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الشروط 
واألحكـــام

أن يكون عمر المشارك 18 عامًا فأكثر.
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة.

أن يكون التصميم مستلهم من الشعار )ألهم عالمك(، على أن يندرج تحت المفاهيم 
والتعليمات الموضحة في هذا الدليل.

إرفاق ما يثبت ملكية الفكرة والتعريف عنها من خالل: "الرسومات، التصاميم،
خطوات عمل الفكرة".

أن يتم مراعاة المبادئ المجتمعية واألخالقية والنظام العام.
أالّ تكون المشاركة قد عُرضت أو نُشرت بشكل عام على مواقع التواصل االجتماعي

أو وسائل اإلعالم.
يجب عدم اإلعالن عن أي منتج أو شركة باستثناء مركز "إثراء" والخطوط السعودية.

ال يُسمح بتدوين أسماء أو ألقاب أو توقيع أو تاريخ أو شعار على التصميم باستثناء مركز 
"إثراء" والخطوط السعودية.

أن يكون التصميم باللغتين العربية واإلنجليزية.
على الفائز االلتزام بتسليم العمل كملفات وصيغ مفتوحة.

سيتم التواصل مع الفائز فور إعالن النتائج، إلجراء التعديالت المطلوبة في
حال تطلّب األمر ذلك.

سيكون العمل الفائز ضمن نطاق الملكية الفكرية لمركز "إثراء".
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معايـيـــــر 
التحكيــــم

أصالة العمل والبُعد عن التقليد والتكرار وتناسق األلوان المستخدمة.
جودة التصميم.

استيفاء المشاركة للمواصفات والمفاهيم المُوضحة في هذا الدليل.
سالمة المحتوى لغوًيا وإمالئًيا.

ترابط المشاركة مع شعار "ألهم عالمك".



لجنة 
 ميعاد الخثالنالتحكيم

مسؤول هوية إثراء
عمَّار العبدلي

مدير عام إدارة الهوية في
 الخطوط السعودية

لولوه عبدالرزاق الحمود
فنانة، قيم فني، صاحبة مؤسسة 

لولوه الحمود الفنية

سليمان الفليج
المؤسس والرئيس التنفيذي 

لوكالة شفت اإلبداعية

هيا اليحيى
محاضر بقسم تصميم المطبوعات 

والوسائط المتعددة بجامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل
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حكاية
إثراء

تم بناء مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، ليكون جزءًا من رؤية 
أرامكو السعودية كمبادرة طموحة للمجتمع. إذ يُعد إثراء وجهة ثقافية 

وإبداعية رائدة في المملكة؛ لتنمية المواهب والتجارب عبر الثقافات. ومنذ 
افتتاحه عام 2018م، شكل إثراء عامل جذب حيث أصبح بمثابة نافذة على 
التجارب العالمية إىل جانب االحتفاء باإلمكانات البشرية وتمكين اإلبداع. 

وفي قلب إثراء، تسعى جميع أقسامه – كمختبر األفكار والمكتبة والمسرح 
ومتحف الطفل والقاعة الكبرى وبرج إثراء ومعرض الطاقة – إىل دعم 

وتعزيز الركائز األساسية من خالل أنشطة وفعاليات استثنائية، لتشمل 
الركائز الخمس وهي: الثقافة واإلبداع والمجتمع والفنّ والمعرفة، كما 

يقدّم المركز بشكل مستمرّ ورش عمل وعروض وفعاليات مُلهمة. 
إذ يهدف مركز "إثراء" إىل إحداث تأثير إيجابي وملموس في مسيرة 

التطوّر البشري عن طريق إذكاء الشغف بالمعرفة واإلبداع والتواصل عبر 
الثقافات من أجل مستقبل زاهر للمملكة. وفي مركز إثراء، نضع نُصب أعيننا 

صناعة مستقبل تكون المملكة فيه منارة للمعرفة واإلبداع.



مفهوم 
التصميم

اختر المفهوم الذي تُريد االستلهام منه 

وبناء تصميمك عليه من أحد المفاهيم 

الموضحة في الصفحات التالية.
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المفهوم األول

عمارة وهندسة 
مبنى "إثراء".
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المفهوم الثاني

أقسام
إثراء

مختبر األفكار والمكتبة والمسرح 
والسينما والمتحف ومتحف

الطفل والقاعة الكبرى وبرج إثراء 
ومعرض الطاقة.

اضغط هنا لمعرفة المزيد عن 
أقسام إثراء 
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https://www.ithra.com/ar/about-us/about-ithra/
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المفهوم الثالث

ركائز
إثراء

الثقافة واإلبداع والمجتمع
والفنّ والمعرفة.  

الثقافة
اإلبداع

المجتمع
الفن

المعرفة
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قواعد 
التصميم

الخط المستخدم

تم اعتماد خط "هيلفتكا نويه" للنصوص العربية واإلنجليزية، ال يسمح باستخدم خطوط أخرى في التصميم.

لتحميل الخطوط اضغط على الروابط التاية:

الخط العربي ) نحيف ( 

الخط العربي ) عريض (

Helvetica Neue Arabic
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

Helvetica Neue
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

الخط االنجليزي ) نحيف (

الخط االنجليزي ) متوسط (

الخط االنجليزي ) عريض (

https://drive.google.com/drive/folders/1-1eG-yUYOB33uBakLm9enke6msWriMwy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-1eG-yUYOB33uBakLm9enke6msWriMwy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClmUDMo0X5xZy6L1XzdeggsRyK1o332S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClmUDMo0X5xZy6L1XzdeggsRyK1o332S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClmUDMo0X5xZy6L1XzdeggsRyK1o332S?usp=sharing
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قواعد 
التصميم

ألوان هوية إثراء

هوية إثراء تشتمل على 12 درجة لونية، تتيح للمصممين خيارات متنوعة بما يتناسب مع فكرتهم التصميمية. 
ال يسمح باستخدام ألوان أخرى في التصميم. اضغط هنا للحصول على األلوان.

Ithra Yellow 1

Pantone: 109c
RGB: 0 ,212 ,255
CMYK: 0 ,90 ,10 ,0
HEX: ffd400

Ithra Orange 1

Pantone: 2018c
RGB: 14 ,108 ,255
CMYK: 0 ,100 ,60 ,0
HEX: ff6c0e

Ithra Turquoise 1

Pantone: 3252c
RGB: 218 ,226 ,77
CMYK: 0 ,23 ,0 ,52
HEX: 4de2da

Ithra Pink 1

Pantone: 219c
RGB: 122 ,40 ,240
CMYK: 0 ,15 ,100 ,0
HEX: e60089

Ithra Purple 1

Pantone: 2089c
RGB: 254 ,67 ,140
CMYK: 0 ,0 ,55 ,45
HEX: 8c43fe

Ithra Green 1

Pantone: 375c
RGB: 51 ,209 ,125
CMYK: 10 ,90 ,0 ,40
HEX: 7dd133

Ithra Yellow 2 

Pantone: 143c
RGB: 37 ,165 ,244
CMYK: 0 ,87 ,32 ,0
HEX: f4a525

Ithra Orange 2

Pantone: 714c
RGB: 74 ,136 ,247
CMYK: 0 ,59 ,40 ,0
HEX: f7884a

Ithra Turquoise 2

Pantone: 326c
RGB: 173 ,173 ,43
CMYK: 0 ,39 ,0 ,81
HEX: 2badad

Ithra Pink 2

Pantone: 688c
RGB: 129 ,57 ,188
CMYK: 10 ,10 ,90 ,50
HEX: bc3981

Ithra Purple 2

Pantone: Violet c
RGB: 109 ,20 ,67
CMYK: 0 ,0 ,100 ,90
HEX: 43146d

Ithra Green 2

Pantone: 7735c
RGB: 48 ,73 ,26
CMYK: 75 ,70 ,0 ,60
HEX: 1a4930

https://drive.google.com/file/d/1SDwKfi44KleZ4pFPuoOv20s2juIvyde4/view?usp=sharing
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قواعد 
التصميم

نموذج طائرة الخطوط السعودية

في الرابط أدناه، توجد صور لنموذج الطائرة بزوايا متعددة، عند تسليم التصميم فإنه يجب تطبيقه 
على جميع زوايا الطائرة المرفقة.

اضغط هنا للحصول على نماذج الطائرة 

https://drive.google.com/file/d/1UAaJ6l16jhW5Q4fDif3g4jHU1I5AUnZT/view?usp=sharing
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قواعد 
التصميم

أمثلة لتصاميم مسبقة
هوية عام الخط العربي  
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قواعد 
التصميم

أمثلة لتصاميم مسبقة
هوية مجموعة العشرين لعام 2020 
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تسليم
الملفات

نوع الملفات المطلوب تسليمها:

-  ملف عرض الفكرة والتصميم بصيغة Pdf، يحتوي على شرح الفكرة وخطوات العمل والتصميم النهائي
    مطبق على نماذج الطائرة.

بعد اختيار الفائز:

سيتم التواصل مع الفائز الستالم اآلتي:
-  الملف التنفيذي للتصميم، بصيغة مفتوحة.

-  أي ملفات أخرى متعلقة بالفكرة أو التصميم 

في حال تطلب وجود أي تعديالت قبل التنفيذ، سيتم طلبها من المصمم في الوقت الالحق إلعالن فوزه.
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