
.ةبلصلا ةخسنلا  نيبو  هنيب  طلخلا  بجي  الو  نولل  اًفيفط  اًجردت  يسيئرلا  راعشلا  نم  ةنولملا  ةخسنلا  مدختست 

ةنولملا ةنولملا ةخسنلا   ةخسنلا يسيئرلا -  -  يسيئرلا راعشلا   راعشلا

راعشلا راعشلا



نم داعبألا ، ةيثالث  ةجوملل  اًبيرقت  نوكي  نأ  بجي  كلذ ،  نم  ًالدب  .صلاخ  نولب  ةيفلخلا  نوكت  الأ  بجي  راعشلا ،  نم  ءاضيبلا  ةخسنلا  مادختسا  دنع 
.ةيئرملا ةروصلا  ىلإ  حوضولا  نم  ديزملا  ةفاضإ  لجأ 

ءاضيبلا ءاضيبلا ةخسنلا   ةخسنلا يسيئرلا -  -  يسيئرلا راعشلا   راعشلا

( ةشاشلا ةعابط  لثم   ) تاجردتلاب ةعابطلا  ةينقت  حمست  امدنع ال  مدختست  ةخسنلا  هذه 

ةبلصلا ةبلصلا ةخسنلا   ةخسنلا يسيئرلا -  -  يسيئرلا راعشلا   راعشلا



ةيلاخلا ةحاسملل  ىندألا  دحلا  ىلع  ظافحلا  نم  دكأتلا  بجي 
حوضو نامضل  ةنوقيألا ) فصن  عافترا   = X ثيح  ) X يهو
رصانع وأ  روص  يأ  لخادت  مدع  يغبنيو  .هزاربإو  راعشلا ،

ىلع ًامود  صرحا  .ةحاسملا  هذه  يف  صوصن  وأ  ةيموسر 
.ةمدقملا ةيسيئرلا  ةينفلا  لامعألا  مادختسا 

ةيلاخلا ةيلاخلا ةحاسملل   ةحاسملل ىندألا   ىندألا دحلا   دحلا يسيئرلا -  -  يسيئرلا راعشلا   راعشلا

 ، ةعابطلا يف  عافترالا )  ) مم وه 10  راعشلا  مجحل  ىندألا  دحلا 
لباق راعشلا  عون  .ةيمقرلا  تاقيبطتلا  يف  لسكب   50

مجحلا اذه  .مجحلل  ىصقأ  دح  دجوي  الو  يبسن  لكشب  ريوطتلل 
حوضو نامضل  كلذ  نكمأ  املك  هتدايز  بجيو  ىندألا  دحلا  وه 

.لضفأ

مجحلل مجحلل ىندألا   ىندألا دحلا   دحلا يسيئرلا -  -  يسيئرلا راعشلا   راعشلا

وأ صوصنلا  وأ  رصانعلا  ةاذاحم  ةيفيك  هالعأ  لكشلا  حضوي 
.اهب حومسم  ةاذاحم  طاقن  سمخ  كانه  .راعشلا  عم  روصلا 

ةاذاحملا ةاذاحملا

عاقلا ىلإ  ىوصقلا  ةمقلا  نم  ةيراجتلا  ةمالعلا  سايق  متي 
.ىصقألا

سايقلا سايقلا



.ةيكذلا فتاوهلا  لثم  ةقيضلا ،  طئاسولا  طوغضملا  راعشلا  مدختسي 

ةنولملا ةنولملا ةخسنلا   ةخسنلا طوغضملا -  -  طوغضملا راعشلا   راعشلا

نم داعبألا ، ةيثالث  ةجوملل  اًبيرقت  نوكي  نأ  بجي  كلذ ،  نم  ًالدب  .صلاخ  نولب  ةيفلخلا  نوكت  الأ  بجي  راعشلا ،  نم  ءاضيبلا  ةخسنلا  مادختسا  دنع 
.ةيئرملا ةروصلا  ىلإ  حوضولا  نم  ديزملا  ةفاضإ  لجأ 

ءاضيبلا ءاضيبلا ةخسنلا   ةخسنلا طوغضملا -  -  طوغضملا راعشلا   راعشلا



( ةشاشلا ةعابط  لثم   ) تاجردتلاب ةعابطلا  ةينقت  حمست  امدنع ال  مدختست  ةخسنلا  هذه 

ةبلصلا ةبلصلا ةخسنلا   ةخسنلا طوغضملا -  -  طوغضملا راعشلا   راعشلا



ةيلاخلا ةحاسملل  ىندألا  دحلا  ىلع  ظافحلا  نم  دكأتلا  بجي 
حوضو نامضل  ةنوقيألا ) فصن  عافترا   = X ثيح  ) X يهو
رصانع وأ  روص  يأ  لخادت  مدع  يغبنيو  .هزاربإو  راعشلا ،

ىلع ًامود  صرحا  .ةحاسملا  هذه  يف  صوصن  وأ  ةيموسر 
.ةمدقملا ةيسيئرلا  ةينفلا  لامعألا  مادختسا 

ةحاسملل ةحاسملل ىندألا   ىندألا دحلا   دحلا طوغضملا -  -  طوغضملا راعشلا   راعشلا
ةيلاخلا ةيلاخلا

 ، ةعابطلا يف  عافترالا )  ) مم وه 18  راعشلا  مجحل  ىندألا  دحلا 
لباق راعشلا  عون  .ةيمقرلا  تاقيبطتلا  يف  لسكب   90

مجحلا اذه  .مجحلل  ىصقأ  دح  دجوي  الو  يبسن  لكشب  ريوطتلل 
حوضو نامضل  كلذ  نكمأ  املك  هتدايز  بجيو  ىندألا  دحلا  وه 

.لضفأ

مجحلل مجحلل ىندألا   ىندألا دحلا   دحلا طوغضملا -  -  طوغضملا راعشلا   راعشلا

يوضح الشكل أعاله كيفية محاذاة العناصر أو النصوص أو
الصور مع الشعار. هناك خمس نقاط محاذاة مسموح بها.

االلممححااذذااةة

يتم قياس العالمة التجارية من القمة القصوى إلى القاع
األقصى.

االلققييااسس



يدومع قيسنت  يف  ةيراجتلا  ةمالعلا  عضو  ناكم  حضوت  هالعأ  ةضورعملا  ةلثمالأ  .مادختسالاو  قسنلل  ًاقفو  ةيراجتلا  انتمالع  عضوم  فلتخي 
.ةيراجتلا ةمالعلا  عضو  ناكم  لوح  ةلثمأ  ىلع  لوصحلل  ةيراجتلا  ةمالعلا  تاقيبطت  ىلإ  عوجرلا  ىجري  .يجذومن 

ةيعضولا ةيعضولا



مادختسا بجي  ماع ، لكشب  .اهحوضوو  ةيراجتلا  ةمالعلا  ةيقادصم  نم  دكأتلل  راعشلل  ةئطاخلا  تامادختسالا  ىلع  ةلثمألا  ضعب  يلي  اميف 
.تاراعشلا خسن  لك  ىلع  ةيلاتلا  دعاوقلا  قبطنت  .اهميلست  مت  امك  تاراعشلا 

راعشلا راعشلا مادختسا   مادختسا ةءاسإل   ةءاسإل ًاعويش   ًاعويش رثكألا   رثكألا تالاحلا   تالاحلا
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