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 الدعم يتعليمات لمتلق

 2112بدءاً من يناير 

 مسئوليتك تجاه بروهلفتسيا

اقترحته سيكون جزء من أنشطة بروهلفتسيا القاهرة  يالمشروع الذ

 .الالزم يالمنطقة وقد تم منحك الدعم المال يف

للمؤسسة الثقافية السويسرية  المكتب االقليميالدعم من  يتلقإن 

يجب ذكر : التي تنقسم إلى فئتين القاهرة يتضمن بعض االلتزاماتب

يجب ان بروهلفتسيا في كل المواد الترويجية الخاصة بالمشروع، كما 

 .تزود بروهلفتسيا القاهرة بالمعلومات الدورية عن مشروعك

 ذكر بروهلفتسيا .1

الترويجية  النات والموادفي كل االعيجب ان تذكر دعم بروهلفتسيا 

ادة االعالمية، الموقع البرنامج، النشرات، الم)الخاصة بمشروعك 

ذا كنت ال تنظم الفاعلية بنفسك، إ( االلكتروني، البوستر، الفالير، الخ

 .تأكد من أن يقوم المنظم بذكر بروهلفتسيافعليك  ال

 :فيما يتعلق بذكر بروهلفتسيا، يجب مراعاة القواعد التالية

تدعم مشروعك  ، فهيمن المهم معرفة أن بروهلفتسيا ليست راع

ح الفرق بين أن يوض لذلك نحن نعتبر أنه من الضروري. ةبأموال عام

الذين ( الخاصين)تمنحك دعم والرعاة  المؤسسات العامة التي

 .تتفاوض معهم على فوائد متبادلة

المناسب المكان  استخدام لوجو بروهلفتسيا ووضعه فييجب عليك 

 .ستجد اللوجو هنا. بشكل واضح حتى يكون مرئيا

 :يرجى مراعاة اآلتي
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 المؤسسة الثقافة ) يستكمل اللوجو بسطر ثانوي أجادي اللغة

 (السويسرية

 ن من لوجو بروهلفتسيا القاهرةهناك نسختا 

o  لوجو بسطر ثانوي باللغة العربية وهذا يستخدم في

 .دولة عربية ي أيفالفعاليات التي تقام 

o باللغة االنجليزية وهذا يستخدم في  ثانوي رطلوجو بس

المناطق المتحدثة  المادة الدعائية التي توزع ليس في

فحسب، بل ومناطق تتحدث لغات باللغات العربية 

 .أخرى أيضاً 

 ملفين مختلفين اللوجو موجود في: 

o  نسخة الـeps :طبوعة ويمكن تكبيرها للمواد الم وهي

 .التأثير على جودة الصورةدون حسب الضرورة 

o  نسخة الـjpg :لالستخدام على المواقع  وهي

المواد  غير صالحة لالستخدام فيولكترونية اال

صغر الصورة يؤثر على جودتها في المطبوعة حيث ان 

 . حال تكبيرها

  مم 11عن  يقل طول اللوجو بدون السطر الثانوييجب اال. 

 حريفه أو االقتصاص يمكن ت ال. يجب استخدام اللوجو كما هو

يجب التأكد من ترك مساحة . شكل من األشكال منه بأي

 .فارغة كافية حوله

 ذا سمحت تقنية يفضل استخدام اللوجو في لونه األصلي إ

يتوفر هذا اللون لم ، أما لو (ماجنتا% 111)الطباعة بذلك 

 .من اللون المتاح% 111سود او أ% 111فيمكن استخدام 

 على الخلفيات  (االبيض)باللون السلبي  يمكن طباعة اللوجو

وفي جميع األحوال، يجب التأكد من إمكانية قراءة . الداكنة

 .ووجود تباين بين اللوجو والخلفيةاللوجو بوضوح 

 ى قدر حادية اللون ومحايدة عليجب ان تكون خلفية اللوجو أ

ال ينصح بوضع اللوجو على الصور او األسطح المغطاة . االمكان

 .لشكاباأل

 ت المؤسسات قم بوضع لوجو بروهلفتسيا ضمن شعارا

والقاعدة هنا هي . تقدم لك الدعم والمنظمات األخرى التي

المساواة في المعاملة لكل الداعمين، أي حصول الدعم 

 . المتساوي على أهمية متساوية في المواد الدعائية

 نك فر 20111فتسيا أكثر من اذا كان الدعم المقدم من بروهل

من ميزانية المشروع، يجب عليك  %01أو أكثر من  يسويسر

 ر دعم بروهلفتسيا في نصوص المواد الترويجية وفيذك

 .البيانات الصحفية الخاصة بمشروعك
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 معلومات عن المشروع .2

 يجب إعالم بروهلفتسيا فورا في حالة حدوث أي تغييرات جوهرية في

الطلب األصلي عما هو مقدم في  تنفيذهخطوات مفهوم المشروع أو 

ن المشاركين أو الفناني تغييرات كبيرة في هيكل التمويل أو في: مثال)

نى التغيير ان تقوم بروهلفتسيا قد يع(. الغاء جزء من المشروع في

 .المشروع كلياً أو جزئياً  بإعادة النظر في

 .يرجى ابالغ بروهلفتسيا القاهرة عن االفتتاح الخاص بمشروعك

مفصل لبروهلفتسيا القاهرة، عند انتهاء المشروع يجب ارسال تقرير 

ذلك جمع كل التقارير الصحفية وبيان بتكاليف المشروع وفقاً  بما في

لخطة الميزانية، بتفصيل المصروفات والتمويل المتاح، والمواد التوثيقية 

شرطة ألشرطة، الصور، وأوا CDالبرنامج، المواد الدعائية، الكتالوج، الـ )

 .(حالة مشروعات المسرح والرقص الفيديو في

 :تصال ببروهلفتسيا القاهرة مباشرةإذا كان لديك أي أسئلة يرجى اال
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