
 

 

 

 

 

 

 

 ش�ل هند�� دائري �س�ط، مفت�ح من األع� ومن األسفل. 

 2ع�4 انط3اعا ا2جاب�ا، يو-� ,الراحة واألمن والح)'ة والطمأن!نة. 
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 الج�د عن ه�'ة واختصاصات المؤسسة ؛ BPالتعب 

  .معالمه �
Aiە  دون أن تخت BPە أو تصغ BPالمرونة : شعار 2مكن تكب 

 

 

 

 الصور

� ,ـارد، 
AEـ، أحـدهـمـا سـاخـن والـثـا A:لونان فـاتـحـان أسـاسـ�ـان فـقـط : األحـمـر واألخ

 ح�ث لم يتم اإلqثار من األلوان تفاد2ا للpش�oش ع� الناظر. 

� إشــارة قـ�'ــة إv الــهــ�'ــة الــمــغـ)]ــ�ــة (الــعــلــم 
Ay و'ـلــعــب هــاذان الـلــونــان دورا مــرجــعـ�ــا

 .( � DEالمغر 

� مــــ
ــــســــوط  ، (Arabwell_1)خــــط مــــغــــر�

� عــــ� شـــــعـــــار 
Aiـــــل أنـــــيـــــق، 2ضـــــ�مســــتـــــخـــــدم �شـــــ

الــمــؤســســة لــمــســة مــن األصــالــة، تــ�ــبــ!ــثــا لــلــهــ�'ـــة 

الــمــغــ)]ــ�ــة ولــلــمــ�ــانــة الســامــ�ــة لــلــغــة الــعــ)]ــ�ــة �ــلــغــة 

 وطن�ة. 

مــوظــف إv جــانــب الــخــط خــط الــتــ�ــفــيــنــاغ، 

ة  �Pـ�ـدا لـدسـqـل مـوفـق، تـأ�� الم8سوط �شـ DEالمغر

 األماز'غ�ة. 

، الـذي تـرجـع 'Monotype Corsiva'  خط

 Ecritures)أصـــولــــه إv الــــ�ــــتــــا,ــــات الــــرومــــانــــ�ــــة

romanes)  الــعـــ:ـ الــوسـ�ــط، مســتــعــمــل هــنــا �
Ay

ل�تا,ة �سم�ة المؤسسة ,لغة التواصل واالنفـتـاح 

الــذي هــو عــ3ــارة عــن تــاج مــن شــعــار الــمــلــ-ــ�ــة الــمــغــ+*ــ�ــة، 

ـاء، تـعـلـوهـا  A:ـنـاوب ,ـألـوان حـمـراء وخpذهب مزخرف ,جواهر تـ

نجمة خماس�ة مpشا,كة. و'جسد حضورە داخل شعار مؤسسة 

A المرغوب ف�ه للوساطة المؤسسات�ة.  BPوس�ط الممل�ة التم 

أ@ــ? الصــور حــجــمــا. و:ــلــخــص بــوضــ5ح االخــتــصــاصــات 

اع DـCـل  F F?الـ �
FGالمـسـنـدة لـوسـ�ـط الـمـمـلـ-ـة، الـذي يـتـوسـط طـر

. فــقــد تــم تــمــثــ�ــلــه تــجــرد واســتــقــاللــ�ــة دون الــمــ�ــل إP أحــدهــمــا

� فــيــهــا الــحــروف األوv لــpــســمــ�ــة الــمــؤســســة 
�iتــلــتــ �

,ــالــنــقــطــة الــ��

,ـالــلــغــة الــعــ)]ــ�ــة (م.و) والــحــرف األول لــ�ــلــمــة "مــؤســســة" ,ــالــلــغــة 

اع (.     (i)الـــفـــرZســـ�ـــة  A APالـــ �
Ayالـــتـــف حـــولـــه طـــر A BCحـــ �

Ayاإلدارة  - 

) عـ� طـاولـة مشـ�ـل سـطـحـهـا مـن الـحـرف األول لـ�ـلـمـة المرتفق

 .  (M)"وس�ط" ,اللغة الفرZس�ة 

الشــ�ــل تــرمــز ألر�ــان االســالم الــخــمــس نــجــمــة خــمــاســ�ــة 

 الشCل األلوان الخطوط
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