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الـدلـيــل اإلرشـادي لهويــة
عـام الـخط العربـي 2021

Year of Arabic Calligraphy 2021 
Branding Master Guidelines
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الــــهـــدفالــمــقــدمــــــة

النهوض   �� �� ودورها  الثقافة  وزارة  رؤية  من  ا  انطال��ً
ملا  ونظًرا  ومٜحاالتها،  فنونها  بمختلف  الثقافة  بقطاعات 
بلغتنا  وثيق  واتصال  أهمية  من  العرٜ���  ط  ا��� يمثله 
هندسته   �� �� وٜحماليات  تاريخ  من  يمتلكه  وما  العربية، 
ا  إبداعى�ً ا  ثقافى�ً ا  مخزوى�ً تٜ��ز  وال����  وأشكاله،  وتفاصيله 

يعكس ثراء الثقافة العربية.
ستعمل الوزارة من خالل  "عام ا���ط العرٜ��� 2021 " ع�� 
�� املبادرات ال���� من شأنها تسليط الضوء ع��  دعم وتمك��

. ط العرٜ��� ا���

ا قأىًما بذاته، بما يعكس  ط العرٜ��� بوصفه فى�ً - إبراز فن ا���
ثراء الثقافة العربية.

مستوى  ع��  العرٜ���  ط  ا��� ممارسات   �� وتحف�� تعزيز   -
املؤسسات واألفراد.

. ط العرٜ��� �� ا��� �� �� �� واملوهوب�� - تقديم الدعم للمتخصص��
�� النشء. ط العرٜ��� ب�� - نشر ثقافة استخدام ا���

ال����  الفردية  واملبادرات  املعنية  القطاعات  ٜحهود  توحيد   -
ط العرٜ��� وحمايته من االندثار. تسعى إلبقاء فن ا���

 © Year of Arabic Calligraphy 2021 Brand Guideline | December 2020



الـشـــعـــــار
THE LOGO
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2021
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هيكلة الشعار
Logo Structure

2021
أبعاد الـمساحات
Space dimensionsx

x
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الـمساحات الفارغة والـمقاس األدنـى
Logo Clear Space

وحدة القياس
Measure Unit

2021
2021

2021

2021

2021

2021

أصغر حٜحم
Minimum Size

22 mm

2021
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الـمساحات الفارغة
Logo Clear Space

2021
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أماكن وضع الشعار
Logo Positioning

2021

2021

2021

2021

2021



2021

الهوية اإلرشادية

10

Ministry of Culture | وزارة الثقافة

 © Year of Arabic Calligraphy 2021 Brand Guideline | December 2020

اطٔىة للشعار االستخدامات ا���
Logo Misuse

عدم إضافة الظالل أواملؤثرات ع�� الشعار نهأىيا
 Do not use any �lters or shadows

e�ects on the logo

2021

2021

عدم وضع الشعار ع�� نص
Do not place the logo on other text

عدم استخدام الشعار امللون ع�� خلفيات ملونة
 Do not place the colored logo on

colored background

2021

عدم استخدام الشعار امللون ع�� صورة
 Do not place the colored logo on

images

2021

عدم تفكيك أو قطع أي ٜحزء من الشعار
 Do not dismember or remove any

element of the logo

� واضح عدم وضع الشعار ع�� صورة بشكل غ��
 Do not place the logo on crowded

image

2021

عدم ضغط أو تشويه الشعار
Do not distort the logo

2021

� لون الشعار عدم تغي��
Do not change the logo color

2021
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يارات اللونية للشعار ا���
Logo Color Variations

202120212021

202120212021



األلــــوان
COLOR PALETTE
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R17 G41 B47
C96 M63 Y56 K67
Pantone 546 C

R214 G90 B71
C1 M80 Y75 K0
Pantone 7625 C

R235 G192 B159
C3 M31 Y41 K0
Pantone 473 C

R153 G181 B186
C48 M17 Y25 K1
Pantone 5503 C

R233 G146 B67
C0 M54 Y87 K0
Pantone 715 C

Gradient Type: Freeform Gradient by Four our Colors  

األلوان
COLOR PALETTE



الزخرفة
PATTERN



الهوية اإلرشادية

15

Ministry of Culture | وزارة الثقافة

الزخرفة
Pattern
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يارات اللونية للزخرفة ا���
Pattern Color Variations

ع�� خلفية بيضاء
On White Background
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يارات اللونية للزخرفة ا���
Pattern Color Variations 

ع�� خلفية ملونة
On Colored Background
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االستخدامـات الـخـاطـٔىـــة لـلـزخـرفـــة
Pattern Misuse

عدم تلوين الزخرفة بشكل �امل نهأىيا
 Do not colored all the pattern

عدم تدوير الزخرفة نهأىيا
 Do not rotate the pattern

عدم وضع الزخرفة امللونة ع�� خلفية بلون
خارح� ألوان الهوية

 Do not place the colored pattern on
  randomly color,  just on the brand colors

عدم قطع الزخرفة
Do not croped the pattern

عدم وضع الزخرفة ملونة ع�� صورة
 Do not place the colored pattern

on images

عدم وضع الزخرفة ملونة ع�� خلفية ملونة، 
تستخدم فقط باللون األبيض

 Do not place the colored pattern
on colored background

� لون الزخرفة عدم تغي��
 Do not change the pattern

color

عدم ضغط أو تشويه الزخرفة
Do not distort the pattern
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الزخرفة بشكل أفقي
The Pattern on Horizontal Designs

يار يستخدم فقط مع ألوان الهوية هذا ا���
Only use this option with our color palette 



يار يستخدم فقط مع هذا ا���
ألوان الهوية  

Only use this option with 
our color palette 
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 الزخرفة بشكل عمودي
The Pattern on vertical Designs



قوالب الهوية
TEMPLATE
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أبعاد الشعار حسب األهمية
Logo Dimension according to the importance

ط العرٜ��� شعار عام ا���
Year of Arabic Calligraphy Logo

100%

هة املنظمة شعار ا��ٜ
Organizer’s Logo

شعار الفعالية يأخذ األهمية األو�� ولذلك 
يٜحب استخدامه بأبعاد املساحة الكاملة 

املرفقة بنسبة ارتفاع 100%
 The event logo should be take the
 �rst importance, so must be used

on full ratio 100%

هة املنظمة يأخذ األهمية الثانوية  شعار ا��ٜ
ولذلك يٜحب استخدامه بنسبة ارتفاع 80%

 The Organizer’s logo should be
 take the second importance, so

must be used with a ratio of 80%

80%

2021
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هات املختلفة مشاركة الشعار مع ا��ٜ
Logo Guidelines for participating Entities

العنوان الرٔىيسـي
العنوان الثانوي

2021

العنوان الرٔىيسـي
العنوان الثانوي

2021



هات املختلفة مشاركة الشعار مع ا��ٜ
Logo Guidelines for participating Entities
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العنوان الرٔىيسـي
العنوان الثانوي

العنوان الرٔىيسـي
العنوان الثانوي

هة املنظمة شعار ا��ٜ
Organizer’s Logo

العنوان الرٔىيسـي
العنوان الثانوي

2021

هة املنظمة شعار ا��ٜ
Organizer’s Logo

هة املنظمة شعار ا��ٜ
Organizer’s Logo

2021



تطبيقات الهوية
BRAND APPLICATIONS



















































شكرا لكم
Thank You
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