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التجارية لحملة GMW
وأسلوب ها لعام ٢٠١٩
يف هذا الدليل ،ستجد تطبيقات خاصة
بشعارات الحملة ،واأللوان المستخدمة
فيها ،وعائلة الخط ،ونماذج التصميم
تعب عن العالمة التجارية لحملة
الت ر
ي
.
الت يتم
المواد
كافة
يغط
وهو
GMW
ي
ي
إنتاجها لصالح الحملة ،بما يف ذلك
األفكار مع مواد ترويجية لحملة .GMW

بالنسبة إىل  ،GMWالمحافظة عىل
صورة متجانسة وعالية الجودة ومنظمة
تظهر قدرتنا عىل توعية الجمهور بشكل
أكب بشأن أسبوع الحملة .ولتحقيق
ر
ذلك ،نحتاج إىل مساعدتك! وتجد فيما
يىل بعض النصائح األساسية حول تميب
ي
العالمة التجارية لحملة .GMW

عن حملة أسبوع المال العالم GMW
حملة  GMWوه مبادرة تقوم بها منظمة  ،CYFIه حملة توعية مالية
ً
ز
وتحفيهم عىل اكتساب المعرفة
تنظم سنويا لتوعية األطفال والشباب
ز
ز
الضورية ف المسائل المالية ،والمعيشية ،وريادة األعمال.
انطلقت حملة  GMWيف عام  ٢٠١٢كيوم/أسبوع تمويل الطفولة فأثرت ،منذ
ذلك الوقت ،ف حياة  ٧.٤مليون طفل وشاب عب  ١٣٤٠٠منظمة ف ر
أكب من
ر
ي
ي
 ١٥٠بلد.
المنظمة الدولية لتمويل األطفال والشباب
)Child & Youth Finance International (CYFI
تعمل منظمة  CYFIعىل إعادة تشكيل ورسم النظم المالية من أجل تمكي
ً
ً
واجتماعيا.
اقتصاديا
األطفال والشباب حول العالم،
ر
ر
تبغ الرب ح ،تعمل مع شكاء من أكب من  150بلد.
إننا منظمة عالمية ال ي
الت تنفذها منظمة :CFYI
وتشمل المبادرات ي
العالم GMW
• حملة أسبوع المال
ي
• جوائز الدمح العالمية )Global Inclusion Awards (GIA
ا
• أهًل برواد األعمال الشباب
)!Ye! for Young Entrepreneurs (Ye
ما مدى أهمية تعليم األطفال والشباب حول المسائل المالية من عمر
مبكر؟
ّ
كلما بكر الطفل يف التعلم عن المسائل المالية ،واالدخار ،واالستثمار ،تمكن من
إدارة موارده المالية الشخصية بشكل أفضل عىل مر السنوات .بحيث تساعد
هذه المهارات األطفال والشباب عىل فهم الفرق بي كسب المال وادخاره
وإنفاقه ،فيصبحون بذلك قادرين عىل إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل
وتحديد موازنتهم واكتساب عادات مالية صحية .كما تساعد األطفال عىل
ّ
فهم كيفية إدارة الشؤون المالية من عمر مبكر وتعلمهم كيفية اتخاذ قرارات
مالية مناسبة عىل مستوى قروض التعليم ،والسكن ،والسيارة األوىل ،والسفر،
والنفقات األخرى.

ما هدف حملة GMW؟
نؤمن بضورة تمكي أطفال وشباب اليوم ليصبحوا مواطني
اقتصاديي قادرين عىل فهم أهمية االدخار ،ومزودين بالمهارات
بالتاىل،
الالزمة للحصول عىل وظيفة وخلق سبل معيشتهم.
ي
ّ
نريد أن نعلم الشباب كيفية إدارة مواردهم المالية بحكمة .فمن
خالل تمكي األطفال والشباب ،نساعدهم عىل نقل معرفتهم
إىل عائلتهم ومجتمعاتهم بأشها .تشكل حملة  GMWمناسبة
يحتف بها العالم أجمع ر ً
ومنبا لمناقشة هذه المواضيع المهمة.
ي
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يمكنك تبيل جميع شعارات حملة  GMWيف صفحة
التاىل:
’ ‘Resourcesعىل العنوان
ي
www.globalmoneyweek.org

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
لتعرف المزيد ،قم بزيارة صفحة  Aboutعىل الرابط ي

المسائل األساسية

الشعار

ينبغ التقيد بهذه النصائح عند إعداد المواد
ي
البويجية.

الت سيتم إنتاجها ألسبوع الحملة.
ينبغ إدراج هذا الشعار يف كل مادة من المواد ي
ي

شعار GMW

االستخدام

أوىل واحد -عىل شكل نسخة أفقية مكدسة.
إن الشعار متوفر يف ترتيب ي
إىل الحد المعقول ،تركنا لك الحرية الستخدام الشعار.

الت تتالءم بشكل أفضل مع
نرحب باستخدام ألوان الشعار ي
شعاراتك الخاصة والمواد يف الخلفية.

المظهر
يىل بعي االعتبار:
عندما تضع الشعار عىل الصفحة ،الرجاء أخذ ما ي
• ينبغ أن يبافق الشعار ً
دائما مع عبارة
ي
الخط هو  Gothamواألسلوب هو ’‘Ultra

مبادرة من منظمة CYFI

يىل يف المواد البويجية:
ننصحك بشدة أن تدرج ما ي
•
•

اإللكي ز
ر
ون الخاص بحملة
عنوان الموقع
GMW
www.globalmoneyweek.org
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مواعيد حملة GMW
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مع شعارات أخرى
ً
ينبغ أن يكون شعار  GMWالشعار األبرز عند
كما رأشنا سابقا،
ي
استخدامه إىل جانب شعارات أخرى .الرجاء الحرص عىل عدم
مخالفة هذه التعليمات.
االستخدام الخاط
ً
ً
وحاسما إلقامة التجانس والتناسق بي
اساسيا
يعتب تجانس الشعار
ر
كافة البلدان المشاركة يف حملة .GMW

نصيحتنا لك

شعارات ر
الشكاء وحملة GMW

اختيار شعار
إىل الحد المعقول ،تركنا لك الحرية الستخدام الشعار .فنحن ال
ً
ومرئ بشكل واضح.
عاىل الجودة
ي
نطلب منك إال تختار شعارا ي

يىل:
الرجاء تفادي ما ي
ا
• ال تجعل التصميم مائل
• ال تقم بتكبب أو تغيب النسب يف أي جزء من التصميم
• ال تعد ترتيب التصميم
اللوئ المنخفض
• ال تستخدم التصميم يف التباين
ي
مثال لالستخدام الصحيح
•

ينبغ استخدام شعار  GMWعىل شكل عنوان عريض،
عند اإلمكان،
ي
ً
حجما من عنوان الفعالية.
أكب
ر

•

يف حاالت نادرة ،عندما يتعذر ذلك:
األكب عىل الصفحة؛
ينبغ أن يكون الشعار ر
ي
 عندما ال تكون عبارة  Global Money Weekواضحة ومرئية يفينبغ إدراج الشعار يف أعىل الصفحة ومع أي شعارات
العنوان،
ي
عائدة ر
للشكاء ومدرجة يف أسفل الصفحة.

•

ينبغ أن تكون نسخة الشعار المستخدمة عالية الدقة إىل أقىص
ي
الحدود.

أمثلة لالستخدام الخاط

X X

استخدام األلوان
األساس للنص واللون األصفر للقطع النقدية .لكن يمكن أن تكون القطع النقدية متعددة األلوان.
تم تصميم شعار  GMWبلوني متغبين -اللون
ي
يأئ الشعار بثمانية ألوان مختلفة يمكن االختيار من بينها.
وإلضافة المزيد من المرونة ،ي
ال تنس االلبام بالقيود التالية:
ينبغ أن ريبز لون الشعار.
ينبغ أن يكون لون الشعار بنفس لون الخلفية ،بحيث
ي
• ال ي

أمثلة تظهر عمالت شعار  GMWبألوان متعددة

ز
بلوني متغيين
مثال شعار GMW
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لوحة األلوان
CYFI  وGWM لوحة ألوان
 الشفريhex  مع نظامRGB

GLOBAL MONEY WEEK
OFFICIAL YELLOW FOR
THE COINS

GLOBAL MONEY WEEK
OFFICIAL YELLOW FOR
THE MATERIALS

RGB
255/242/0

RGB
255/222/0

#FFF200

#FFDE00

CYFI LIGHT BLUE

CYFI PINK

CYFI DARK BLUE

RGB
22/16/215

RGB
192/44/126

RGB
0/105/142

#189FD6

#C02C7E

#02698E

CYFI ORANGE

CYFI RED

CYFI GREEN

RGB
241/142/0

RGB
227/33/25

RGB
0/143/79

#EF8E21

#E12525

#008F4F

CYFI PURPLE
RGB
107/32/95
#6B205E
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الشعار و تغيياته
األصىل
هذا هو شعار GMW
ي

هذه  8إصدارات أخرى من الشعار بألوان متنوعة

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
يمكنك تبيل جميع شعارات حملة  GMWيف صفحة ’ ‘Resourcesعىل العنوان
ي
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شعارات عىل خلفيات مختلفة
أمثلة لكيفية وضع شعارات  GMWعىل خلفيات مختلفة لتسليط الضوء عىل حملة GMW

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
يمكنك تبيل جميع شعارات حملة  GMWيف صفحة ’ ‘Resourcesعىل العنوان ي
7

أمثلة لكيفية وضع شعارات  GMWعىل خلفيات مختلفة

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
لمعرفة المزيد ،الرجاء زيارة صفحة ’ 'Resourcesعىل العنوان
ي
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أفكار لمواد  GMWر
اليويجية

احرص عىل تميب العالمة التجارية لفعاليتك
عىل أنها حملة !GMW
ال تنىس التفاصيل التالية:
• شعارات ر
الشكاء وحملة GMW
اإللكي ز
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• عنوان الموقع
GMW
www.globalmoneyweek.org
•مواعيد حملة GMW
من  ٢٥إىل  ٣١مارس ٢٠١٩
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قمصان GMW

انتج قمصان  GMWملونة وال تنىس إضافة
شعار  GMWو :
اإللكي ز
ر
ون الخاص بحملة GMW
• عنوان الموقع
www.globalmoneyweek.org
•مواعيد حملة GMW
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التاىلwww.globalmoneyweek.org :
المزيد ،الرجاء زيارة صفحة ’ 'Resourcesعىل العنوان
ي
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إطارات صور كرتون GMW

قبعات GMW

كن مبدعا! يمكنك استخدام شعارات  GMWيف مواد  GMWأخرى مثل :المنشورات ،المستندات ،دفاتر المالحظات  ،األغطية  ،األوشحة  ،المظالت ،
األقالم ،أقالم الرصاص  ،الحقائب  ،إلخ .ال توجد أية قيود! اجعل الحدث الخاص بك حدثGMW
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عالمات GMW

احرص عىل تميب العالمة التجارية لفعاليتك عىل
أنها حملة !GMW
ال تنىس التفاصيل التالية:
• شعارات ر
الشكاء وحملة GMW
اإللكي ز
ر
ون الخاص بحملة GMW
• عنوان الموقع
www.globalmoneyweek.org
•مواعيد حملة GMW
من  ٢٥إىل  ٣١مارس ٢٠١٩
• الهاشتاغ الرسم لحملة GMW
#GlobalMoneyWeek2019
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يمكنك تنزيل جميع شعارات حملة  GMWفي صفحة  Resourcesمن على العنوان التاليwww.globalmoneyweek.or:
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مبادرة

اتصل بنا
إذا أردتم طرح أي أسئلة ،الرجاء االتصال بنا عىل العنوان التال:
ز
فريق  GMWف المنظمة الدولية لتمويل األطفال والشباب
)Child & Youth Finance International (CYFI
ص.ب رقم  ،1001 ،16524آر إي أمسبدام ،هولندا
www.childfinanceinternational.org
globalmoneyweek@childfinance.org
+31 (0)5203900

اتبع  GMWعي ر
اإلنينت!
ر
www.globalmoneyweek.org
@GlobalMoneyWeek
الرسم لحملة  GMWهو #GlobalMoneyWeek2019
الهاشتاغ
ي
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ر
بالشاكة مع

ر
ر
اإلفريق
بالشاكة مع مفوضية االتحاد

