ديب وشعار الجهة الرئيسية

الربط العمودي

يتساوى شعار حكومة ديب يف االرتفاع مع شعار جهة أو هيئة حكومية يف جميع الحاالت

الربط مع جهة أو هيئة حكومية

عنــد ظهــور شــعار حكومــة د ـبـي مــع شــعار جهــة أخــرى (أو
الجهــات) ،فإنــه يجــب أن يكــون مســاويا ً لــه ـفـي العــرض أو
االرتفــاع ،أيهمــا أ كبــر حجم ـاً .يضمــن ذلــك ا كتســاب شــعار
الحكومــة وزن ـا ً مرئي ـا ً مســاويا ً للجهــة (الجهــات) األخــرى.
المبينة ال ُنســق المعياري للتصميم ،والذي
توضح األشــكال ُ
ينطبــق ع ـلـى جميــع الجهــات الحكوميــة المدعومــة مــن قبــل
حكومــة د ـبـي .وبســبب الفروقــات الموجــودة بيــن أحجــام
الشــعارات ،فقــد تتبايــن المســاحات الفاصلــة المحــددة،
ولكــن تبقــى القواعــد األساســية المتعلقــة بالمســاحة بيــن
الشــعارات القائمــة كمــا هــي.
الربط مع عدة هيئات حكومية

ال بــد مــن مراعــاة العالقــة بيــن شــعار الجهــة وشــعار حكومــة
د ـبـي بدقــة ،أي أن مقــاس شــعار حكومــة د ـبـي يجــب أن يكــون
متناســبا ً مــع مقــاس شــعار الجهــة .وينبغــي أن يظهــر شــعار
الحكومــة باللــون األحمــر ـفـي الجهــة اليســرى دائمـاً.
إذا مــا ظهــرت شــعارات لجهــات عــدة جنب ـا ً إ ـلـى جنــب مــع
شــعار حكومــة د ـبـي ،فــا بــد مــن وجــود تناســب مر ـئـي بيــن
جميــع الشــعارات.
ُتمثــل العالمــة “×” وحــدة قيــاس ،وهــي مســاوية الرتفاع كلمة
“د ـبـي” باللغــة االنجليز يــة كمــا هــو موضــح .ويتــم اســتخدام
هــذه الوحــدة ـفـي بيــان الضوابــط خــال هــذا الدليــل اإلرشــادي.
1
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الحد األدىن للتباعد بين شعار حكومة ديب وشعار جهة أو هيئة حكومية

حكومة دبي  -الدليل اإلرشادي 2021

االستخدامات غير
الصحيحة

آلية استخدامات الشعار

استخدامات شعار حكومة دبي

االستخدامات غير الصحيحة

ال تغير التناسب بين الشعارين

ال تقلل الحد األدنى للتباعد بين الشعارين

المبينــة هنــا بعــض
توضــح األشــكال ُ
األمثلــة عــن االســتخدام غيــر الصحيــح
يف الر بــط بيــن الشــعارات.
مــن المهــم جــدا ً اتبــاع الضوابــط المنصــوص عليهــا ـفـي هــذا
الدليــل اإلرشــادي عنــد اســتخدام شــعار حكومــة د ـبـي.

ال تقم بعكس األلوان ألحد عناصر الربط

ال تضع الشعارات المشتركة فوق خلفية ذات تباينات لونية عالية قد تؤثر على وضوح الربط
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ال تغير مواضع الشعارات الحكومية المشتركة

ال تغير قواعد الربط
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الفرق بين شعار
الجهة وشعار المبادرة

آلية استخدامات الشعار

استخدامات شعار حكومة دبي

الفرق بين شعار الجهة وشعار المبادرة

تصــادق الجهــات الحكوميــة دائم ـا ً بشــعار حكومــة دب ــي .أمــا المبــادرات التــي تقــع

ضمــن مســؤولية هــذه الجهــات ،فــا يتعيــن مصادقتهــا مباشــرة بشــعار حكومــة دب ــي.

أمثلة:
الشكل 1

وع ـلـى ســبيل المثــال ،فــإن دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري مصادقــة بشــعار حكومــة

شعار جهة أو هيئة حكومية
يصادق عليه بشعار حكومة دبـي

دب ــي (الشــكل  ،)1بينمــا شــعار مبــادرة دب ــي للســياحة (الشــكل  )2ال يدعــم بشــعار
حكومــة دب ــي.

مالحظة :ال يجوز استخدام شعار مبادرة دبي للسياحة كبديل لشعار حكومة دبي.
• الشكل (( )1شعار الجهة) =يسمح ربطه بشعار حكومة دبي.
• الشكل (( )2شعار للمبادرة) =ال يسمح ربطه بشعار حكومة دبي.

مالحظة:

ال يمكــن بتاتـا ً اســتخدام شــعار (العالمــة التجار يــة) لمبــادرة دائــرة الســياحة التســويق التجــاري
كبديــل عــن شــعار حكومــة دب ــي.
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الشكل 2

شعار المبادرة
ال يصادق عليه بشعار حكومة
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الـقـائـمـة الـمـرجـعـيـة
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6

االستخدامات 
المحظورة للشعار

يتنــاول هــذا الجــزء أمثلــة بالبنــود المحظــورة بالنســبة
للهويــة المؤسســية لحكومــة دب ــي وأي مــن العناصــر
المصــورة التــي يتــم وضعهــا أو طباعتهــا أو إنتاجهــا أو
ربطهــا بتلــك الهويــة.
هــذه القائمــة غيــر حصريــة ،وإنمــا يمكــن أن ُتســتخدم
فقــط كقائمــة مرجعيــة استرشــادية.
للمز يــد مــن االستفســارات أو االعتمــادات بخصــوص
تطبيقــات الهويــة المؤسســية لحكومــة دبـ ــي عل ــى
المســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو العالمــي ،يرجــى
التواصــل معنــا ع ـلـى البر يــد اإللكترون ــي:

االستخدامات المحظورة للشعار

القائمة المرجعية

ُيحظــر وضــع شــعار حكومــة دب ــي أو أي مــن العناصــر المرئيــة الداعمــة لـهُ ،بموضــع قــد ال يحتــرم أو
يشـ ّوه أو ُيســيء إىل الهويــة المؤسســية للحكومــة ،مثــل:
المحتمل إحداثها لضرر ما
اللوازم أو األشياء ُ

المعدات الرياضية والترفيهية

المتفجرات أو المواد القابلة لالشتعال

المواد التي ُتستعمل لمرة واحدة

المواد الخطرة

األشياء غير الالئقة

األرضيات

مركبات النقل والتوصيل

المالبس غير  المالئمة

govbrand@tec.gov.ae

يجــب اســتخدام الهو يــة المؤسســية لحكومــة دب ــي والممثلــة بشــعار حكومــة ديب بعنايــة واحتــرام ،و ُيمكــن الســماح باســتخدام الهويــة أو أي مــن العناصــر

المرئيــة الداعمــة لهــا باالشــتراك مــع شــعارات أخــرى أو إلثبــات شــرا كة ،أو دعــم ،أو رعايــة ،أو علــى المراســات ،أو للترويــج ألي فعاليــة وطنيــة أو عالميــة
بموجــب طلبــات رســمية ،كمــا هــو ُمبيــن يف هــذه الضوابــط ،بحيــث يعمــل ذلــك علــى حمايــة نزاهــة وســمعة وصيــت حكومــة دب ــي محليـا ً وعالميـاً.
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قائمة تدقيق
الهوية المؤسسية
لحكومة دبـي

قائمة تدقيق الهوية المؤسسية حكومة دبي

قائمة التدقيق التالية هي لمساعدة الجهات والشركاء عند استخدامهم الهوية المؤسسية:
 .1الهوية المؤسسية حكومة دبـي
• التأكد من اللون الصحيح للشعار

• التأكد من المكان الصحيح للشعار

• التأكد من استخدام الخلفية الصحيحة للشعار
• التأكد من استخدام الشعار الصحيح

 .4العناوين والنصوص

• تأ كــد مــن أن تكــون كافــة نصــوص اللغــة
اإلنجليز يــة مكتوبــة باللغــة اإلنجليز يــة البريطانيــة
مثل)colour, specialised( :

• تأكد من استخدام الخطوط الطباعية الصحيحة

• التأكد من استخدام المساحة اآلمنة والحجم

• تأ كــد مــن اســتخدام الحجــم الصحيــح لــكل مــن

 .2أسلوب التصوير الفوتوغرافـي

 .5األرقام

الصحيح للشعار

إن الهويــة المؤسســية لحكومــة د ـبـي ُتعــد عنصــرا ً مهم ـا ً
مــن عناصــر البنيــة الهيكليــة للحكومــة ،وتضمــن الثبــات
والترابــط لكافــة أنشــطة االتصــال للجهــات التابعــة
لحكومــة دب ــي.

القائمة المرجعية

• تأكد من االلتزام بقواعد أسلوب التصوير
الفوتوغرافـي

• تأكد من مطابقة الصور المستخدمة لشروط

العناوين الرئيسية والفرعية والنصوص

• يجب استخدام األرقام العربية دوما ً
(مثال)3 2 1 ،

• تأكد من اتباع األلوان الصحيحة لألداة المرئية
• تأكد من اتباع القواعد الصحيحة لحجم األداة

• تأ كــد مــن أن يكــون العنــوان بالترتيــب التال ــي:

عنــوان الموقــع ،رقــم صنــدوق البر يــد ،المدينــة

والدولــة .ال تســتخدم الفواصــل بيــن رقــم صنــدوق
البر يــد والمدينــة عنــد الكتابــة (مثــال :اســم مبنــى
المكتــب ،رقــم المكتــب ،الجنــاح ،رقــم صنــدوق
البريد  1234دبـي ،اإلمارات العربية المتحدة)

 .8بيانات االتصال والتواصل

• يجــوز اســتخدام االختصــارات التاليــة بنــص اللغــة
االنجليزية:

M-Mobile / T-Telephone / D-Direct Telephone

أسلوب التصوير

 .3استخدام األداة المرئية

 .7العنوان

 .6األلقاب الرسمية

• عنــد اســتخدام ألقــاب رســمية باللغــة االنجليز يــة
مثــل “سموه/ســموها أو معاليه/معاليهــا أو
سعادته/ســعادتها ”؛ يتعيــن اختصارهــا باألحــرف
الكبيرة بدون نقاط تفصلها ،مثال)HE,HH(:
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