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المقدمة
رضا  تحقيق  إلى  نشأتها  منذ  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  تسعى 
للمتعاملين  موحدة  متميزة  خدمات  تقديم  طريق  عن  المتعاملين 
أجل  من  »توصيل«  خدمة  إطالق  فكرة  جاءت  هنا  ومن  استثناء،  بال 
معايير  بأعلى  الخدمة  لتقديم  معتمدة  جديدة  قنوات  استحداث 

الجودة والتميز، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

الموارد  لوزارة  التابعة  »توصيل«  خدمة  وتشغيل  ترخيص  معايير  إن 
إنجاز  تسهيل  بهدف  وذلك  مستمر  في  تطور  والتوطين  البشرية 
الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث أن  المعايير مصممة ومجهزة 
احتياجات  على  الوقوف  أجل   من   العالمية،  الممارسات  وفق  أفضل 

المتعاملين وتلبيتها للوصول لمرحلة الريادة في إسعاد المتعاملين.

استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين
الرؤية

سوق عمل ممّكن للمواطنين وجاذب للكفاءات.

الرسالة

المواطنة  العاملة  القوى  مشاركة  يعزز  بما  العمل  سوق  تنظيم 
وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خالل منظومة 
والشراكة  الرقابية  واألدوات  والسياسات  المعايير  من  متكاملة 

المؤسساتية والخدمات المتميزة.                   

 القيم                                                                   

المهنية     احترام كرامة اإلنسان  

النزاهة واألمانة    الثقة واالحترام  

المبادرة واإلبداع  

األهداف االستراتيجية المرتبطة بخدمة 
»توصيل«

ضمان حماية العمل.    ضمان تقديم خدمات متميزة.  

نبذة عن خدمة »توصيل«
وتوصيل  تقديم  من  الخاص  القطاع  تمّكن  جديدة  خدمة  هي 
خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المتعاملين، تحت إشراف 
الخدمات  هذه  تقديم  يكون  أن  على  عنها،  ونيابة  ورقابتها  الوزارة 
طبقًا لمواصفات ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة المعتمدة من 
ِقَبل رئاسة مجلس الوزراء و بإشراف إدارة مراكز الخدمة بوزارة الموارد 
مقدم  التزام  من  بالتأكد  بدورها  تقوم  التي  والتوطين،  البشرية 
خالل  الترخيص«  »دليل  ضمن  الواردة  بالمواصفات  »توصيل«  خدمة 
الفنية  المواصفات  »أدلة  ضمن  الواردة  وبالمواصفات  الترخيص،  فترة 
والتقنية والهوية المرئية« خالل فترة تجهيز المركبات، وضمان تطبيق 

المعايير التشغيلية وفق »الدليل التشغيلي« خالل فترة التشغيل.

بالقرارات  الواردة  المعايير  تطبيق  يتم  نص  به  يرد  لم  ما  مالحظة: 
الوزارية النافذة في ذلك الشأن.



العالمة
التجارية »توصيل«
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العالمة التجارية »توصيل«

تأتي المهنية والتقدم في قلب شعار المؤسسة - فضاًل عن احترام ومراعاة 
القوى  على  للتأثير  جاهدًة  »توصيل«  مركبات  تسعى  اإلنسانية-إذ  الكرامة 
في  األخالقية  والميزات  والتنافسية  بالفّعالية  تتمتع  التي  الوطنية  العاملة 

جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تضاهي خدماتنا المتميزة أعلى المعايير العالمية المتاحة للشركات واألفراد 
تحدثه  أن  ُيمكن  الذي  اإليجابي  التأثير  على  مثال  خيُر  وهي  السواء،  على 

االبتسامة الصادقة.

خدمة راقية مع ابتسامة

ودودة

داعمة

محترمة

وطنية



عناصر العالمة التجارية  

الشكل الرئيسّي للعالمة التجارية  

الشكل الفرعّي للعالمة التجارية  

ألوان شعار العالمة التجارية  

توزيع ألوان العالمة التجارية  

الحد األدنى للحجم  

المساحة البيضاء  

موقع شعار العالمة التجارية  

إساءة استخدام العالمة التجارية  

وزارة الموارد البشرية والتوطين  

العالمة التجارية المشتركة  

هوية العالمة
التجارية »توصيل«
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

أصول  أهم  من  واحدة   )2 و   1 )الشكل  »توصيل«  لـ  التجارية  العالمات  ُتعّد 
الشركة، وهي تتألف من عنصرين: العنصر الماسي كما في الشكل 2، وحروف 

مرسومة بشكلٍّ ُمحّدٍد باللغتين اإلنجليزية والعربية كما في الشكل 1.

ثابتة  عالقة  فهي  بعناية؛  التجارية  بالعالمة  وعالقته  عنصر  كل  ُصمم  وقد 
ويجب أال تتغير أبدًا.

بالمنشأة،  الخاصة  األعمال  جميع  في  التجارية  العالمة  ُتستخدم  أن  يجب 
التسويقية  واالتصاالت  بالشركة،  الخاصة  والدعاية  المستهلك  وإعالنات 

للعمالء والموظفين.

عناصر العالمة التجارية 

1

2



13

هوية العالمة التجارية »توصيل«

تم إنشاء الشكل الرئيسّي للعالمة التجارية »توصيل« في صورة عالمة تجارية 
ثنائية األبعاد.

بشكل  »توصيل«  التجارية  للعالمة  والعربية  اإلنجليزية  الحروف  أنشئت  وقد 
التجارية  العالمات  المنشأة، وقد اشتملت جميع  لتمييز اسم  فريد من نوعه 

على العنصر الماسي )الشكل 2(.

الشكل الرئيسّي 
2للعالمة التجارية
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

لقد أنشئت نسخة أفقية من العالمة التجارية »توصيل« لالستخدام في الحاالت االستثنائية التي 
قد تستخدم فيها العالمة التجارية، ويجب أال يؤثر ذلك في وضوح ودقة العالمة التجارية.

االستخدامات األساسية للشعار الفرعّي للعالمة التجارية سيكون عند وضع الالفتات الخارجية.

الشكل الفرعّي للعالمة التجارية
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

تتوافر العالمات التجارية في نظام بانتون اللوني، وكذلك 
في لوٍن واحٍد في صورتها اإليجابية أو السلبية )الشكل 3(. 

العالمة  األلوان األساسية في  1 استخدام  الشكل  ُيظهر 
اللونية  الصورة   2 الشكل  وُيظهر  »توصيل«  التجارية 
المسطحة التي يجب استخدامها في حالة تعذر الحصول 

على التأثير األصلي ثالثي األبعاد الموضح في الشكل 1.

يجب طباعة العالمة التجارية »توصيل« باستخدام نموذج 
 ،)1 )الشكل  بانتون  نموذج  من  بداًل  دائمًا،  ألوان  األربعة 
وذلك للحفاظ على جودة تدريج األلوان ثالثي األبعاد ومنع 

ظهور األحزمة اللونية.

هذه  في  المعروضة  األلوان  أعدت  اللوني.  بانتون  نظام  دليل  معايير 
الصفحة، وفي العرض اإلرشادي كاماًل بهدف مضاهاة معايير نظام بانتون 
اللوني. بانتون هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بانتون المتحدة. استخدم 
رقائق بانتون الفعلية. ال تحاول مضاهاة األمثلة الموجودة في هذا الدليل 

اإلرشادي.

ألوان شعار 
العالمة التجارية 

2

3

1
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

التجارية  العالمة  بألوان  الخاصة  المواصفات  األلوان  توزيع  ُيظهر 
وتطبيقات  الطباعة  أنواع  مختلف  في  ُتستخدم  والتي  »توصيل«. 

اإلنترنت. 

األلوان  تحديد  عند  أعاله  المبينة  الصحيحة  المواصفات  دائمًا  اتبع 
المراد استخدامها في إنشاء شعار العالمة التجارية »توصيل«.

وفي  الصفحة،  هذه  في  المعروضة  األلوان  أعدت  اللوني.  بانتون  نظام  دليل  معايير 
عالمة  هي  بانتون  تون.  بانتون  نظام  معايير  مضاهاة  بهدف  كاماًل  اإلرشادي  العرض 
تحاول  ال  الفعلية.  بانتون  رقائق  باستخدام  المتحدة  بانتون  لشركة  مسجلة  تجارية 

مطابقة األمثلة الموجودة في هذا الدليل.

توزيع ألوان 
العالمة التجارية

444
C 100 M 00 Y 100 K 15C 00 M 100 Y 100 K 00C 00 M 00 Y 00 K 100

PANTONE
347

DIGITAL
R 0 G 155 B 72

4
C 00 M 08 Y 100 K 00

PANTONE
P 4-8C 

DIGITAL
R 255 G 242 B 00

DIGITAL
R 213 G 43 B 30

DIGITAL
R 35 G 31 B 32

PANTONE
485

PANTONE
BLACK
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

في الشكل 1، يجب عدم استخدام شعار العالمة التجارية 
بعرض أقل من 15 مم على اإلطالق.

الفرعي  التجارية  العالمة  شعار  استخدام  عدم  يجب 
)الشكل 2( بعرض أقل من 40 مم على اإلطالق.

الحد األدنى للحجم 
1

2
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

البيضاء  احرص دائمًا على وجود الحد األدنى من المساحة 
حول العالمة التجارية »توصيل« للحفاظ على سالمة العالمة 
التجارية. وللحفاظ على الوضوح البصري وتوفير أقصى قدر 
بأي  مرتبطة  التجارية  العالمة  أن  يبدو  أال  يجب  التأثير،  من 

شيء أو مزدحمة بالنسخ أو الصور أو العناصر الرسومية.

نسبيًا  البيضاء  المساحة  من  األدنى  الحد  يختلف  أال  ويجب 
عن الرسوم البيانية التي تظهر في هذه الصفحة.

البيضاء حول شعار العالمة  ويقاس الحد األدنى للمساحة 
التجارية بارتفاع صورة العنصر الماسي.

المساحة البيضاء

1/2X

1/2X

1/2X

1/2X

1/2X1/2X

1/2X 1/2X
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موقع شعار العالمة التجارية 
الموقع المثالي لوضع العالمة التجارية »توصيل« 
هو على خلفية بيضاء. ولكن في حالة تعذر ذلك، 
يجب اتباع القواعد الموضحة في هذه الصفحة.

وضع العالمة التجارية على خلفية من لون واحد:

العالمة  من  النهائية  النسخة  وضع  يصح  ال 
بتأثير  أو  اللون،  بيضاء  خلفية  على  إال  التجارية 
إلى  الحاجة  حالة  في  فضي.  أو  ذهبي  معدني 
وضع العالمة التجارية على خلفية من لون آخر، 
أو  البيضاء  االنعكاسية  النسخة  استخدام  يجب 
وهي  واحدة  حالة  عدا  ما  الشعار  من  السوداء 

اللوحات اإلعالنية الخاصة بالمركبة.

وضع العالمة التجارية على الصور:

الصور  على  التجارية  العالمة  وضع  تجنب  يجب 
الحاجة  حالة  في  ولكن  العادية،  األحوال  في 
إلى ذلك يجب وضعها في منطقة من الصورة 
تغلب عليها األلوان الفاتحة على أن يكون الجزء 
خاليًا  مباشرًة  التجارية  العالمة  خلف  يقع  الذي 
أي  على  التجارية  العالمة  تضع  ال  التفاصيل.  من 

صورة تجعل أي جزء منها يبدو مشوشًا.
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

عدم استخدام األمثلة المبينة مطلقًا.

إساءة استخدام 
العالمة التجارية 

#



21

هوية العالمة التجارية »توصيل«

التجارية  العالمة  بإبراز  تقتضي  التي  الحاالت  جميع  في 
التجارية  العالمة  وضع  يجب  الوزارة،  شعار  مع  »توصيل« 
على يمين شعار الوزارة، على أن تكون العالمتان التجاريتان 

بنفس االرتفاع )الشكل 1(.

الخاصة  البيضاء  المساحات  بقواعد  االلتزام  أيضًا  ويجب 
بكل عالمة تجارية في حالة وضعهما متجاورتين.

من  »بتصريح  جملة  استخدام  يتم  الحاالت  بعض  في 
العالمة  من  بداًل  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الوزارة« 
يجب  الحاالت  تلك  وفي   ،)2 )الشكل  للوزارة  التجارية 
استشارة المنشأة ذاتها لتحديد استخدام الشعار الكامل 

أو جملة التصريح فقط في المراسالت.

وزارة الموارد 
البشرية والتوطين

Name Another
Designation

Branch name
PO Box 1234, Dubai
United Arab Emirates
Telephone +971 123 4567
Mobile + 971 123 4567
info@taw-seel.ae

Authorized by Ministry of Human Resources & Emiratisation



2

1
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هوية العالمة التجارية »توصيل«

ُيعرض هنا نظام العالمات التجارية المشتركة لـ »توصيل« باعتباره مثااًل. 

إذا كانت المنشأة ُتدار من مقر أو فرع لشركة مختلفة، فيتم التصريح 
بجميع  العنوان  شريط  في  الشركة  مقر  أو  الفرع  ذلك  اسم  بكتابة 

المراسالت. 

من  تدار  التي  الشركة،  لتلك  التجارية  العالمة  تظهر  ال  أن  يجب  ولكن 
خاللها المنشأة على أي مراسالت خاصة بـالمنشأة.

العالمات التجارية 
Name Anotherالمشتركة

Designation

Branch name
PO Box 1234, Dubai
United Arab Emirates
Telephone +971 123 4567
Mobile + 971 123 4567
info@taw-seel.aeAuthorized by Ministry of Human Resources & Emiratisation






1



نمط طباعة الحروف اإلنجليزية  

نمط طباعة الحروف العربية  

نمط طباعة الوسائط الرقمية  

أسلوب منشورات المنشأة  

أسلوب الطباعة
لدى »توصيل«

04
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أسلوب الطباعة لدى »توصيل«

هو نوع خّط بسيط ومعاصر   )Gills Sans-خّط )غيلز سانس
هو  الخّط  هذا  من  والهدف  المنشأة.  شعار  طباعة  يناسب 
والعناوين  اإلعالنات  عناوين  جميع  كتابة  في  استخدامه 

الرئيسية والنصوص الرئيسية.

الشخصية،  الكمبيوتر  أنظمة أجهزة  الخّط متوفر على  هذا 
وماكنتوش على حد سواء. واألوزان المسموح بها لالستخدام 

مبينة في هذه الصفحة.

بعض  من  اإلنترنت  عبر  سانس  غيل  خّط  نوع  شراء  يمكن 
المواقع التالية على شبكة اإلنترنت:

http://www.linotype.com

http://www.fontshop.com

http://new.myfonts.com

نمط طباعة 
الحروف اإلنجليزية
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Gill Sans
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أسلوب الطباعة لدى »توصيل«

خّط )جي سس اثنين – GE SS Two( عبارة عن أسلوب طباعة 
العربية.  بالحروف  الطباعة  نمط  يناسب  ومعاصر  بسيط 
الخّط هو استخدامه في كتابة جميع  والهدف من هذا 

عناوين اإلعالنات والعناوين الرئيسية والنص الرئيسي.

الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  ألنظمة  متوفر  الخّط  هذا 
بها  المسموح  واألوزان  سواء.  حد  على  وماكنتوش 

لالستخدام مبينة في هذه الصفحة.

من  اإلنترنت  عبر  اثنين  سس  جي  خّط  نوع  شراء  يمكن 
بعض المواقع التالية على شبكة اإلنترنت:

http://www.linotype.com

http://www.fontshop.com

http://new.myfonts.com

نمط طباعة 
الحروف العربية

GE SS Two Light

GE SS Two Medium

GE SS Two Bold
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LIGHT
ITALIC
BOLD
ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890_&+(){}[]%@!><#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890_&+(){}[]%@!><#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890_&+(){}[]%@!><#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890_&+(){}[]%@!><#

أسلوب الطباعة لدى »توصيل«

واجهة الطباعة بالحروف اإلنجليزية:

الغرض من الطباعة بالخّط ARIAL هو استخدامه في 
جميع االستخدامات الرقمية.

هذا الخّط متوفر ألنظمة أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
بها  المسموح  واألوزان  سواء.  حد  على  وماكنتوش 

لالستخدام مبينة في هذه الصفحة.

واجهة الطباعة بالحروف العربية:

استخدامه  هو   AXT TRADITIONAL خّط  من  الغرض 
في جميع االستخدامات الرقمية.

نمط طباعة 
الوسائط الرقمية
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أسلوب الطباعة لدى »توصيل«

Z وكتابة الحروف األخرى باألمريكية  مقارنة اختالف طريقة كتابة حرف 
/ اإلنجليزية

كلمة 	  المثال  سبيل  )على  كتابة  عند   'S' من  بداًل   'Z' حرف  استخدم 
  ize- يستخدم  الذي  أكسفورد،  لقاموس  وفقًا  وذلك   ،)organization(

بداًل من -ise كنهاية لفظية وكالهما يستخدم في الكلمة. 

 	 advertise ،)advise( ،)arise( :التالية -ise في الكلمات  وكذلك؛ استخدم 
 )comprise( ،)compromise( ،)enterprise( ،)exercise( ،)merchandise(،

 )analyse( .وأيًضا في كلمة )promise( ،)supervise( ،)surprise

البريطانية 	  اإلمالء  اصطالحات  استخدم  األخرى  األحوال  جميع  في 
  programmeو center وليس centre و color وال تستخدم )colour( استخدم

.)computer program( مع استثناء ذلك عند كتابة program وليس

والفعل 	   )practice( كلمة  كتابة  عند  البريطاني  النمط  استخدم 
 .)practice(

الترقيم 

للحروف 	  أو  للملكية  إما  لإلشارة  فقط  العليا  الفواصل  استخدم 
المحذوفة. ال تضعها أمام الكلمات المتجزئة التي أصبحت مقبولة 

.planeو phoneو bus حاليًا بوجه عام، مثل: استخدم

المثال 	  سبيل  على   - التواريخ  كتابة  في  العليا  الفواصل  تستخدم  ال 
.1990's 1990 وليسs اكتب

الكالم 	  كتابة  عند  باستثناء  المفردة،  االقتباس  عالمات  استخدام 
االقتباس  عالمات  استخدام  يجب  حيث  اآلخرين  عن  المنقول 

المزدوجة. 

 أسلوب منشورات المنشأة
عالمة 	  ضع  االقتباس،  عالمات  داخل  كاملة  جملة  كتابة  حالة  في 

اقتباس  عالمة  قبل  الفاصلة(  أو  التوقف  )نقطة  النهائية  الترقيم 
اإلغالق. وعندما تأتي عبارة قصيرة بين عالمتي اقتباس، اترك عالمات 
الترقيم خارج عالمات االقتباس. وينطبق نفس الشيء على األقواس 

)المدرجة بين األقواس(.
المنقوطة 	  والفاصلة  التوقف  نقطة  بعد  واحدة  مسافة  ضع 

والفواصل.

الشرطة/ الواصالت 
واحدة 	  كلمة  لتكوين  كلمتين  لدمج  )الَشرطة(  الواصالت  استخدام 

 .)long-term plan( جديدة، مثل
الواصلة 	  بدون  أولية  بمقاطع  البادئة  الواصالت  ذات  الكلمات  اكتب 

،)reactivate( المثال  سبيل  على  المتحرك،  الحرف  نفس  تكرر  إذا   إال 
  )co-operate(و )re-examine( ولكن اكتب الكلمات التالية )reconnect( و

مع وضع الواصلة/الشرطة.

االختصارات 
ال تستخدم األحرف األولى إال لإلشارة لألسماء المعروفة على سبيل 	 

المثال، UAE اإلمارات العربية المتحدة، USA الواليات المتحدة األمريكية.
خالف ذلك، اكتب الكلمة بالكامل عند استخدامها ألول مرة ويوضع 	 

اختصارها بين قوسين ويستخدم االختصار بعد ذلك. 
تجنب استخدام نقاط التوقف عند كتابة االختصارات إال إذا كان ذلك 	 

نقطة  باستخدام   No. اكتب  المثال  سبيل  على  مغزى،  وذا  ضروريًا 
.U.A.E وليس UAE التوقف كاختصار لكلمة عدد، واكتب



28

استخدم 	  المثال،  سبيل  على  االستخدام،  شائعة  الكلمات  تختصر  ال 
 .)Aug( وليس   )August( وأغسطس   ،)Mon( وليس   )Monday( اإلثنين 

استخدم النقاط في االختصارات الشائعة مثل )e.g. i.e.، إلخ(.

األرقام

على 	  الرقم  قبل  العملة  شعار  ضع  باألرقام،  المال  عن  التعبير  عند 
)جنيه   £100 )دوالر(،   $100 إماراتي(،  )درهم   AED650 المثال:  سبيل 

استرليني(.

 	 10Dhs مثل  المبلغ  قيمة  بعد  دائمًا  ضعه   Dhs شعار  استخدام  عند 
 .)Dhs10 وليس(

ال تضف أصفارًا زائدة، على سبيل المثال، استخدم 1 درهم )وليس 1.00 	 
درهم(. 

في النصوص والجداول، استخدم العالمة % بداًل من كتابة في المائة. 	 

ال تضع مسافة بين الرقم وشعار النسبة المئوية )18% ليس %18(. 	 

اإلمالئية 	  الكتابة  من  بداًل  األرقام  استخدام  األوقات،  عن  التعبير  عند 
على سبيل المثال 48 ساعة ليس )ثمان وأربعون ساعة(.

 عند التعبير عن الوقت بصيغة 24 ساعة، استخدم نقطة للفصل بين 	 
الساعة والدقيقة، على سبيل المثال 15.30، 12.00. 

المواد 	  لجميع  المحددة  الخّطوط  في  الخط  نوع  بتعيين  تقم  ال 
اإلعالمية المطبوعة. 

الكبيرة 	  األحرف  استخدام  عند  كبيرة  وحساسية  بعناية  التعامل 
والصغيرة لكل نسخة. 

ترك مسافة سطر واحد بين الفقرات. 	 

ترك مساحة بادئة مناسبة، فضاًل عن ترك مساحة كبيرة جدًا عندما 	 
يتطلب التخّطيط. 

استخدام عالمات اقتباس مفردة ومزدوجة.	 

استخدام الشرطات التي تعتبر شرطات حقيقة وليست واصالت. 	 

استخدام تباعد األحرف بدقة. 	 

في أي خّط بخالف الخّطوط المحددة لدينا. 	 

بشكل مكثف أو موسع أو مشوه بأي شعار من الرموز. 	 

بمؤثرات خاصة مثل إسقاط الظالل والخّطوط العريضة، إلخ. 	 

بتباعد حرف زائد. 	 

أسلوب اإلعالن عن الخدمة

تهدف فكرة اإلعالن إلى جذب القارئ إلى المقترح ودعوته إلى إجراء 	 
المزيد من البحث عن التفاصيل، ويفضل استخدام العبارات القصيرة 
بداًل من الجمل الطويلة. وفي حالة التشكك في العبارات المناسبة 
يرجى الرجوع إلى قاموس أكسفورد للكّتاب والمحررين أو قاموس 

أكسفورد اإلنجليزي الكامل. 



األدوات الكتابية 
لدى »توصيل«
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نظرة عامة  

الترويسة  

سجل المتابعة  

قصاصة المعلومات  

بطاقة العمل  

 DL ظرف  

ظرف كبير  

توقيع البريد اإللكتروني  

قلم رصاص  

قلم الحبر الجاف  

كيس  

كوب ذو يد  

كوب ورقي  

قارورة ماء  

علبة المناديل  

وحدة تخزين وميضية )يو إس بي(  

األختام  
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

عامة  نظرة  هو  المقابلة  الجهة  في  يظهر  ما 
إن  »توصيل«.  لـ  الكتابية  األدوات  مجموعة  على 
استخدم هذا النمط المطبعي واأللوان، باإلضافة 
إلى مجموعة من األوراق الفردية، يجعلك تنشئ 
مجموعة من األدوات الكتابية التي تتميز بالقوة 

والتناسق البصري.

استخدم دائمًا المواصفات في الصفحات التالية 
عند إنشاء مجموعة األدوات الكتابية لـ »توصيل«. 

نظرة عامة

www.taw-seel.ae

www.taw-seel.ae

www.taw-seel.ae
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة ترويسة المنشأة.

الحجم المقصوص
A210-4mm x 297 mm

مواصفات الطباعة
عملية من أربعة ألوان
-CMYK + بانتون 875

مواصفات الورق
120 GSM / Conqueror / CX22 / Diamond White

يتم استخدام نموذج ختم الشركة في ترويسة الصفحة فقط.

الترويسة )اسم و عنوان 
الشركة في أعلى الخطاب(

معايير دليل نظام بانتون اللوني. أعدت األلوان المعروضة في هذه الصفحة، وفي 
العرض اإلرشادي كاماًل بهدف مضاهاة معايير نظام بانتون تون. بانتون هي عالمة 
بانتون الفعلية. ال تحاول  بانتون المتحدة باستخدام رقائق  تجارية مسجلة لشركة 

مطابقة األمثلة الموجودة في هذا الدليل.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة سجل متابعة المنشأة.

الحجم المقصوص
A210-4mm x 297 mm

مواصفات الطباعة
عملية من أربعة ألوان

CMYK-

مواصفات الورق
120 GSM / Conqueror / CX22 / Diamond White

سجل المتابعة

معايير دليل نظام بانتون اللوني. أعدت األلوان المعروضة في هذه الصفحة، وفي 
العرض اإلرشادي كاماًل بهدف مضاهاة معايير نظام بانتون تون. بانتون هي عالمة 
بانتون الفعلية. ال تحاول  بانتون المتحدة باستخدام رقائق  تجارية مسجلة لشركة 

مطابقة األمثلة الموجودة في هذا الدليل.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة قصاصة معلومات المنشأة.

الحجم المقصوص
DL – 210mm x 100mm

مواصفات الطباعة
عملية من أربعة ألوان
-CMYK + بانتون 875

مواصفات الورق
120 GSM / Conqueror / CX22 / Diamond White

قصاصة المعلومات

في  المعروضة  األلوان  من  والهدف  بانتون.  لون  تركيبة  دليل  معايير 
معايير  مطابقة  هو  اإلرشادات  لهذه  الكامل  النص  وفي  الصفحة  هذه 
المتحدة  بانتون  لشركة  مسجلة  تجارية  عالمة  هي  بانتون  بانتون.  لون 
باستخدام رقائق بانتون الفعلية. ال تحاول مطابقة األمثلة الموجودة في 

هذا الدليل.

www.taw-seel.ae
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Name Surname

A QR Code sample showing the 

50mm 40mm

location of the Center for Makani / 
Google Maps

Service Provider Name

Building name
Street name
PO Box 1234, Dubai, UAE
Mobile +971 4 123 4567
Telephone +971 4 123 4567
Fax +971 4 123 4567
Email

www.taw-seel.ae

االسم العائلة 
الوظيفة

اسم مزود الخدمة
اسم المبنى
اسم الشارع

ص ب ١٢٣٤، دبي، ا�مارات العربية المتحدة
4567 123 4 971+متحرك 

4567 123 4 971+هاتف
فاكس

البريد ا�لكتروني
معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين

+971 4 123 4567

90mm

Designation

50mm

50m
m

40mm

90mm

األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة بطاقة العمل الخاصة بالمنشأة.

الحجم المقصوص
90mm x 55mm

مواصفات الطباعة
عملية من أربعة ألوان
-CMYK + بانتون 875

مواصفات الورق
320 GSM / Conqueror / CX22 / Diamond White

بطاقات العمل

معايير دليل نظام بانتون اللوني. أعدت األلوان المعروضة في هذه الصفحة، وفي 
العرض اإلرشادي كاماًل بهدف مضاهاة معايير نظام بانتون تون. بانتون هي عالمة 
بانتون الفعلية. ال تحاول  بانتون المتحدة باستخدام رقائق  تجارية مسجلة لشركة 

مطابقة األمثلة الموجودة في هذا الدليل.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة ظرف DL الخاص بالمنشأة.

الحجم المقصوص
DL – 230 mm x 110mm

مواصفات الطباعة
عملية من أربعة ألوان
-CMYK + بانتون 875

مواصفات الورق
160 GSM / Conqueror / CX22 / Diamond White

DL ظرف

هذه  في  المعروضة  األلوان  أعدت  اللوني.  بانتون  نظام  دليل  معايير 
نظام  معايير  مضاهاة  بهدف  كاماًل  اإلرشادي  العرض  وفي  الصفحة، 
المتحدة  بانتون  لشركة  مسجلة  تجارية  عالمة  هي  بانتون  تون.  بانتون 
باستخدام رقائق بانتون الفعلية. ال تحاول مطابقة األمثلة الموجودة في 

هذا الدليل.

www.taw-seel.ae
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة ظرف كبير خاص بالمنشأة.

الحجم المقصوص
A4 – 324mm x 458mm

A3 – 229mm x 324mm

مواصفات الطباعة
عملية من أربعة ألوان

CMYK-

مواصفات الورق
160 GSM/Conqueror/CX22/Diamond White

ظرف كبير

معايير دليل نظام بانتون اللوني. أعدت األلوان المعروضة في هذه الصفحة، وفي 
العرض اإلرشادي كاماًل بهدف مضاهاة معايير نظام بانتون تون. بانتون هي عالمة 
بانتون الفعلية. ال تحاول  بانتون المتحدة باستخدام رقائق  تجارية مسجلة لشركة 

مطابقة األمثلة الموجودة في هذا الدليل.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

عند إرسال رسالة بريد إلكتروني، يجب دائمًا االلتزام بالنموذج 
واإلرشادات التالية:

جميع  تظهر  أن  يجب  اإللكتروني:  البريد  نص  من  نسخة 
.10pt Arial النصوص األخرى بخّط

ألوان نسخة نص البريد اإللكتروني: باللون االسود.

االسم: pt Arial 12 عريض )أسود(.

الموضع: خّط 10pt Arial )أسود(.
استخدم مسافة سطرين بين »الموضع« والعالمة التجارية لـ 

»توصيل«.

لوحة العنوان: خّط 9pt Arial )أسود(.

إخالء المسؤولية: خّط 8pt Arial )أسود(. 

توقيع البريد اإللكتروني

www.taw-seel.ae
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

ينبغي أن تكون أقالم الرصاص التي يتم استخدامها 
من  والمتعاملين  المركبات  موظفي  قبل  من 

نوع)HB( مع ممحاة على رأس القلم.

قلم رصاص

الشكل الظاهر هو مثال. يمكن استخدام شكل آخر شرط أن اليضم شعار الوزارة.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يتم  التي  الجاف  الحبر  أقالم  تكون  أن  ينبغي 
استخدامها من قبل موظفي المركبات والمتعاملين 

ذات حبر أزرق اللون وبسماكة 0.5 مم.

قلم الحبر الجاف

الشكل الظاهر هو مثال. يمكن استخدام شكل آخر شرط أن اليضم شعار الوزارة.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

ينبغي أن تكون األكياس الورقية التي يتم استخدامها 
لحمل المستندات واألغراض بعرض 31 سم وارتفاع 21.5 

سم وطول 8 سم.

كيس
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

ينبغي أن تكون األكواب ذات اليد التي يتم استخدامها 
من  ومصنوعة  لماعة  المركبات  موظفي  قبل  من 
أفران  في  للوضع  قابلة  تكون  وأن  السيراميك  مادة 

المايكرويف.

كوب ذو يد
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

استخدامها  يتم  التي  الورقية  األكواب  تكون  أن  ينبغي 
من قبل موظفي المركبات بحجم 8 أونصة.

كوب ورقي
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

تحمل  التي  البالستيكية  المياه  قوارير  تكون  أن  ينبغي 
شعار »توصيل« بقياس 500 مل أو 330 مل.

قارورة ماء
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

ينبغي أن تكون علب المناديل الورقية التي يتم وضعها 
 132 على  تحتوي  وأن  الشكل  مربعة  المركبات  في 

منديل ورقي مزدوج.

علبة المناديل
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

يجب أن تكون وحدات التخزين الوميضية )يو إس بي( 
 USB( نوع  من  المركبات  في  استخدامها  يتم  التي 

2.0( وأن تكون سعتها أكبر من 8 غيغا بايت.

وحدة تخزين وميضية )يو إس بي(

الشكل الظاهر هو مثال. يمكن استخدام شكل آخر شرط أن اليضم شعار الوزارة.
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األدوات الكتابية لدى »توصيل«

جميع  نموذج  تصاميم  الجانبية  الرسومات  توضح 
األختام المطلوبة للعالمة التجار ية.

األختام

اسم مزود الخدمــــة

Service Provider Name 

Service Provider Name 

                          اسم مزود الخدمــــة



الصور الفوتوغرافية
لدى »توصيل«

06
نظرة عامة  

التصوير الفوتوغرافي لـ »توصيل«  
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الصور الفوتوغرافية لدى »توصيل«

إن للصورة الفوتوغرافية دورًا هامًا في التعبير عن قيم 
التصوير  تقنيات  على  االعتماد  المهم  ومن  المنشأة. 
المواد  في  ذلك  أمكن  كلما  المتميزة  الفوتوغرافي 

اإلعالمية واإلعالنات.

يضمن  الفوتوغرافي  التصوير  ومضمون  أسلوب  إن 
إضفاء طابع مميز على المنشأة.

نظرة عامة
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الصور الفوتوغرافية لدى »توصيل«

يظهر في الجهة المقابلة بعض األمثلة التي ُتعّد مؤشرًا 
على أسلوب التصوير الفوتوغرافي المعتمد على العالمة 

التجارية، وغير معّد لالستخدام.

نقاط األساسية

يركز مفهوم التصوير الفوتوغرافي للعالمة التجارية 	 
طبيعية  بطريقة  إلظهارهم  األفراد،  على  »توصيل«  لـ 

وجذابة.

يجب أن تبدو الصور طبيعية وعفوية وحقيقية.	 

يكون التصوير باللونين األبيض واألسود وتلتقط الصور 	 
في مكان مجهز كاالستوديو.

تحتوى 	  أن  يجب  قوي.  ومنظور  بتكوين  الصور  أنشئ 
الصور على كائن محدد أو عالقة أو حدث يجعل انتباه 

المشاهد يتركز على الصورة.

الرأس 	  من  األشخاص  مجموعات  أو  األشخاص  يصور 
خلفية  وجود  في  واألبيض  األسود  باللون  الخصر  إلى 

بيضاء.

إضاءة استوديو ناعمة أمام خلفية مظلمة باالستوديو.	 

التصوير الفوتوغرافي لتوصيل





اللغة المرئية 
التصويرية لـدى 

»توصيل«
07

لوحة األلوان  
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اللغة المرئية التصويرية لدى »توصيل«

يتطلب التصميم بتقنية سوبر جرافيك، انتقاء األلوان باستخدام 
النموذج اللوني الرباعي، ومن ثم انتاج التصميم باستخدام طابعة 

رباعية األلوان.

سوبر  جهاز  مع  متباينين  إضافيين  فرعيين  لونين  إنشاء  تم 
جرافيك داخل الرسالة.

لوحة األلوان

معايير دليل نظام بانتون اللوني. أعدت األلوان المعروضة في هذه الصفحة، وفي 
العرض اإلرشادي كاماًل بهدف مضاهاة معايير نظام بانتون تون. بانتون هي عالمة 
بانتون الفعلية. ال تحاول  بانتون المتحدة باستخدام رقائق  تجارية مسجلة لشركة 

مطابقة األمثلة الموجودة في هذا الدليل.
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اإلعالنات الدعائية 
لدى »توصيل«

08
نظرة عامة  

الشبكة  

شبكة رأسية  

DPS شبكة  

لوحة إعالن خارجية  

عارضات إعالنية   
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اإلعالنات الدعائية لدى »توصيل«

مثال على شبكة اإلعالنات الدعائية

نظرة عامة
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اإلعالنات الدعائية لدى »توصيل«

.A4 جميع اإلعالنات لـ »توصيل« معتمدة على شبكة

يتم توضيح المبادئ والقواعد الخاصة بالشبكة عبر 
الصفحات التالية وتحدد أمثلة مختلفة الحجم.

المبادئ  هذه  في  المبين  غير  للحجم  بالنسبة 
الحجم  حيث  من  المبادئ  نفس  تطبق  التقييمية، 
والنسبة فيما يتعلق بارتفاع سقف العالمة التجارية.

الشبكة
1 2 3 4 5 6 7

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

www.taw-seel.ae
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اإلعالنات الدعائية لدى »توصيل«

تقسم المراسالت إلى سبعة أقسام أفقية وعمودية 	 
داخل منطقة الطباعة اآلمنة.

في 	  لوحة  داخل  دائمًا  التجارية  العالمة  شعار  يظهر 
هوية  مع  جنب  إلى  جنبًا  الرسائل  من  العلوي  الجزء 
العالمة التجارية السم الوزارة. يظهر شعارا العالمتين 

التجاريتين في المنتصف بالجزء العلوي من الرسالة.

يجب دائمًا أن يظهر شعار العالمة التجارية لـ »توصيل« 	 
بوضوح على خلفية بيضاء.

تظهر العناوين الرئيسية في الوسط داخل لوحة سوبر 	 
جرافيك ويتم عكس النص عليها باألبيض.

أو 	  يمينًا  منسقًا  فقط  الرئيسي  النص  يظهر  أن  يجب 
يسارًا من وسط أعلى العنوان وذلك باللون األسود.

اعتمادًا على مقدار نسخ النص المطلوب يمكن تحريك 	 
األفقية  األقسام  ألسفل  أو  ألعلى  اللوحة  موقع 

المقسمة.

أسفل 	  »توصيل«  لـ  اإللكتروني  الموقع  عنوان  يظهر 
النص التمهيدي ويوضع على طرف الهامش الخارجي.

شبكة رأسية

1 2 3 4 5 6 7

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

,

,

,

www.taw-seel.aewww.taw-seel.ae
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اإلعالنات الدعائية لدى »توصيل«

أفقية 	  أقسام  سبعة  إلى  المراسالت  تقسم 
وعمودية داخل منطقة الطباعة اآلمنة.

يظهر الشعار دائمًا داخل لوحة في الجزء العلوي 	 
العالمة  هوية  مع  جنب  إلى  جنبًا  المراسالت  من 
التجاريتان  العالمتان  تظهر  الوزارة.  السم  التجارية 

في المنتصف بالجزء العلوي من الرسالة.

لـ 	  التجارية  العالمة  شعار  يظهر  أن  دائمًا  يجب 
»توصيل« بوضوح على خلفية بيضاء.

الوسط داخل لوحة 	  الرئيسية في  العناوين  تظهر 
سوبر جرافيك ويتم عكس النص عليها باألبيض.

يجب أن يظهر النص الرئيسي فقط منسقًا يمينًا أو 	 
يسارًا من وسط أعلى العنوان وذلك باللون األسود.

يمكن 	  المطلوب  النص  نسخ  مقدار  على  اعتمادًا 
األقسام  ألسفل  أو  ألعلى  اللوحة  موقع  تحريك 

األفقية المقسمة.

يظهر عنوان الموقع اإللكتروني لـ »توصيل« أسفل 	 
الهامش  طرف  على  ويوضع  التمهيدي  النص 

الخارجي.

DPS شبكة

1 2 3 4 5 6 7

www.taw-seel.ae



58

اإلعالنات الدعائية لدى »توصيل«

أفقية 	  أقسام  سبعة  إلى  المراسالت  تقسم 
وعمودية داخل منطقة الطباعة اآلمنة.

يظهر الشعار دائمًا داخل لوحة في الجزء العلوي 	 
من المراسالت جنبًا إلى جنب مع هوية العالمة 
التجارية السم الوزارة. تظهر العالمتان التجاريتان 

في المنتصف بالجزء العلوي من الرسالة.

لـ 	  التجارية  العالمة  شعار  يظهر  أن  دائمًا  يجب 
»توصيل« بوضوح على خلفية بيضاء.

تظهر العناوين الرئيسية في الوسط داخل لوحة 	 
سوبر جرافيك ويتم عكس النص عليها باألبيض.

يظهر عنوان الموقع اإللكتروني لـ »توصيل« أسفل 	 
الهامش  طرف  على  ويوضع  التمهيدي  النص 

الخارجي.

لوحة إعالن خارجية

www.taw-seel.ae
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اإلعالنات الدعائية لدى »توصيل«

داخل 	  أفقية  أقسام  سبعة  إلى  المراسالت  تقسم 
منطقة الطباعة اآلمنة.

يظهر الشعار دائمًا داخل لوحة في الجزء العلوي من 	 
التجارية  العالمة  هوية  مع  جنب  إلى  جنبًا  المراسالت 
السم الوزارة. تظهر العالمتان التجاريتان في المنتصف 

بالجزء العلوي من الرسالة.

يجب دائمًا أن يظهر شعار العالمة التجارية لـ »توصيل« 	 
بوضوح على خلفية بيضاء.

تظهر العناوين الرئيسية في الوسط داخل لوحة سوبر 	 
جرافيك ويتم عكس النص عليها باألبيض.

أسفل 	  »توصيل«  لـ  اإللكتروني  الموقع  عنوان  يظهر 
النص التمهيدي ويوضع على طرف الهامش الخارجي.

عارضات إعالنية

www.taw-seel.aewww.taw-seel.ae





المواد اإلعالمية 
لـدى »توصيل«

09
نشرات دعائية   

كتيبات دعائية  

مايكروسوفت باوربوينت   
)Microsoft PowerPoint(
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المواد اإلعالمية لدى »توصيل«

يوضح في الجهة المقابلة مثال على نشرات  المنشأة. 
والصور المعروضة هي فقط إلظهار موضع اإلعالن.

اإلعالمية  للشبكة  التقييمية  المبادئ  نفس  ُتطبق 
كما هو موضح في أقسام اللغة المرئية واإلعالنات 
األدوات  لمجموعة  التقديمي  العرض  هذا  ضمن 
اإلعالمية  المواد  طباعة  أجل  من  وذلك  المرئية 

)الشكل 1(.

النشرة  غالف  تقسيم  يمكن  ذلك  إلى  باإلضافة 
األول  القسم  أفقية:  مناطق  ثالث  إلى  الدعائية 
وشريط  الفرعية،  األلوان  باستخدام  العنوان  يضم 
أبيض يضم العالمتين التجاريتين لـ »توصيل« والوزارة، 
والقسم الثالث هو جهاز سوبر جرافيك )الشكل 2(.

 Presentationنشرات دعائية
Sub Headline

Date

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

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

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

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. 
Excepteur sint
occaecat cupidatat
non proident, sunt in 
culpa qui officia
deserunt mollit anim
id est laborum

1 2
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المواد اإلعالمية لدى »توصيل«

مخّطط  على  مثال  المقابلة  الجهة  في  يوضح 
هي  المعروضة  والصور  للمنشأة.  الدعائية  الكتيبات 

فقط إلظهار موضع اإلعالن.

اإلعالمية  للشبكة  التقييمية  المبادئ  نفس  ُتطبق 
كما هو موضح في أقسام اللغة المرئية واإلعالنات 
األدوات  لمجموعة  التقديمي  العرض  هذا  ضمن 
اإلعالمية  المواد  طباعة  أجل  من  وذلك  المرئية 

)الشكل 1(.

النشرة  غالف  تقسيم  يمكن  ذلك  إلى  باإلضافة 
األول  القسم  أفقية:  مناطق  ثالث  إلى  الدعائية 
وشريط  الفرعية،  األلوان  باستخدام  العنوان  يضم 
أبيض يضم العالمتين التجاريتين لـ »توصيل« والوزارة، 
والقسم الثالث هو جهاز سوبر جرافيك )الشكل 2(.

Presentation Titleكتيبات دعائية
Sub Headline

Date

Presentation 
Title

Sub Headline
Date

1 2
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Section Divider
Sub Headline

Presentation Title
Sub Headline

Date

Slide Title

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 . Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident , sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum

Slide Title

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 . Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum

المواد اإلعالمية لدى »توصيل«

مخّطط  على  مثال  المقابلة  الجهة  في  يوضح 
نفس  باستخدام  للشركة   Microsoft Powerpoint

والمخّطط  واللون  الشبكة  استخدام  مفاهيم 
المبين بالفعل داخل »مجموعة األدوات«.

الخّطوط  استخدام  يرجى  الرقمية  لالستخدامات 
المخصصة لالستخدام الرقمي التي سبق ذكرها.

مايكروسوفت باوربوينت 
)Microsoft PowerPoint(



الزي الرسمي الموحد 
لدى »توصيل«

10
الزي الرسمي الموحد  

بطاقات الهوية  

حبل بطاقة التعريف الشخصية  
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الزي الرسمي الموحد لدى »توصيل«

لكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  التقليدي  الزي 
من الذكور واإلناث.

عباية سوداء لإلناث	 

كندورة »قماش أبيض طويل« للذكور	 

الزي الرسمي للمواطنين
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الزي الرسمي الموحد لدى »توصيل«

عالية  مواد  من  المنشأة  اسم  هوية  بطاقة  صنع  يجب 
يجب  المعدن.  أو  البالستيك  من  كانت  سواًء  الجودة 
المثال  في  كما  األبيض  باللون  كاملًة  الشارة  تكون  أن 

الموضح في الجهة المقابلة.

بطاقات الهوية
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الزي الرسمي الموحد لدى »توصيل«

بشكل  الشخصية  التعريف  بطاقة  حبل  استخدام  يتم 
التعريف  بطاقة  حمل  من  الموظفين  ُيَمِكن  طوق 
الشخصية حول رقابهم. يجب أن تكون الحبال مصنوعة 

من مادة البوليستر وبعرض 1.5 سم.

حبل بطاقة التعريف الشخصية



المناسبات الخاصة
11

إرشادات للمناسبات الخاصة   

لوحات اإلنجازات  

شهادات التقدير  

أعالم الزينة  
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المناسبات الخاصة

يسرنا أن نحتفل بالمناسبات المختلفة خالل العام. ولهذه المناسبات نكهة خاصة، 
في  ومتعاملينا  لموظفينا  احتفالية  بيئة  وتخلق  البعض  بعضنا  من  تقربنا  فهي 

المركبات.

وإبقائه  اإلبداع  لتوجيه  وإنما  اإلبداع  تقييد  إلى  بالضرورة  اإلرشادات  هذه  تهدف  ال 
متناسقًا مع هوية العالمة المؤسسية »توصيل«.

.

إرشادات للمناسبات الخاصة

المناسبات الخاصة

تكون  أن  يجب  المتميزة.  لإلنجازات  التقدير  إلظهار  المكافآت  لوحات  تستخدم 
هذه اللوحات بحجم )A5( ومصنوعة من الزجاج ومحفورة.

لوحات اإلنجازات

الشكل الظاهر هو مثال. يمكن استخدام شكل آخر شرط أن اليضم شعار الوزارة.
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المناسبات الخاصة

الشكل الظاهر هو مثال. يمكن استخدام شكل آخر شرط أن اليضم شعار الوزارة.

التقدير  إلظهار  التقدير  شهادات  تستخدم 
الشهادات  هذه  طباعة  يجب  المهمة.  لإلنجازات 

على ورق قياس A4 ووزن 170 غرام للمتر المربع.

شهادات التقدير

Service Provider Name
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المناسبات الخاصة

السيارات.  داخل  للتزيين  الزينة  أعالم  تستخدم 
 )A4( يجب أن يتم طباعة األعالم على ورق بقياس

ومن ثم قصها بشكل مثلثات.

أعالم الزينة



مركبة »توصيل«
12

الجزء األمامي  

الجانب )أ(  

الجانب )ب(  

الجزء الخلفي  
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مركبة »توصيل« 
الجانب )أ(



75

مركبة »توصيل« 
الجانب )ب(
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مركبة »توصيل« 
الجزء األمامي
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مركبة »توصيل« 
الجزء الخلفي



مركز اتصال الخدمة – 8008585 
taw-seel.ae – taw-seel.com موقع إلكتروني

info@taw-seel.ae :للتواصل واالستفسار
أو زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين على الرابط 

التالي: www.mohre.gov.ae لالطالع على تفاصيل أكثر.

قنوات التواصل
13






