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 مƠƠن مقدمƠƠي الخدمƠƠات المخصصƠƠة لمكاتƠƠب المحامƠƠاة المنتسƠƠبة لهيئƠƠة
ً
 تتشƠƠرف مؤسسƠƠة مطƠƠر أن تكƠƠون جƠƠزءا

 لذلƠƠك فإننƠƠا نقƠƠدم عƠƠدد مƠƠن الخدمƠƠات المختصƠƠة بتصميƠƠم الهويƠƠات التجاريƠƠة، التƠƠي
ً
 المحاميƠƠن السƠƠعوديين، ونظƠƠرا

 سƠƠتخدم المحاميƠƠن وتبƠƠرز أسƠƠماؤهم وتوحƠƠد تعامالتهƠƠم، بعƠƠرض خصƠƠم مخصƠƠص للشƠƠعار ودليƠƠل الشƠƠعار
 واسƠƠتخداماته والتصاميƠƠم للمطبوعƠƠات األساسƠƠية التƠƠي قƠƠد يحتاجهƠƠا أي مكتƠƠب محامƠƠاة فƠƠي بداياتƠƠه ونوضƠƠح

 بالتفصيل األسعار وخط العمل لكل من الشعار وتوابعه

تسعيرة عامة لمكاتب المحاماة المنتسبة لهيئة المحامين السعوديين
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المجموع

المجموع بعد الخصم 10% المخصص لهيئة المحامين السعوديين



Less is Moreالخير فيما قل ودل 

Contact: +96650385644 | hello@matar.sa | www.matar.sa
Matar Mulhem Trading CR:1010408308

تسعيرة عامة لتصميم هوية بصرية لشركة

تفاصيل االتفاقية

- يتم التقديم األولي للمشروع  على شكل 3 ثيمات 
مختلفة وتقدم كملفات PDF غير قابلة للطباعة وال 

التعديل.

-يختار العميل بين أحد هذه الثيمات وله الحق بطلب 
التعديل حيث أن كافة التعديالت ) غير الجوهرية (.

- طلب ثيم جديد يعتبر تعديل جوهري و يتطلب قيمة 
إضافية مقّدرة بربع المبلغ للعنصر المطلوب.

- يتم تسليم المشروع على شكل ملفات مصدرية 
قابلة   PDF وملفات  المستخدم(  البرنامج  حسب   (

للطباعة والتعديل، وملفات صورّية.

المشروع على جزئين: جزء قبل  -يتم استالم قيمة 
مدة  استالمه  تاريخ  من  ويحسب  بالعمل  الشروع 
الملفات  تسليم  قبل  اآلخر  والجزء  المحددة،  التنفيذ 

المصدرّية للمشروع.

تظل  عليها  المتفق  للتصاميم  الفكرية  الحقوق   -
 لمطر قرافكس، بشرط أن ال يتم استخدامها 

ً
ملكا

.
ً
أو استخدام مايشابهها تجاريا

تسديد  العميل  ف 
ّ
يكل العميل  قبل  من  االنسحاب   -

كافة المبلغ المتفق عليه، واالنسحاب من قبل "مطر 
قرافكس" يكلف مطر بإعادة كافة المبالغ التي تم 

تسليمها. 

Agreement Details

- The project will be presented in three 
themes within the form of PDF files )NON 
edited, NON printed( .

- The client chooses between those themes 
with the rights of all non core changes.

-Asking for new theme is a core change and 
requires an extra cost equals to quarter of 
the spesific item.

-The project will be  delivered in the form 
of source files )depending on the program 
used( with PDF files )editable and printable(, 
and as pictures.

- Cost will be received  on two parts: the 
first before proceeding the work and it’s the 
date the mplementation of the project will 
start with, and the other part by the delivery 
source files for the project.

- Matar Graphics still own the designs rights 
with the condition of not using the agreed 
designs or what look similar to another 
client.

- Calcelation on a project cost the client 
full agreed charges, and cancelation from 
MatarGraphics costs MatarGraphics to give 
back all the delivered amounts.


