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مرونة

شراكة

شراكة

الرمز

ّ
يمثل الرمز نموذج الشراكة لدى تمكين والنهج المرن الذي يؤدي
إلى نجاح هذا الشراكة.

نموذج شراكاتنا مبني على االحتياجات الحكومية ،حيث نؤمن بقوة التعاون الناجح ،ويكون الهدف
وفعالة من حيث التكلفة
الرئيسي لكل شراكة هو الوصول إلى النتيجة المطلوبة بطريقة مناسبة
ّ
وقابلية التطوير المتكامل والموثق به.

تعاون
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الرمز

الشعار

شعارنا بسيط وحديث وواضح ومستقبلي.

مكون من مزيج من الشعار والرمز ،حيث يكون الرمز بشكل متكامل.
شعارنا
ّ
من خالل الخطوط المنحنية المتشابكة والجزئية ،شعار تمكين للتقنيات يبرز سر نجاحنا المعتمد على
الشراكة والمرونة.

الشعار
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توقيع الشعار
بالعربي واإلنجليزي ،وباللغتين

نستخدم الشعار اإلنجليزي في التواصل والتطبيقات باللغة اإلنجليزية.
نستخدم الشعار العربي في التواصل والتطبيقات باللغة العربية.
نستخدم الشعار باللغتين في التواصل والتطبيقات المزدوجة.
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الحد األدنى من
المساحة المحيطة

دائما المحافظة على الحد األدنى من المساحة الخالية حول
يجب
ً
الشعار ،للحفاظ على سالمته

للحفاظ بالوضوح البصري ولزيادة التأثير ،يجب ّأل يزدحم الشعار بالكتابات أو الصور أو الرسومات.
يجب أال يختلف الحد األدنى من المساحة الخالية بالشكل المتناسب عن الرسم التخطيطي الموضح
في هذه الصفحة.
الحد األدنى للمساحة الواضحة حول الشعار يساوي الشكل األلماسي وحجم الشعار.

استخدام
األلوان
إرشادات
العالمة التجارية
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لوحة األلوان األساسية
األحمر واألصفر والرمادي هي األلوان األساسية
 Pantone 200C, Pantone 137C, Pantone 424Cهي ألواننا األساسية.
يجب أن تكون األلوان واضحة في كل تصميم وتطبيقات الهوية واألدوات المكتبية ونماذج التواصل
وعمليات التنفيذ المطبوعة والرقمية لشركة تمكين للتقنيات.
والفعاليات
ّ
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لوحة األلوان الثانوية

األخضر واألزرق والبرتقالي والبنفسجي هي األلوان الثانوية.
لوحة األلوان الثانوية لدينا غنية باأللوان ،والذي يساعدنا على توصيل قيمنا ومنتجاتنا وخدماتنا
الفرعية واألحداث السنوية وأي طريقة من طرق التواصل ما عدا حمالت الشركات.
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Frutiger LT Arabic 45 Light
أبتثجحخدذرزسشص
ضطظعغفقكلمنهوي
1234567890

Frutiger LT Arabic 45 Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Frutiger LT Arabic 55 Roman
أبتثجحخدذرزسشص
ضطظعغفقكلمنهوي
1234567890

Frutiger LT Arabic 55 Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Frutiger LT Arabic 65 Bold
أبتثجحخدذرزسشص
ضطظعغفقكلمنهوي
1234567890

Frutiger LT Arabic 65 Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Frutiger LT Arabic 75 Black
أبتثجحخدذرزسشص
ضطظعغفقكلمنهوي
1234567890

خط الالتينية والعربية
 Frutiger LT Arabicيكتب كلماتنا
مهما في تعزيز صورة الشركة .يتميز الخط
دورا
ً
يلعب االتساق في استخدام الكتابة المحورية ً
ديناميكيا.
خيارا
 Frutiger LT Arabicبالحداثة والمظهر التكنولوجي البسيط الذي يجعله
ً
ً
هذا الخط هو خط الشركة ويجب استخدامه في جميع عناصر الشركات وفي تواصل الشركة تمكين
للتقنيات ،سواء كانت إعالنات أو أوراق أو مواد داخلية أو منشورات أو بشكل رقمي أو غيرها.
يحتوي الخط على أربعة أوزان . .light, roman, bold, and black :يجب النظر في اختيار الوزن الذي
يجب استخدامه ليناسب النص والرسالة والتخطيط.
يمكن أن ينتج الجمع الجيد بين هذه األوزان تصاميم وتخطيطات مثيرة لالهتمام.

Frutiger LT Arabic 75 Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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أن مدن  4080لفشل ,يبق لم بمباركة
وأكثرها المتاخمة .جسيمة أدوات إلعالن إذ.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod.

ألم الخاسر ان فصل .ما أعلنت يتسنّ ى لبلجيكا،
ّ
لكل .مع فرنسا لمحاكم األبرياء بعض ,من األمم
ثمة الثقيلة
ثمة مئات بينما أن فقدّ .
الوراء حتىّ ,
واشتدت االنجليزية مكن.
العالمية وقد في ,عل
ّ
ً
جديدا دار,
حتى باستخدام اليابانية أن ,من مكّن
خطة وايرلندا قد بعد.
ّ

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used
in web design, typography, layout, and
printing in place of English to emphasize
design elements over content. It’s also
called placeholder (or filler) text. It’s a
convenient tool for mock-ups. It helps to
outline the visual elements of a document
or presentation, eg typography, font, or
layout. Lorem ipsum is mostly a part of
a Latin text by the classical author and
philosopher Cicero. Its words and letters
have been changed by addition or removal,

وعرفت عل بحق .أم اال كثيرة مقاومة,
أراضي ُ
حصدت لألراضي ذلك أن .معارضة والمعدات
عدد أم .في لكل وصغار الشرقي ,مع حقول
مرجع أوزار ذات .تعد أم بقعة القوى ,وقبل
إجالء األحمر كل دار .الدول بتخصيص اوروبا بال
تم ,وبعد الثانية التحالف لم يبق ,ماذا قتيل،
لم.
الشتاء ،تم بعد .الذود نتيجة اآلالف ما ّ
تعد بل ضمنها أعمال 30 .انه تونس األمريكية,
فصل ألداء الجديدة ،أن ,كل قبل التي وايرلندا.
بـ حين والمعدات الدوالرات ,بل ُهزم المحيط
شمولية كان ,وقد ماشاء بأضرار بل.
ً

جهة أراضي وتنصيب في .لغات الدمج
والفرنسي وفي كل ,بال كل ألمانيا الحيلولة.
لم لم سبتمبر اإلنزال الخاسرة ,بل ذلك الشطر
ّ
بمحاولة وبريطانيا ,عن أحكم ا السادس حول.
بالرغم.
حاول
الخطة ّ
ّ

so to deliberately render its content
nonsensical; it’s not genuine, correct, or
comprehensible Latin anymore. While
lorem ipsum’s still resembles classical Latin,
it actually has no meaning whatsoever.
As Cicero’s text doesn’t contain the letters
K, W, or Z, alien to latin, these and others
are often inserted randomly to mimic
the typographic appearance of European
languages, as are digraphs not to be found
in the original.

استخدامات الخط
حجم النص وتنسيقه

النص فوق اللون األبيض

 يجب أن يكون العنوان بالخط العريض أو األسود” “ bold and blackعاديا.
خفيفا أو
ً
 اما بالنسبة للنسخة النصية ،يجب أن يكون الخطً
 تأكد بحجم العنوان ونسخ النص.مثال :العنوان ( ،)20ptوسط النص ()10pt

عند كتابة العنوان فوق الخلفية البيضاء ،يجب أن يكون لون النص أحمر  Red 200 Cولون وسط
النص أن يكون رمادي .Gray 424 C

استخدام
الرسومات
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استخراج العناصر
الرسومية
كل شيء.
يحدد ّ
شعارنا ّ
عناصرنا الرسومية هي أشكال هندسية منتظمة وغير منتظمة مستخرجة من الشعار .هذه األشكال
حاضرا في كل تطبيق للعالمة
ستحدد أسلوبنا في األيقونات والتواصل وسيكون
األساسية
ً
ّ
التجارية. .
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استخدام العناصر
األساسية
شكل المعين المنحني هو عنصرنا األساسي.
الشكل المعين المنحني هو على نفس مستوى أهمية الشعار واللون األحمر في الصور.
استخدامه مرن ،حيث نستطيع التحكّم بحجمه ودورانه وتوجيهه وتكراره لتخدم االحتياج البصري.
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األنماط الرسومية
يمكن التعامل مع عناصرنا كنمط رسومي في بعض األماكن.
كل مكان ،ستكون متواجدة فقط عند الحاجة في إظهار التغير في
ال تستخدم األنماط الرسومية في ّ
تواصلنا أو وضعه في مكاتب تمكين.

عائلة
تمكين
إرشادات
العالمة التجارية
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Emblem
الرمز

Logotype
الشعار

إطار
Holder
تعكس وظيفة
األيقونة
Iconالحل
reﬂecting
the solution

Tamkeen Family
Solution Name

أسم الحل
حسبchange
يتغير على
األيقونة
*تصميم
ّ based
*The icon design
should
on the
solution name

Solutions Logos
Our solutions logos are derived from Tamkeen’s main
graphical element, by using it as a holder for the icons
that reﬂect the solution.
We use the same version for digital, print, inside our
ofﬁces and workshops.
Our logo is a bold statement with a simple graphic
element.

It is made up of two elements: the symbol and the
logotype.
While it is a simple logo, we must treat it nicely!
The following pages cover the correct usage to ensure
the logo always looks its best.

شعار الحلول

شعارنا للحلول مستوحى من العنصر الرسومي األساسي لتمكين وباستخدامه كملف حامل
.لأليقونات التي تظهر الحلول
.نستخدم نفس الشعار للطباعة والتواصل الرقمي داخل مكاتبنا ومراكزنا
.يتميز بالجراءة مع عناصر رسومية بسيطة
شعارنا
ّ
. الرمز والشعار:مكون من عنصرين
هو
ّ
.جيد
ّ يجب أن نستخدم شعارنا البسيط بشكل
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التعاون

شعار أبيض فوق خلفية بنفسجي

شعار أبيض فوق صورة غامقة

التنظيم

شعار بنفسجي فوق خلفية بيضاء

شعار أبيض فوق خلفية سوداء

شعار بنفسجي فوق صورة فاتحة

شعار أبيض فوق خلفية حمراء

شعار أبيض فوق صورة غامقة

شعار أحمر فوق خلفية بيضاء

شعار أبيض فوق خلفية سوداء

شعار أحمر فوق صورة فاتحة
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شكرا.
ً
إرشادات
العالمة التجارية

