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ٜحدول املحتويــات 

� إرشــــادات الــــتـــــــــ����

معلومات عن مكافأة املسابقة

مقدمة وتفاصيل عن املسابقة

� � التقــــــــــــــي�� معـــــــاي��

�ها املــلـــفــــــــات املــطــلـــــــوب تســل��



والقيـــم ــ��  الثقا�� اإلرث  ع�ــ�  للحفــاظ  الثقافــة  وزارة   تســعى 
� وتشــٜحيع املنــاخ ــ��  االٜح���اعيــة ونشــرها حــول العــا� مــن خــالل توفـ
ــ��  األدب  واملســرح ��   املالٔىــم  لإلبــداع وإثــراء املحتــوى الســعودي  
 والفنــون  والســي���ا واملوســيقى، ممــا ســيخلق فــرص عمــل ٜحديــدة

�� تعزيز القوة الناعمة وواعدة للشباب السعودي، وسيسهم ��

 وتدعم املحاور واألهداف للرؤية 2030 الرٔىيسية لوزارة الثقافة
وتحقيق أحد أهم ر�أىزها

مقدمة وتفاصيل عن املسابقة

�ن: والــ���� تـتــــ��

1

�اث الف���� السعــــوديتعــــزيز الهــــوية السعــــودية تعــــزيز ال��

�� ��ا��فــــاظ عــ�� اإلرث الثقـــــا�� رعــــاية اإلبــــداع واملبــــدع��

� االٜح���اعية احتضــــان املوهـــــوبا��فــــاظ ع�� القــــ��



2

ط العرٜ��� هود عام ا��� وانطالقًا ��ٜ

  صدرت موافقة املقام السامي  ع��  إطالق  ا��  صاحب  ال��و  املل���

� محمــد بن سلمــان بن عبد العــزيز آل سعــود  األم��
ولــي العــــــــــهـــد نـــــــــأىــب رٔىـــــــــيــس مــٜحـــــــــلــس الـــــــــوزراء وزيـــــــــر الــدفـــــــــاع

�� املــديــنـــــة  املــنـــــورة  لـــيــصــبـــح ع�� مــــركز "دار القـــلــم" ��
" �  محمد  بن  سلمان العاملي للخط العرٜ��� "مركز  األم��

 وذلك بناًء  ع�� طلب تقدم به صاحب السـمو
� بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود  األمـ��

وزيــــــــر الــثــقـــــــــــافـــة

 

ط  العرٜ��� �� دعم  ا��� هود ��و و��� العهد حفظه هللا ��   ت���ينا ��ٜ
. �� ــهـــــــوده  املســــــ���ـــرة  للــثــقـــــــافــة واملــثــقــفــــ�� وتــقــديــــــــرا  ��ٜ

ــــط الـعــرٜ���  تطـوير مٜحــــال ا���
�� مع  وتعــزيز التبــــادل الثقــــــــا��
��     تـقـديـــــم الــدعــــم للـمتخصــصــ��

�� و املـــوهـــــوب��

�يــــة ثــقافيـــة � بــئىـــة تــعل��  توفـ��
ط العرٜ��� استنادًا  فـي مٜحال ا���

 عـ�� أفضل وأحدث املمارســــات
 املحلية والعاملية

ط العربــي  إبراز فن ا���
بـوصفه فنًا  قأىمًا  بذاته

�اتيٜحية للمركز: األهداف اإلس��
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�� �� أساسيت�� سي��� تنفيذ املسابقة ع�� مرحلت��

� مبدٔىية من الفٔىة املستهدفة ع�� منصة مخصصة،  تبدأ من رفع املشار�ات من تصام��

ــ�� للمســابقة ملــدة ثالثــة أيــام ــ� ميدا�� ــ�� مخ�� ــ�� املرحلــة الثانيــة تطويــر املشــار�ات مــن خــالل العمــل ��  ليـــ��� ��

�حــات لـــ��و ولـــي العهــد و�ــ�و وزيـــــر ــ�� املٜحــال لتقديــم عــدد مــن املق��  بالتعــاون مــع أبــرز الـــخٜ��اء ��

الثقافــــة الختيـــار الشعـــــار النهــــــأ���

�� إطالق �� نطاق هذا املشروع �� ولذلك تهدف وزارة الثقافة ��

 

�� �� والفنانـــ�� ــ�� وامل��مـــ�� طاط��  وهــي مســابقة وطنيــة إلشــراك وتفعيــل ا���

�ح شــعار � أفضــل مقـــ�� �� للتنافــس ع�ــ� ت��ـــ�� �� مــن املبدعـــ�� �فـــ��  واملح��

� محمد بن سلمان العاملي للخط العرٜ��� مركز األمــ��
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معلومات عن مكافأة املسابقة

األهداف الرٔىيسية التالية:

أن يكـون شعار املركز بـــخـط عـرٜ��� مـخــطـوط

� املســـابقة بحيــث تخلــق بئىة ــ� برنامــح�  ت����
ــ�� �� والفنان�� �يــة وتطويريــة للخطاطـــ�� تعل��

لتبــادل  �� طــــاط�� ا��� مختلــف   استقطــــاب 
عـــامليًا يمتــد  مــــٜح���ع   وتكــويـــن  ـــٜ��ات  ا���

 الفريــــــــــق الفأىـــــــــز بــاملركــــــــز األول
وقــــدره مبلـــــــــغ  يـــــــــــربح  ســــــوف 

100,000
ريــــــال سعـــــودي

3,000
ريــــــال سعـــــودي

سيحظـــــــون املتأهلـــــة  فــرق   الــــــ9 
 بــمــكــــافــــــــأة مــــــــالــيــــة قــدرهــــــــــــــا
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� إرشادات الت����

ـــط العـــرٜ��� و ا��ــــروف � بإستخدام ا���  أن يكون التـــ����
العربيــــة

يــة ��  أن يكــون اســـم املركــز باللغــة العربيـــة واإلنٜحل��
بٜحانب الشعــــــار

�ونيـــة ودقـــــة عــــاليــــة � الــعــمـــل بــــصيـغـــة إلـــك�� تــ����

�ح ولــــون � الشعـــــــار بـــاللـــــــون األســا��� املــق��  تســـــل��
أسود بخلفيــة بيضـــاء ولون أبيض بخلفية سوداء

�ك بـــر�� املخطوطــة يدويــًا، ففــي ــ�� حــــــال قــام املشــ�� �� 
هذه ا��الة يـــ��� إعادة رســم هذه املخطوطة رقميًا

 � � والـــكبـــ�� �� الصغـــ�� أن يكون الشعار بـــا��ــٜحــم��

� مكانة هذا ا��ـــدث وأهميته فـي  أن يعكس التــ����
املشــهد العــــاملي

�ط أن تكــون فكــرة الشــعار منســٜحمة املفهــوم  يشــ��
والهوية مع رؤيـــــة ومهمـــة ورسالــــة املــــركز

 ســهولة تطبيــق الشــعار عـــ�� منتٜحــات متنوعــة مثل
�ها (القدرة ع�� التصنيع)  لوحات وحفر عـ�� خشب وغ��
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: �ن التـــا��� إرفـــاق ملـــف األعمــــال بحيث يتــ��

نـــبــــذة عـــن املـــشــارك

PDFنـــــوع امللــف املـــرفق يكـــون

3 � أفضــل  املشــارك خطاطــًا، فيٜحــب عليــه تســل��  إذا �ان 
ــط فقــط، باإلضافــة إلرفــاق شــرح  أعمــال لديــه تتنــاول ا���

�� ملف األعمال السابقة ط ال���� استخدمت �� عن أنواع ا���

3 � أفضــل   إذا �ان املشــارك م��مــًا، فيٜحــب عليــه تســل��
 أعمــال لديــه تتنــاول الشــعارات فقــط، باإلضافــة إلرفــاق
ــ�� ملــف األعمــال  شــرح عــن فكــرة الشــعار الـــ���� عرضــت ��

 السابقة

� من يٜحب أن ال يتعـــدى حٜحــــم ملف األعمـــال السابقة أكـ��
20mg

�ها املــلـــفـــات املــطــلـوب تســلـ��



7

مــــــاليـــة ا��ٜ
 ما مدى تٜحريده، بساطة وسهولة نسخه 

الـفـكـــــــــــرة
ترابطها مع هوية ومهمة ورؤية املركز 

االتـــــــــــــزان
ما مدى توافق مكونات وعناصر الشعار

األصـــــــــالــة
�� وابتكار الشعار ما مدى تفرد وتم��ّ

الـتـقـنــــيـــــة
ٜحودة التنفيذ، تناسق النسب 

الـرســـــــالـة
�ي للشعار ما مدى املفهوم التعب��

االتـســـــــاق
� �� الت���� ما مدى ثبات األسلوب ��

ــاذبـيـــــــة ا��ٜ
� �� الشعار وبروزه مقارنة بالتصام��  ما مدى تم��ّ

املنافسة

� � للت���� � التقي�� معاي��

� بصفة عامة � التقي�� معاي��

 فكــرة الشــعار تكــون مطــابـقــــــــة للمخرٜحات
 املــطــلـــــوبــة

 الشكـل واملظهر يطـابق املخرٜحـات املطلوبـــــة
( � محمد بن سلمــان للخــط العــرٜ��� (مركــز األمــ��

 مسـاحات الشعار النسبية تكون متساوية
ــ��  بمعـــــــ��� أن �ل املسافــــــــات متشـــــــابهة ��

ا��ٜحم عموديــــــًا أو أفقيــــــًا

مــتــــــــوازن   بصــــــريـــــــــــًا

اللــــــون او  االبيــض  اللـــــــون   استخـــــــدام 
األســـود للشعـــــار

ء بالتفاصيل)  الشعـــــــــار بسيـط (ليـس م���
 و من منظور فـــ���� �لما صغر حٜحـــم الشعار
 اختفــت التفاصيــل الزأىــدة  ممــا يؤثــر مــن

ٜحـودته




