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The General Pension and Social Security Authority (GPSSA) 
logo is Typographic as it only consists of words/letters as 
described below: 

• The upper part mentions the complete name of the 
authority in Arabic (والتأمينات للمعاشات  العامة   الهيئة 
 in calligraphy to reflect our heritage and culture (اإلجتامعية
that is common between all of the UAE nationals that the 
Authority is serving. 

• The lower part mentions the complete name of the 
authority in English (General Pension and Social Security 
Authority). 

GPSSA’s logo is designed as shown below:

1. 1 Logo Structure تركيبة الشعار 

شعار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتامعية يحتوي عىل كلامت 

وحروف فقط كام هو مبني أدناه:  

العامة  )الهيئة  العربية  باللغة  الهيئة  إسم  من  مكون  العلوي  الجزء   •
ليعكس  اإلسالمي  بالخط  مكتوب  اإلجتامعية(  والتأمينات  للمعاشات 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أبناء  كل  بني  املشرتكة  وثقافتنا  تراثنا 

الذين تقدم لهم الهيئة خدماتها.    

•     الجزء السفيل- إسم الهيئة باللغة اإلنجليزية 

.(General Pension and Social Security Authority)

تم تصميم شعار الهيئة كام هو مبني أدناه:

1. 1

:The logo can be used additionally in the sizes specified belowيمكن استخدام الشعار بالقياسات الموضحة أدناه أيضاً:

4.2cm

4.2cm

4.2cm2.2cm1.2cm
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GPSSA's branded collateral includes 4 elements that we 
should follow instrcutions for their correct placements as 
shown in the marketing collateral section of this manual.

1. Endorsement Line:

The endorsement line used in GPSSA's branded collateral is 
designed as shown below.

2. Contact informafion:

Contact information used in GPSSA's branded collateral is 
designed as shown below:

3. Social media information:

Social media information used in GPSSA's branded collateral 
are designed as shown below:

Note: The Federal Endorsement Line should appear in gold 
as per the following specifications CMYK Gold.

Brand colour

Federal Authority  |  á```jOÉ```ë```JG á```Ä```«```g

 TEL +971 2 2030000 ∞JÉg  FAX +971 2 4498844 ¢ùcÉa  ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»ÑXƒHCG  P.O. BOX  47000.Ü.¢U

TEL +971 4 5902000 ∞JÉg  FAX +971 4 3939982 ¢ùcÉa  DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES  IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO  P.O. BOX  72777.Ü.¢U

Website www.gpssa.ae  ÊhÎµd’G ™bƒŸG  Toll Free 800 10 ÊÉéŸG ºbôdG

1. 2 Branding Elements

لون العالمة التجارية

فرع ثاين من خط 

عنارص التصميم

تشمل التصاميم الخاصة بالهيئة 4 عنارص يجب مراعاة إرشادات تطبيقها 
حسب ما هو موضح يف الجزء الخاص باملواد التسويقية يف هذا الدليل:

1. نص وصف الهيئة:

يصمم نص وصف الهيئة يف التصاميم الخاصة بالهيئة كام هو مبني أدناه:

2.  معلومات االتصال:

تصمم معلومات االتصال يف التصاميم الخاصة بالهيئة كام هو مبني أدناه:

3.  معلومات مواقع التواصل اإلجتامعي:

تصمم املعلومات الخاصة مبواقع التواصل اإلجتامعي املستخدمة يف 
التصاميم الخاصة بالهيئة كام هو مبني أدناه:

1. 2

مالحظة: يجب أن يظهر نص وصف الهيئة اإلتحادية دامئاً باللون الذهبي 
CMYK Gold :حسب املواصفات التالية
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4. Pattern:

The pattern used in GPSSA's branded collateral is designed 
as shown below.

1. 2 Branding Elements عنارص التصميم

4. النقش:

يصمم النقش املستخدم يف التصاميم الخاصة بالهيئة كام هو مبني أدناه:

1. 2
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When using the Federal emblem with GPSSA's logo you 
should consider the following things:

•   The Federal emblem should be placed in the right margin of 
any design.

•   The Federal emblem should be designed using the same 
measurements of GPSSA's logo.

•   The minimum space between the Federal emblem and the 
emblem of GPSSA should be 1/3 of the length of GPSSA's 
logo.

•   The logos should be surrounded by clear spaces that are free 
of other elements such as printed words or pictures.

1. 3 Federal Emblem شعار الدولة

يجب عند استخدام شعار الدولة مع شعار الهيئة العامة للمعاشات 

و التأمينات االجتامعية مراعاة التايل:

•  يوضع شعار الدولة يف الهامش األمين ألي تصميم.

•  يصمم شعار الدولة بنفس القياسات املتاحة لشعار الهيئة.

•   يكون الحد األدىن للمساحة الفارغة بني شعار الدولة وشعار الهيئة 1/3        

من طول الشعار.

•   تحاط الشعارات مبساحات فارغة تبقى خالية من العنارص األخرى مثل 

الكلامت املطبوعة والصور.

1. 3

 Application of the clear space between both logos, isتطبيق املساحة الفارغة بني الشعارين، موضح أدناه:
shown below:
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1. 4 Logo Placement تطيبقات الشعار 1. 4

التطبيقات الصحيحة

•   يجب استخدام النسخة امللونة من الشعار دامئاً عىل خلفية بيضاء.

•   ميكن استخدام الشعار باللون األبيض عند وضعه عىل خلفيات ملونة.

التطبيقات الخاصة

•   ميكن استخدام الشعار باللون الفيض أو الذهبي يف التطبيقات الخاصة 
عىل الخشب، الجلد، الخ...

التطبيقات  الخاطئة

•   ال ميكن وضع النسخة امللونة من الشعار عىل خلفيات متعددة األلوان.

•  ال ميكن استخدام الشعار باللون األسود.

Correct Placements

•   The colored version of the logo should always be placed on a 
white background.

•   The logo could be used in white color when placed on solid 
color backgrounds.

Special Placements

•   The logo could be used in silver or gold in special applications 
on wood, leather, etc...

Incorrect Placements

•   The colored version of the logo cannot be placed on multicolor 
backgrounds.

•  The logo cannot be used in black color.

•    The logo could be used without colors when engraved on 
leather or wooden materials and others.

•   ميكن استخدام الشعار بدون لون عند استخدام تقنية الحفر أو الحرق 
عىل الجلود و األخشاب وغريها.
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PANTONE®

PANTONE®

PANTONE®

PANTONE®

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

RGB

RGB

RGB

RGB

8960 C

186 C

C34 M53 Y93 K17

C12 M100 Y92 K03

R153 G110 B49

R207 G32 B46

1. 5 Color Palette لوحة األلوان 1. 5

The following colors are used in GPSSA's
logo and branding items:

Golden Color

Red Color

White Color

Black Color

تستخدم األلوان التالية يف شعار الهيئة وتصاميمها:

اللون الذهبي

اللون األحمر

اللون األبيض

اللون األسود
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1. 6 TYPOGRAPHY

The official Arabic and English font at GPSSA is (Univers Next 
Arabic) as it is used in writeups such as letters, reports and 
advertiments etc.

Digital font:

The official digital font is (Arial) for Arabic and English 
languages. It is used for any digital application such as the 
website and emails.

Note: Please always ensure to write numbers in Latin using the 
English typeface digits.

Univers Next Arabic  Regular

Arial Regular

Univers Next Arabic  Bold

Arial Bold

نوع الخط 

الخط الرسمي للهيئة باللغتني العربية واإلنجليزية هو
)Univers Next Arabic( حيث يستخدم يف الطباعة مثل الرسائل   

و التقارير و اإلعالنات.

الخط الرقمي:

واإلنجليزية    العربية  باللغتني  الهيئة  يف  املستخدم  الرسمي  الرقمي  الخط 

هو (Arial) حيث سيتم استخدامه لجميع التطبيقات الرقمية مثل الخط 

املستخدم للموقع و الربيد اإللكرتوين الخاص بالهيئة.

باستخدام  الالتينية  باللغة  األرقام  كتابة  من  دامئاً  التأكد  يرجى  مالحظة: 
األرقام اإلنجليزية.

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ 
ف ق ك ل م ن ه و ي

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش 
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 

ن ه و ي

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
 T U V W X Y Z

 A B C D E F G H I J K L M
 N O P Q R S T U V W X Y Z

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
 T U V W X Y Z

 A B C D E F G H I J K L
 M N O P Q R S T U V W

 X Y Z

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ه و ي

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش 
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 

ن ه و ي

1. 6
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2 Marketing Collateral

2.1  Employee Card
2.2  Business Card
2.3  Letterhead
2.4  Envelope
2.5  Report Cover
2.6  Folder
2.7  Notpad
2.8  Certificate
2.9  Sticky Note
2.10  Bag
2.11  Compliment Slip
2.12  CD & Cover
2.13  Office Set
2.14 Gift Items
2.15 Stamps
2.16 Flags & Poles
2.17  Backdrop
2.18 Podium
2.19 Banners

مواد تسويقية 2

بطاقة املوظف
بطاقة التعريف املهنية

الرسائل الرسمية
املغلفات

غالف التقرير 
ملف

دفرت املالحظات
الشهادات

أوراق تدوين املالحظات 
األكياس 

أوراق التحية
ملصق األقراص املدبلجة

املستلزمات املكتبية
الهدايا
األختام

األعالم و الساريات 
خلفية املنصة 

املنصة
اللوحات اإلعالنية القابلة للطي

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26-27

28

29-30

31

32

33
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Specifications:

Employee ID card is designed as shown below: 

2. 1 Employee Card بطاقة املوظف 2. 1

Trim size

Materials

Printing

•     8.5cm x 5.4cm

•     White polymer, white resin

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

تصمم بطاقة املوظف كام هو موضح أدناه:

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة

الجهة الخلفية لبطاقة املوظف

PHOTO

General Pension & Social 
Security Authority logo

الجهة األمامية لبطاقة املوظف

شعار الهيئة العامة للمعاشات 
و التأمينات اإلجتامعية

شعار الدولة
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AXT Manal Regular 11ptCronos Pro Regular 7.5pt

Business cards are designed as shown below: 

Front Side

Back

9cm

0.5cm

AXT Manal Bold 17pt

AXT Manal Bold 14pt

Cronos Pro Semibold 11pt

Cronos Pro Semibold 8pt

2. 2 Business Card بطاقة التعريف املهنية

تصمم بطاقات التعريف املهنية كام هو موضح أدناه:

2. 2

الجهة األمامية 

الجهة الخلفية

Specifications: املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة

Trim size

Paper

Printing

•     9cm x 5.5cm

•     Fedrigoni, Constellation,
•     Snow, EE 33 Raster,
•     300gsm

•     Front - Pantone® Colors, 
•     Back - 1 Pantone® Color,
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line

 Use GPSSA's assigned Pantone® colors

Federal EmblemGeneral Pension & Social Security 
Federal Authority logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات 
و التأمينات اإلجتامعية شعار الدولة
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Specifications:

2. 3 Letterhead الرسائل الرسمية 2. 3

Trim size

Paper

Printing

•     A4: 21cm x 29.7cm

•     Mohawk, Navajo,
•     Brilliant white, smooth,
•     118gsm

•     Pantone® Colours on one side, 
•     Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

Colour Specifications

Pan
1805 C

Pan
White

Pan
Black C

Pan
8960 C

Colour Specifications

Pan
۱۸۰٥ C

Pan
White

Pan
Black C

Pan
۸۹٦۰ C

Federal Authority  |  

 TEL +971 2 2030000  FAX +971 2 4498833  ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES   P.O. BOX  47000 

TEL +971 4 5902000  FAX +971 4 3939365  DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES    P.O. BOX  72777

http://www.gpssa.gov.ae    Toll Free 10 800 

Back Side

Front Side 21cm

29.7cm

0.5cm

Start of content

No content below 
this line

Endorsement Line

1cm

Cronos Pro Semibold 9pt

AXT Manal Regular 11pt
Cronos Pro Regular 7.5pt

The letterhead is designed as shown below: تصمم الرسائل الرسمية كام هو مبني أدناه:

يبدأ املحتوى من هذا السطر

ينتهى املحتوى عند هذا 

السطر

نص وصف الهيئة

الجهة األمامية 

الجهة الخلفية

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة
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Envelopes are designed as shown below:

2. 4 Envelopes املغلفات

تصمم املغلفات كام هو موضح أدناه: 

2. 4

AXT Manal Regular 10pt
Cronos Pro Regular 8pt
Cronos Pro Semibold 8pt

AXT Manal Regular 13pt
Cronos Pro Regular 11pt
Cronos Pro Semibold 11pt

AXT Manal Regular 15pt
Cronos Pro Regular 13pt
Cronos Pro Semibold 13pt

AXT Manal Regular 8pt
Cronos Pro Regular 6.5pt
Cronos Pro Semibold 6.5pt

AXT Manal Regular 8pt
Cronos Pro Regular 6.5pt
Cronos Pro Semibold 6.5pt

Endorsement
Line

DL Size A5 Size A4 Size

A1 Size A0 Size

A3 Size

Federal
Emblem

General Pension & 
Social Security Federal 

Authority logo

AXT Manal Regular 16pt
Cronos Pro Regular 14pt
Cronos Pro Semibold 14pt

Specifications:

Trim size

Paper

Printing

•     DL: 22cm x 11cm
•     A5: 22.9cm x 16.2cm
•     A4: 32.4cm x 22.9cm
•     A3: 45.8cm x 32.4cm
•     A1: 84.1cm x 59.4cm
•     A0: 118.9cm x 84.1cm

•     Mohawk, Navajo, Brilliant white, smooth, 
•     216gsm

•     Pantone® Colors one side only
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

General Pension & 
Social Security Federal 
Authority logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات 
و التأمينات اإلجتامعية

شعار الهيئة العامة للمعاشات 
و التأمينات اإلجتامعية

Federal Emblem
شعار الدولة

شعار الدولة

نص وصف الهيئة

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة



17Visual Identity Guidelines دليل الهوية املرئية

Report covers are designed as shown below:     :تصمم أغلفة التقارير كام هو موضح أدناه

2. 5

Specifications:

Trim size

Printing

•     Vertical: A4 21cm x 29.7cm
•     Vertical: A3 29.7cm x 42cm
•     Horizontal: A4 29.7cm x 21cm
•     Horizonta: A3 42cm x 29.7cm

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

Report Cover 5 .2غالف التقرير

تصميم أفقي

تصميم عمودي

Federal Emblem

شعار الدولة

General Pension & 
Social Security Federal 
Authority logo

Portrait Design

landscape design

شعار الهيئة العامة 
للمعاشات و التأمينات 

اإلجتامعية

املواصفات:

حجم الورق

الطباعة
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Folders are designed as shown below:     

2. 6 Folder

تصمم امللفات كام هو موضح أدناه:

2. 6

Specifications:

Trim size

Paper

Printing

•     A4: 21cm x 29.7cm

•     Mohawk, Navajo,
•     Brilliant white, smooth,
•     240gsm

•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

ملف

Federal Emblem

Endorsement Line

Brand elements
or colour

General Pension
& Social Security
Authority logo

الغالف

من الداخل

شعار الهيئة العامة 
للمعاشات و 

التأمينات اإلجتامعية

عنارص الهوية املرئية
للهيئة أو ألوانها

شعار الدولة

نص وصف الهيئة

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة
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Notepads are designed as shown below:

2. 7 Notepad

يصمم دفرت املالحظات كام هو موضح أدناه:

دفرت املالحظات7 .2

Federal Authority  |  

Federal Authority  |  

General Pension
& Social Security
Authority logo

InsideCover

Specifications:

Trim size

Paper

Printing

•     A4: 29.6cm x 42cm
•     A5: 14.8cm x 21cm

•     Cover: Fedrigoni, Constellation Snow, 
•     EE 33 Raster,
•     200gsm

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

الغالف من الداخل

ينتهى املحتوى عند 

هذا السطر
نص وصف الهيئة

شعار الهيئة العامة 
للمعاشات و التأمينات 

اإلجتامعية

عنارص الهوية املرئية

للهيئة أو ألوانها

Brand elements
or colour

Endorsement Line
No content below 

this line

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة
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Certificates and its covers are designed as shown below: 

2. 8 Certificate الشهادات

تصمم الشهادات وأغلفتها كام هو مبني أدناه:

2. 8

Specifications:

Trim size

Materials

Printing

•     43cm x 31cm

•     Leather - Pearl white

•     As Illustrated

•     A3: 42cm x 29.7cm
•     A4: 29.7cm x 21cm

•     300gsm ice gold paper

•     4 color offset print or digital print

Certificate

Certificate Inside

Certificate Cover Certificate

Certificate Cover غالف الشهادة

الشهادة

الشهادة من الداخل

•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

املواصفات:

حجم الورق

املواد

الطباعة
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Sticky notes are designed as shown below:     

2.9 Sticky Notes

تصمم أوراق تدوين املالحظات كام هو موضح أدناه:

أوراق تدوين املالحظات2.9

Specifications:

Paper

Printing

•     Mohawk, Navajo, 
•     Brilliant white, smooth, 
•     118gsm

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

General Pension
& Social Security
Federal Authority
logo

General Pension
& Social Security
Federal Authority
logo

شعار الهيئة العامة 
للمعاشات و التأمينات 

اإلجتامعية

شعار الهيئة العامة 
للمعاشات و التأمينات 

اإلجتامعية

املواصفات:

نوع الورق

الطباعة

نص وصف الهيئة مع رموز مواقع 
التواصل اإلجتامعي وعنوان 

املوقع اإللكرتوين

Endorsement Line 
with social media 
icons and website 

Cover

Inside

الغالف

الداخل
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Bags are designed as shown below:     

2.10 Bags

تصمم األكياس كام هو موضح أدناه:

األكياس2.10

Specifications:

Trim size

Paper

Printing

•     23cm W x 23cm H x 25cm D
•     25cm W x 35cm H x 12cm D  
•     45cm W x 35cm H x 14cm D

•     Mohawk, Navajo 
•     Brilliant white, smooth 
•     324gsm

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة

Size 1

Size 2

قياس 1

قياس 2

Size 3
قياس  3
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Specifications:

Compliment slips are designed as shown below:     

2.11 Compliment Slips

تصمم أوراق التحية كام هو موضح أدناه:               

2.11

Front

Back

الجهة األمامية 

الجهة الخلفية

Trim size

Paper

Printing

•     21cm x 10cm

•     Fedrigoni, Constellation,
•     Snow, EE 33 Raster,
•     240gsm

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•     Pantone® Gold PMS 8960 for Endorsement Line
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

Federal Authority  |  

 TEL 2030000 2 971+  FAX 4498833 2 971+  ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES   P.O. BOX  47000 

TEL 5902000 4 971+  FAX 3939365 4 971+  DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES    P.O. BOX  72777

Website www.gpssa.gov.ae    Toll Free 10 800 

نص وصف الهيئة

AXT Manal Regular 10pt
Cronos Pro Regular 7.5pt
Cronos Pro Semibold 9pt

Font Style & Size
نوح الخط وحجمه

Endorsement Line

Cronos Pro Semibold 9pt

أوراق التحّية

General Pension
& Social Security
Federal Authority
logo

شعار الهيئة العامة 

للمعاشات و التأمينات 

اإلجتامعية

Federal Emblem

شعار الدولة

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة
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CD and cover are designed as shown below:     

2.12 CD & Cover

تصمم ملصقات األقراص املدمجة وأغلفتها كام هو موضح أدناه:

ملصق األقراص املدمجة 2.12

Specifications:

Trim size

Paper

Printing

•     Vertical Size: 25cm x 35cm
•     Horizontal Size: 45cm x 35cm

•     Mohawk, Navajo, 
•     Brilliant white, smooth, 
•     324gsm

•     Pantone® Colors one side only 
•     Brand elements are printed in GPSSA's
•     Assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

General Pension
& Social Security
Authority logo

من الداخل

Back Sideالجهة الخلفيةالجهة األمامية Front Side

شعار الهيئة العامة 
للمعاشات و 

التأمينات اإلجتامعية

نص وصف الهيئة

نص وصف الهيئة

عنارص الهوية املرئية
للهيئة أو ألوانها

املواصفات:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة
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Office set items are designed as shown below:     

2.13 Office Set

تصمم املستلزمات املكتبية كام هو مبني أدناه:

املستلزمات املكتبية2.13

Specifications:

Material

املواصفات:

املواد

علبة محارم

حافظة أقالملوحة املاوس

علبة بطاقات Tissue box

Mouse padPen holder

Card holder

•      Rubber Mouse pad 23*23
Moudling nouse pad with full color printing with PVC on the top
and anti grid on the back.
With authority logo on the side.

•     Tissue box  Rectangle: 14.5 L x 25.5 W x 9 H cm
White PU leather pasted on hard board
Logo foiling, Color label

•     Card holder: Size : 4.5 H x 11 L x 8 W cm 
White PU leather pasted on hard board
Logo foiling

•     Pen holder: Size : 10 H x 8 L x 8 W cm
White PU leather pasted on hard board
Logo foiling, Color label
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2.14 Gift Items هدايا2.14

Coffee Cup

General Pension & Social 
Security Authority logoBrand elements

General Pension & Social 
Security Authority logo

General Pension & Social 
Security Authority logo

General Pension & Social 
Security Authority logo

Caps Mug

Arabic Coffee Cup

قبعة

فنجان قهوة

كوب

فنجان قهوة عريية

شعار الهيئة

العامة للمعاشات

و التأمينات اإلجتامعية

شعار الهيئة العامة للمعاشات 
و التأمينات اإلجتامعية

شعار الهيئة

العامة للمعاشات

و التأمينات اإلجتامعية

شعار الهيئة العامة للمعاشات
و التأمينات اإلجتامعية

عنارص الهوية املرئية للهيئة

Card holder

Pencil

Ball Point pen

علبة بطاقات

قلم رصاص
قلم الحرب الجاف



27Visual Identity Guidelines دليل الهوية املرئية

2.14 Gift Items هدايا2.14

USB
جهاز تخزين

T-shirts

Lanyard

Wrapping Paper

Badge

Notebook 

قميص

رشيط تعليق 
البطاقة

شارة

دفرت املالحظات

ورق التغليف

General Pension & Social Security 
Federal Authority logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات 

و التأمينات اإلجتامعية

General Pension & Social 
Security Authority logo

General Pension & Social 
Security Authority logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات
و التأمينات اإلجتامعية

شعار الهيئة العامة للمعاشات
و التأمينات اإلجتامعية

PHOTO
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امعية
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ت والتأمينا
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ت والتأمينا
الهيئة العامة للمعاشا
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Stamps are designed as shown below:     

General Stamp

Seal

3.5 Cm

3.5 Cm

4 Cm 4 Cm

4 Cm 4 Cm

3.5 Cm

3.5 Cm

Received stamp/department Stamp per Deaprtment

2.15 STAMPS األختام2.15

تصمم األختام كام هو موضح أدناه:

الختم العام

الشمع األحمر

ختم اإلستالم لكل إدارة ختم كل إدارة

Specifications:

Printing

املواصفات:

General & received Shiny S542 Self Ink Stamp     •الطباعة



29Visual Identity Guidelines دليل الهوية املرئية

UAE and GPSSA official flags are designed as shown below:

2.16 Flags & Poles األعالم و الساريات2.16

تصمم األعالم الرسمية الخاصة بالدولة والهيئة كام هو مبني أدناه:

3- أعالم للطاولة

2- أعالم خارجية 1- أعالم داخلية

3- Table Flags

2- Outdoor flags 1- Indoor flags

Specifications:

Material •     Outdoor flags: outdoor digital printed polyster
•     Table flags: satin fabric
•     Indoor flags: indoor digital printed polyester

املواصفات:

املواد

4 m

3 m

30 cm

15 cm

20 cm

90 cm

3.5 m

90 cm

290 cm
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تصمم األعالم بأحجامها كام هو موضح أدناه:

 4- علم مقوس

L 5- أعالم خارجية عىل شكل 

Flags and its sizes are designed as shown below: 

4- Bow Flag

5- Outdoor L Flag

2.16 Flags & Poles األعالم و الساريات2.16

Specifications:

Material

املواصفات:

املواد

290cm

90cm

90cm

3.5 m

•     Bow flags: indoor polyster fabric
•     Outdoor L flags: outdoor polyester fabric
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 :Backdrop is designed as shown belowتصمم خلفية املنصة كام هو مبني أدناه:

2.17 Backdrop خلفية املنصة

حفل إطالق مرشوع خربات

Consider the following things when designing the backdrop:

•  The logos of GPSSA and the government should always be placed 
on backdrops during different events.

• The title of the backdrop should be brief and catchy.

•  The backdrop size varies according to the size of the stage and 
the event size.

يجب مراعاة األمور التالية عند تصميم الخلفيات:

•  وضع شعار الهيئة وشعار الدولة دامئاً خالل اإلحاطات اإلعالمية       

و الفعاليات املختلفة بشكل عمودي إن أمكن.

• وضع عنوان الفعالية عىل الخلفية بشكل مخترص ومميز.

• قياسات الخلفية تختلف بإختالف قياس املنصة وحجم الفعالية.

Specifications:

Trim size

Material

Printing

•     Rectangle: Trim size: 23.7cm x 11.8cm x 8.4cm
•     Square: Trim size: 14.8cm x 14.8cm x14cm

•     White canvas

•     Use GPSSA's assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors

املواصفات:

حجم الورق

املواد

الطباعة

2.17
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املنصة 2.18

شعارالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتامعية: 

مطبوع فينيل عىل 0.5 سم إكريليك رائق

منصة خشبية بيضاء اللون

تصمم املنصة كام هو مبني أدناه:

GPSSA's Logo: Printed vinyl on 
0.5cm clear acrylic

White wooden podium

2.18 Podium

Podium is designed as shown below:

Specifications:

size

Material

Printing

•     81.5 cm x 122 cm

•     Wood

•    GPSSA's Logo: Printed vinyl on 0.5cm clear acrylic 

املواصفات:

الحجم

املواد

الطباعة

81.5 cm

122 cm
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اللوحات اإلعالنية القابلة للطي

نظام تحصيل اإلشتراكات اإلكتروني
ورشة عمل لتقديم الدعم الفني لجهات العمل

مساحة للنص و الصور

ELECTRONIC CONTRIBUTIONS COLLECTION 
SYSTEM
EMPLOYERS TECHNICAL SUPPORT WORKSHOP

2.19

تصمم اللوحات اإلعالنية القابلة للطي كام هو موضح أدناه:

2.19 Roll Up Banners

Roll up banners are designed as shown below:

Space For Text And 
Pictures

General Pension
& Social Security
Federal Authority
logo

شعار الهيئة العامة 

للمعاشات و التأمينات 

اإلجتامعية

Federal Emblem
شعار الدولة

نص وصف الهيئة مع رموز مواقع التواصل 

االجتامعي وعنوان املوقع اإللكرتوين

Endorsement Line with social 
media icons and website 

Specifications:

size

Material

Printing

•     85 cm x 200 cm

•     Banner material

•     Digital printing

املواصفات:

الحجم

املواد

الطباعة
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املطبوعات 3

3.1
3.2

كتيب
DL مطويات

3 PUBLICATIONS

3.1  Brochure
3.2  DL Leaflet

35-36
37-38
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Specifications: املواصفات:

كتيب 3.1

يصمم غالف الكتيب كام هو مبني أدناه:

Trim size

Paper

Printing

3.1 Brochure

Brochure cover is designed as shown below:

حجم الورق

نوع الورق

الطباعة

مسيرة متقاعد

•     Size: 20 x 20 cm
•     Square: Trim size: 14.8cm x 14.8cm x14cm

•     352gsm Mohawk, Navajo Brilliant White for Cover
•     148gsm Mohawk, Navajo Brilliant White for Inside

•     5 Colors 2 Sides

Matt Lamination & UV on cover , perfect binding, creasing, die cut
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كتيب 3. 1

تصمم الصفحات الداخلية للكتيبات كام هو مبني أدناه:

3. 1 Brochure

Brochures spread pages are designed as shown below:

5

الدكتور/ عبدالله إبراهيم الخياط

الفهرس

الدكتور: عبدالّله إبراهيم الخياط 	 

الدكتور: سيف راشد الجابري	 

السيدة: مريم عبد الرحيم سعيد المري 	 

السيد: أحمد عبد الرحمن الجناحي	 

السيد: محمد خميس إبراهيم بن خميس	 

السيدة: فاطمة سجواني	 

السيد: جاسم حسن محمد عباس	 

السيد: محمد عبدالله المرزوقي	 

5

8

11

14

17

20

24

27

البيانات الشخصية: 
االسم: عبدالله إبراهيم الخياط

الحالة االجتماعية: متزوج
مكان اإلقامة: دبي

مسيرة متقاعد.. إبراز القيم وتقدير العطاء

يشــرفنا فــي هــذا الكتيــب أن نشــارككم مســيرة وخبــرات المتقاعديــن مــن أبنــاء الوطــن الذيــن ســاهمت 

جهودهــم المخلصــة فــي تعزيــز مســيرة التنميــة المســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تخطــو 

خطــوات ســريعة وواثقــة تواكــب بهــا طموحهــا نحــو المســتقبل، حيــث يهــدف الكتيــب إلبــراز وتســليط الضــوء 

علــى هــذا الــدور مــن خــال الوقــوف علــى أهــم المحطــات فــي مســيرة المتقاعــد واســتعراض أبــرز الرســائل 

والنصائــح الموجهــة منــه إلــى المتقاعديــن وأجيالنــا مــن شــباب المســتقبل.

67

مسيرة متقاعد

المؤهات العلمية: 
• بكالوريوس طب وجراحة	 جامعة القاهرة 1970.

• دبلوم طب األطفال 1972 	 القاهرة.
• دكتوراه في طب األطفال	 القاهرة 1980.

الخبرات العملية: 
• استشاري أول أطفال وأمراض قلب األطفال.

•  المدير التنفيذي السابق لمستشفى الوصل )لطيفة حاليًا(.
•  أستاذ طب األطفال في كلية دبي الطبية للبنات.

•  عضوية ممتحن لطلبة الزمالة الملكية البريطانية لطب األطفال.
•  عضو فخري في المنظمة العالمية للمعاقين )جينز(.

•  عضو مجلس األمناء لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
•  عضو فرعي سابق لمجموعة غرفة تجارة دبي للتثقيف الصحي.

• عضو اللجنة المحلية للمجلس العربي لاختصاصات الطبية لدولة اإلمارات سابقًا.
•   عضو استشاري ورئيس لجنة األبحاث الطبية بوزارة الصحة حاليًا.

•  رئيسًا لمجلس مؤسسة دبي لرعاية للنساء واألطفال حاليًا.
•  مدير مركز  األخصائيين الطبي حاليًا.

أهم اإلنجازات في المسيرة المهنية: 
•  مكتشف خطورة مادة )بنت الدهب( على حديثي الوالدة في الدولة وُنشر اكتشافه في بريطانيا وأمريكا.

•  أول طبيب إماراتي متخصص في طب األطفال حاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص )1980(. 
• مؤسس قسم األطفال في دائرة الصحة )1973(.

• مؤسس وحدة تشخيص قلب األطفال بدائرة الصحة والخدمات الطبية )1983(.
• أحد مؤسسي مركز الثاسيميا في مستشفى الوصل )2006(.

ــي، ومستشــفى  ــوالدة )األطفــال الخــدج( فــي مستشــفى راشــد ومستشــفى دب ــي ال ــد مؤسســي قســم حديث •  أح
الوصــل.

• عضو ومؤسس جمعية اإلمارات الطبية ورئيسًا لها في دورتين.
• أحد مؤسسي مركز دبي للرعاية الخاصة ورئيسًا إلداراتها في عام 1984.

أبرز التحديات في المسيرة المهنية: 
التحديــات كانــت تتمثــل فــي قلــة اإلمكانــات حيــث لــم يكــن متاحــًا الكثيــر مــن وســائل التشــخيص كمــا هــو متوفــر اليــوم، 
وكان االعتمــاد علــى الحــدس والخبــرة الذاتيــة هــو البديــل لذلــك، وكان ذلــك يضعنــا أمــام تحــٍد كبيــر، يفــرض علينــا  البحــث 
والمطالعــة المســتمرة وحضــور المؤتمــرات لتبــادل اآلراء مــع أطبــاء حــول العالــم لمعرفــة كل مــا هــو جديــد فــي علــوم 

الطــب واالســتفادة منهــا فيمــا يخــص صحــة المرضــى.

نصائح للجيل الصاعد: 
أعتقــد أنــه علــى شــباب اليــوم أن يكــون إدراكهــم واســع فهنــاك خبــرات عليهــم االســتفادة منهــا، وهنــاك مجــال عمــل 
ــرات الازمــة، وهنــاك وطــن ينتظــر منهــم بــذل  مفتــوح، عليهــم التطلــع إلــى غــوض غمــاره مســلحين بالمعــارف والخب
الكثيــر مــن الجهــود، وهنــاك أمــال وطموحــات معقــودة عليهــم مــن أســرهم ومجتمعهــم، فليكونــوا عنــد حســن الظــن 
بهــم، وليســتعينوا علــى تحقيــق ذلــك باســتثمار أوقاتهــم واســتغال مهاراتهــم، والبحــث عــن أجمــل مــا فــي أنفســهم 

الكتشــافها مــن جديــد ووضعهــا علــى الطريــق الصحيــح.

نصائح للمتقاعدين: 
ــن معهــم،  ــوا صبوري ــى خبراتكــم، وكون ــال عليكــم أال تفقــدوا التواصــل معهــم ألنهــم بحاجــة إل ــاك أجي أقــول لهــم هن
فأجيــال اليــوم غيــر أجيــال األمــس، خاطبــوا عواطفهــم، ونمقــوا نصائحكــم، وقدمــوا لهــم مــا ينفعهــم، وأصلحــوا ذوات 
بينكــم وبينهــم، وتقبلوهــم علــى مــا هــم عليــه، وحاولــوا تطويــر قدراتهــم وتحســن ســلوكياتهم، وال تكســروا قلوبهــم، 

فهــم فلــذات أكبادنــا التــي تمشــي علــى األرض.

وكونــوا  أنتــم صادقيــن مــع أنفســكم متصالحيــن معهــا، كونــوا قــدوة لهــم حتــى يســتوعبوا نصائحنــا ويتقبلوهــا، آلن 
فاقــد الشــيء ال يعطيــه،  ازرعــوا بينهــم التنافــس الشــريف، وتذكــروا أن األب يعطــي والولــد يــرد الجميــل  .. بــارك اللــه 

لكــم فــي أبنائكــم ومنحكــم الصحــة والعافيــة.
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مطويات 3. 2

يصمم غالف املطويات كام هو مبني أدناه:

3. 2 Leaflet

DL leaflet covers are designed as shown below:

Specifications: املواصفات:

Trim size

Material

Printing

حجم الورق

املواد

الطباعة

•     Size: A4 (Folded DL)

•     Paper: Mohawk, Navajo, Brilliant White, 148 gsm

•     Use GPSSA's assigned Pantone® colors
•      Pantone® Gold PMS 8960 for Federal Endorsement Line Use
       GPSSA's assigned Pantone® colors
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مطويات 3. 2

تصمم الصفحات الداخلية للمطويات كام هو مبني أدناه:

3. 2 Leaflet

DL leaflet spread pages are designed as shown below:
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اإلعالنات 4 .14. 1 Advertisements

تصمم اإلعالنات كام هو مبني أدناه:

• مقاسات اإلعالنات تتفاوت بني ربع ونص وصفحة كاملة.

Advertisements are designed as shown below:

•  Designs could vary between quarter, half and full page in 
printed advertisements.

االجتماعية  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  تهيب 
وسداد  بتسجيل  االلتزام  الخاص  القطاع  في  العمل  بجهات 
التحاقهم  فور  لديها  العاملين  المواطنين  عن  االشتراكات 
بالعمل، وذلك حسب التعميم رقم (1) لعام 2017. كما وتدعو 
بالتسجيل  المسارعة  إلى  المخالفة  العمل  جهات  الهيئة 
تجنب�  وقت  أسرع  في  المواطنين  موظفيها  عن  واالشتراك 

للغرامات والمخالفات القانونية المبينة أدناه.

ال تعّرض مستقبلك وأفراد أسرتك للخطر

وتأكد من قيام جهة عملك بتسجيلك في نظام التقاعد لدى الهيئة والتزامها 
بأداء االشتراكات المستحقة عنك.

هل أنت من المواطنين العاملين في 
القطاع الخاص؟

زيارة موقعنا  التعميم، يرجى  المعلومات عن  للمزيد من 
الرسمية على مواقع  الهيئة  أو متابعة حسابات  ا�لكتروني 

االجتماعي التواصل 

مخالفات فورية

مخالفات إضافية - بقرار من المحكمة

  عدم تسجيل الموظفين المواطنين في نظام التقاعد لدى الهيئة

(قيمة المخالفة= 5000 درهم عن كل موظف)

 التـأخر في سداد االشتراكات عن 
الموظفين المواطنين المؤمن عليهم

  عدم تسجيل الموظفين المواطنين 
في نظام التقاعد لدى الهيئة

(قيمة المخالفة= %10 من قيمة 
االشتراكات ا�جمالية المستحقة من 

بدء الخدمة)

(قيمة المخالفة= %0.1 من قيمة 
االشتراكات ا�جمالية المستحقة من 

بدء الخدمة)

www.gpssa.gov.ae
@GPSSAAE

Federal Authority
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اإلعالن مع وزارات متعددة

تصمم إعالنات الهيئة مع وزارات متعددة كام هو مبني أدناه:

أعمدة  شكل  عىل  بالدولة  شعار  عند  الداعمة  الوزارات  أسامء  •  تظهر 

عىل أال يزيد عدد األسطر يف العمود الواحد عن أربعة أسطر.

• تظهر أسامء الوزارات الداعمة مبحاذات قاعدة شعار الدولة.

4 .24. 2   Advertisement With Multiple 
Ministries

Advertisement with multiple supporting ministries are 
designed as shown below:

•  The supporting Ministries' names will appear next to the 
federal emblem in columns ensuring not to exceed more 
than 4 lines per column.

•  The supporting ministries names are to be aligned to the 
base of the federal emblem.

TEXT........

العنوان هنا

النص

نص وصف الهيئة مع رموز مواقع التواصل 

اإلجتامعي وعنوان املوقع اإللكرتوين

Endorsement Line with social 
media icons and website 

Federal Emblem

Ministries names

شعار الدولة

أسامء الوزارات

General Pension & Social 
Security Federal Authority logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات 

و التأمينات اإلجتامعية

 AXT Manal Regular, 22pt :العنوان الفرعي

Subtitles: Cronos Pro Semibold 16pt

AXT Manal Regular 16pt/18pt :النص
Body Copy: Cronos Pro Regular 10pt/16pt
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اإلعالن مع هيئات متعددة 4. 34. 3 Advertising With Multiple Authorities

العنوان الرئيسي

العنوان

نص العنوان

نص وصف الهيئة مع رموز مواقع التواصل 

اإلجتامعي وعنوان املوقع اإللكرتوين

Endorsement Line with social
media icons and website 

العنوان الرئييس:
 Universe Next Bold, 28pt

Headline:
Universe Next Bold, 28pt

Subtitles: Cronos Pro Semibold 16pt

العنوان الفرعي: 
AXT Manal Regular, 22pt

Body Copy: Cronos Pro Regular 10pt/16pt
AXT Manal Regular 16pt/18pt :النص

Supporting Authority descriptor
النص الواصف للهيئة الداعمة

تكون شعارات الهيئات املتعددة مبحاذاة 
قاعدة التصميم ضمن الهامش مبسافة 0.6 

ملم تفصل بني شعارات الهيئات.
Multiple Authority logos align 
to the base of the layout within 
the margin with a 0.6cm space in 
between authority logos

Federal Emblem
شعار الدولة

General Pension 
& Social Security 
Federal Authority 
logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات 

و التأمينات اإلجتامعية

للهيئة مع وجود هيئات متعددة. يجب أن  توضح التصاميم التالية إعالناً 

كل  وتربز  البعض  بعضها  املتعددة مبحاذاة  الداعمة  الهيئات  أسامء  تكون 

منها بنفس الدرجة.

يف حال كان الدعم مصنفاً إىل مستويات مختلفة، يجب التأكد من ترتيب 

الشعارات وفقاً للهيكلية املطلوبة، وميكن رصفها ضمن  أسطر متعددة  إن 

لزم األمر.

The following advertisement demonstrates GPSSA 
collaboration with a supporting authorities . Multiple 
supporting authorities need to be aligned and given equal 
weights to each other.

If sponsorship is categorized into different levels, ensure to 
organise the logos in the required hierarchy, and if needed 
stacked into multiple rows.
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 Advertisement With Supporting   4 .4اإلعالن مع وزارات وهيئات داعمة
Ministries And Authorities

تصمم إعالنات الهيئة مع وزارات وهيئات داعمة كام هو مبني أدناه:

•  تظهر أسامء الوزارات الداعمة عند شعار بالدولة عىل شكل أعمدة عىل 
أال يزيد عدد األسطر يف العمود الواحد عن أربعة أسطر.

• تظهر شعارات الهيئات الداعمة يف األسفل إىل اليمني.

Advertisements in collaboration with supporting ministries 
and authorities are designed as shown below:

•  The supporting ministries names will appear next to the 
federal emblem in columns ensuring not to exceed more 
than 4 lines per column.

•  The supporting authorities names will appear at the bottom 
right.

العنوان الرئيسي

العنوان

نص العنوان

نص وصف الهيئة مع رموز مواقع التواصل 

اإلجتامعي وعنوان املوقع اإللكرتوين

Endorsement Line with social 
media icons and website 

Subtitles: Cronos Pro Semibold 16pt

العنوان الفرعي: 
AXT Manal Regular, 22pt

Body Copy: Cronos Pro Regular 10pt/16pt
AXT Manal Regular 16pt/18pt :النص

Supporting Authority descriptor
النص الواصف للهيئة الداعمة:

Endorsement Line and Social Media 
GPSSA's account name & website: 
Cronos Pro Regular 11pt/9pt

نص وصف الهيئة ورموز مواقع التواصل 
اإلجتامعي وإسم الحساب. ورابط املوقع اإللكرتوين 

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتامعية 
Regular 11pt/9pt

العنوان الرئييس:
 Universe Next Bold, 28pt
Headline:
Universe Next Bold, 28pt

Federal Emblem
شعار الدولة

General Pension & Social 
Security Federal Authority logo

شعار الهيئة العامة للمعاشات 

و التأمينات اإلجتامعية

4. 4
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5 Electronic Designs التصاميم اإللكرتونية 5

5.1

5.2
5.3

توقيع الربيد اإللكرتوين
منوذج العروض التقدميي
خلفية شاشة الحاسوب

5.1  E–mail Signature

5.2  Powerpoint Template
5.3 Desktop Background
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5. 1 E–Mail Signature

Email signature is designed as shown below:

+971 2 2030000
+971 2 2030024
+971 2 4418587

TEL:
DIR:
FAX:

P.O. Box:








47000

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.gpssa.gov.ae
Instagram | Twitter | Facebook




�e content of this message may contain information that is subject to protection pursuant to relevant laws, confidential and/or 
exempt from disclosure. If you are not the intended recipient and you have received this message in error please notify the original 

sender by return e-mail and destroy this message.









32017



توقيع الربيد اإللكرتوين

يصمم توقيع الربيد اإللكرتوين كام هو مبني أدناه:

5. 1

Body Copy: AXtManal 
Regular 12pt

Cronos Pro Bold 5.5pt

Body Copy: AXtManal 
Bold 8pt

AXtManal Regular 12pt :النص

AXtManal Bold 8pt :النص
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منوذج العرض التقدميي 5. 2

يجب مراعاة األمور التالية عند إعداد العرض التقدميي:

•   استخدام صور ذات جودة عالية ومالمئة ملضمون العرض التقدميي.

العرض  مضمون  يف  النقاط  بعض  إليضاح  كوسيلة  بيانية  رسوم  استخدام     •

التقدميي.

•   استخدام كلامت محدودة يف الرشيحة الواحدة حيث يفضل أن يكون العرض 

بسيطاً.

•   استخدام النقاط الفرعية يف العرض عند اللزوم.

5. 2 Powerpoint Template

Consider the following things when developing your presentation:

•  Use high quality images and pictures that are related to the content 
of the presentation.

•  Use info graphics as a mean to explain your points in the 
presentation.

•    Use limited number of words in every slide to keep it simple and clear.

•   Use bullet points when necessary in the presentation.

Main Title 46pt Bold Arial  
Subhead 30pt Regular Arial  

Date 22pt Regular Arial  

1	  

Slide 1: Cover الرشيحة 1: الغالف

Title Arial Bold 30pt 
Body text Arial Regular 22pt 

•  Bullet text Arial Regular 22pt 

3	  

Slide 3: Content الرشيحة 3: املحتوى

2	  

Slide 2: Divider الرشيحة 2: الفاصلة

نص وصف الهيئة

Endorsement Line 

:The powerpoint templat is designed as shown belowيصمم العرض التقدميي كام هو مبني أدناه:
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خلفية شاشة الحاسوب 5. 35. 3 Desktop Background

:Desktop background is designed as shown belowتصمم خلفية شاشة الحاسوب كام هو مبني أدناه:


