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الهويــات  تقريــر  مــن  الســابقة  النســخ  مــع  الملحــوظ  بالتفاعــل  ســعدنا 
الســعودية للعاميــن 2019 و 2020 م ونشــارك معكــم اإلصــدار الثالــث لتقريــر 

مشــاريع بنــاء الهويــة المنفــذة خــالل العــام 2021 م.  
كنــا نشــهد آخــر آثــار جائحــة كورونــا خــالل العــام الماضي، حيــث اســتجدت خالل 
عــام  2021 م مشــاريع ومبــادرات تعــزز مــن فكــرة البــدء مــن جديــد ومقاومــة 

األزمات. 
مــن الخدمــات الحكوميــة وإطــالق البرامــج وصــواًل إلــى المواســم الترفيهيــة 
التــي اســتعدنا وهجهــا والمحتــوى المصاحــب لــكّل ذلــك.  نســلط الضــوء فــي 
ــل  ــة وتجديدهــا مــع تحلي ــاء الهوي ــى المشــاريع المنفــذة لبن هــذه النســخة عل
ألســباب التغييــر وإبــراز جهــود جهــات القطاعيــن الحكومــّي والخــاّص فــي 

ــا.  ــات عمالئه ــق تطلع تحقي

نحــن	فــي	مشبــــك	نؤمــن	أننــا	جــزء	فّعــال	ومؤثــــر	فــي	المجتمــع	اإلبداعــي	
ونســعى	دائمــًا	إلثــراء	المحتــوى	العربــي	المتخصــص	فــي	المجــال	مــن	خالل	

توثيــق	األعمــال	وتقديــم	رؤيــة	تحليليــة	لمــا	ُينتــج	ويقــدم	فيــه.

مقدمـــة التقريــر

يسعدنا اطالعكمـــ

بالتواصل معنا

ومشاركتنـــــــ
ـــا مرئياتكمـــ

 hi@meshbak.sa 

يسعدنا اطالعكمـــ

بالتواصل معنا

ومشاركتنـــــــ
ـــا مرئياتكمـــ

 hi@meshbak.sa 



ماهي الهويةماهي الهويةماهي الهوية
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للعمــالء  الهويـــــة  إظهــــــار  كيفيــــة  هــي 
والمســتهدفين من خالل األنشــطة التجارية 
العناصــر  وكافــة  والحمــالت  والتســويقية 

الرســالة. لتوصيــل  المرتبطــة 

هــي أي عنصــر يدفــع العميل الختيــارك دون 
غيــــرك من المنافسيــــن وهي محصلة كافة 

أعمــال الشــركة وأنشــطتها وخدماتها.

هي تحديث وتطوير وإعــادة بناء الهوية لمواكبة 
علــى  يحــدث  وعــادة  االســتراتيجية  التغيــرات 

مســتوى الهويــة البصريــة ويلمســه العمــالء. 

?What is a Brand؟ماهــــي الهويــة
الهويـــــة		هــي مجموعــة مــن العناصــر التــي تبتكرهــا الجهــة لتقديــم صورتهــا 

للعميــل وتصنــع معــه مســتوى عميــق مــن التواصــل.
 يتجــاوز مفهــوم الهويــة البصريــة الشــمولي ليتضمــن عناصــر اســتراتيجية 
وحســّية مثــل االســم، والشــعار، واألســلوب، واأللــوان والخطــوط، والرســائل 

ــة، والشــخصية والنغمــة، والصــور والرمــوز والقيــم وغيرهــا. التواصلي

الهويـة
Brand

بناء	الهويــة
Branding

إعادة	بناء	الهويــة
Rebranding

العودة للمحتويات



عـــن بنــــــــــــــاءعـــن بنــــــــــــــاء
وتطوير الهويةوتطوير الهوية
عـــن بنــــــــــــــاء
وتطوير الهوية
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العودة للمحتويات

هوية	مميزة	بتأثير	بصري	ال	ُينسى.	

قابلة	للتطوير:	تنمو وتتطور مع الجهة وتغيراتها.

مرنة:	يمكن استخدامها في كل أشكال التطبيقات وتخدم احتياج الشركة.

متماسكة: كل جزء من الهوية يكمل اآلخر ويصنع قصة متكاملة.

سهلة	التطبيق:	سهلة االستخدام وواضحة للمختصين والمستفيدين عامة.

هــي تحديــث وتطويــر الهويــة لمواكبــة التغيــرات االســتراتيجية وعــادة يحــدث علــى 

ــر	 ــى	تتمكــن	الجهــات	مــن	تطوي ــالء. حت ــه العم ــة ويلمس ــة البصري ــتوى الهوي مس

ــة: ــة	ناجحــة	يجــب	أن	تحقــق	األهــداف	التالي عالمــة	تجاري

تفادي	التشابه	مع	عالمة	أخرى
عندمــا تتشــابه الهويــة الحاليــة وشــركة أخــرى وقــد يقــود ذلــك إلــى 

وقــد  الهويــة  فــي  مشــابه  منافــس  ظهــور  أو  قانونيــة  إجــراءات 

 PayPal يخلــط العمــالء بينهــم. فــي 2017 م  رفعــت شــركة بــاي بــال

دعــوى قضائيــة علــى شــركة بانــدورا Pandora المتخصصــة فــي البــّث 

الموســيقي بســبب إطالقهــا شــعار جديــد مقــارب بشــكل كبيــر 

ــاي بــال. لشــعار ب

تغيـــر	القيـــادة
تغييــر القيــادة العليــا فــي الجهــة ومــا يتبعــه مــن تعديــالت فــي الجهة 

ــال  ــة. مث ــر للهوي ــه تغيي ــي مع ــد يأت ــا ق ــا وعملياته ــر تطلعاته وتغيي

علــى ذلــك تغييــر شــعار شــركة أبــل فــي  1997 م بعــد عــودة ســتيف 

جوبــز إلدارة الشــركة.

تغيير	التموضع	في	السوق
تلجــأ العالمــات التجاريــة إلــى إعــادة بنــاء الهويــة لجــذب شــريحة عمالء 

للظهــور بمظهــر مثيــر لالهتمــام لجمهــور عمالئهــا  أو  مختلفــة 

الحالــي. تســاعد إعــادة بنــاء الهويــة بشــكل كبيــر فــي تحســين تموضع 

العالمــة وظهورهــا فــي الســوق، وقــد تكــون هــي نفســها للدخــول 

فــي أســواق جديــدة.

لماذا	تلجأ	الشركات	إلعادة	بناء	الهوية؟

إعـــادة بنـــــاء الهــوية
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أسباب فشل مشاريع بناء الهوية

ـــة  ـــل بقي ـــعار وتجاه ـــم الش ـــادة تصمي إع
ـــة ـــر الهوي عناص

تجاهل رؤية الخبراء والمختصين

 المعرفة السطحية بالعالمة التجارية

إعادة بناء الهوية بدافع الملل فقط

تجاهل عملية البحث

ـــير  ـــب تغــ ـــة حس ـــاء الهويــــ ـــادة بنــــ إعـــ
التصميـــم توجهـــات 

بنـــاء الهويـــة يحتـــاج لتكامـــل هـــذه العناصر 
كلهـــا وأي تغييـــر أو تعديـــل علـــى جـــزء منها 
دون اآلخـــر، يعنـــي أنهـــا لن تكون متناســـقة 

. جحة نا و

يمتلـــك الخبـــراء والمصممين معرفـــة كافية 
وخبرة تســـاعدهم فـــي تقديـــم النصائح فيما 
يخـــص إعادة بناء الهوية وتطبيقها بالشـــكل 
وتحاشـــي  الطويـــل  المـــدى  علـــى  األمثـــل 

المؤقتة. النجاحـــات 

إذا لم تملك فكرة عميقة عن العالمة التجارية 
وأهدافهــا  ورسالتهـــــا  ورؤيتهــــا  وتاريخهــــا 
وقيمها، ســـيصعب عليك إعادة بنـــاء الهوية، 
وســـتكون الهوية الجديدة منفصلة وال تشبه 

االســـتراتيجية في أي شيء.

هذا الســـبب غير كاٍف لقرار إعادة بناء الهوية، 
بـــل قد يكـــون من أكبـــر األخطاء. والســـبب؟ 
النـــاس ال يثقـــون بالعالمـــات التجاريـــة التي 
تعانـــي من أزمة هوية وتحتاج للتغيير بشـــكل 

. ر متكر

تجاهل البحث في بداية المشروع يعني 
انعدام االطالع على التجارب األخرى )وتجارب 
المنافسين تحديًدا(  وفهم السبب األساسي 

والدافع لتغيير الهوية.

كثـــرة التغييـــر هـــذه تعني عـــدم االســـتقرار 
للعالمة التجارية، لـــذا ينصح الخبراء أن تحافظ 
العالمة التجاريـــة على هويتهـــا لفترة ال تقل 

عن 10 - 15 ســـنة لتعـــزز الموثوقية.
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األلـوان الصامتـة والهادئــــة

خطوط بسيطة وكالسيكية

عــــــدم التماثـــــــل

أبـرز توجهـــات تصميـــم 
الهويـــات لعـام  2021 م

هــذا التوجه المميز يســمح للمصممين بتقديــم أفكارهم بحرية 
وحيويــة أكبــر، علــى عكــس التصاميــم المنضبطــة والملتزمــة 
بإحداثيات الشــبكة “Grid”. وسنشاهد تالعب بالعناصر وتوزيع 

لهــا فــي كل االتجاهات مع مســاحات بيضــاء أكبر.

يمكننــا االتفــاق علــى فكــرة:	كلمــا	تقدم	الزمــن	كلما	اشــتقنا	
للماضــي	أكثر. وهذا ينعكس على الكثيــر من  المجاالت، ومنها 

الموضة والتصميــم الداخلي وتصميــم الهويات.
في عام 2021م شــهدنا العودة للخطوط البســيطة واستعادة 
الماضــي. هــذه البســاطة واالرتبــاط باألصالة تعطــي العمالء 
شــعوًرا بالثقة في العالمات التجارية وهوياتها وتضفي لمسة 

كالســيكية على عالمنا الحديث.

يمكننــا رؤيــة تأثير الظــروف التي مر بهــا العالم خــالل العامين 
2020 و 2021 م فــي األلــوان التــي اختارتهــا العالمــات التجاريــة 

لتعكــس توجهاتهــا في التصميــم وبنــاء الهويات.
األلــوان الصامتــة والهادئة هي الوجهة الجديــدة ألنها طبيعية 
ولطيفة وتترك أثر مألــوف على العمالء. هذا اإلتجاه المعاكس 
 2020 فــي  شــاهدناها  التــي  النيــون  ألــوان  لتوجهــات  تقريًبــا 
م. األلــوان	الصامتــة	تعطــي	شــعور	باألمــان	فــي	مواجهــة	

المســتقبل	المجهــول	-تقريبًا.

العودة للمحتويات



هويـــــاتهويـــــات
الجهات الحكوميةالجهات الحكومية

الجزء	األول	

هويـــــات
الجهات الحكومية
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القــصة

الشعار

التطبيقات

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

العودة للمحتويات

ــر
ويـ

ط
الت

ل 
قب

وزارة	الطاقــة 01

تحــي الهويــة الجديــدة للــوزارة قصــة الطاقــة منــذ تشــّكلها األول حتــى تســخيرها لخدمــة الوطــن 

وصناعــة مســتقبله المشــرق، حيــث يرمــز الشــكل الدائــري إلــى الكــرة األرضيــة معّبــًرا عــن التكامــل 

والتناغــم بيــن جميــع قطاعــات الطاقــة المختلفــة وتتوســطه خريطــة المملكــة كقلــب نابــض يمــد 

العالــم بالطاقــة. تمتــزج فــي الهويــة ثالثــة ألــوان: )األزرق الداكــن، واألزرق الفاتــح، والذهبي( تشــكل 

هالــة مضيئــة ُتمثــل رمزيــة مصــادر الطاقــة المختلفــة، إضافــة إلــى اللــون األخضــر المســتمد مــن 

لــون علــم المملكــة ويرمــز لالســتدامة والرخــاء.

روابــط إضافيــةروابــط	اضافيــة

https://www.moenergy.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://twitter.com/MoEnergy_Saudi?s=20
https://twitter.com/MoEnergy_Saudi/status/1353729852982120448?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=REzv-m_x8ww&t=3s&ab_channel=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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القــصة

الشعار

التطبيقات

ــر
ويـ

ط
الت

ل 
قب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

العودة للمحتويات

بــدأت وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة مرحلــة جديــدة نحــو رســم مالمــح مســتقبل الصناعــة 

والتعديــن فــي المملكــة بمــا يرتقــي إلــى تطلعــات رؤيــة 2030، وعبــرت عــن ذلــك بإطــالق هويتهــا 

الجديــدة التــي حملــت ثــالث مرتكــزات: العمليــات المســتدامة، ووفــرة المــوارد، وجــودة المنتجــات. 

اســُتخدم معــدن األلمنيــوم للداللــة علــى الوفــرة، وُشــّكلت خريطــة المملكــة بشــريط للداللــة علــى 

االســتدامة، كمــا تعطــي ألــوان الهويــة األساســية والثانويــة المميــزة صــورة متكاملــة تلخــص ثــالث 

نقــاط ترتكــز عليهــا الــوزارة: الصناعــة والتعديــن، ورؤيــة المملكــة، والطاقــات البشــرية.

وزارة	الصناعة	والثروة	الصناعية02

روابــط إضافيــةروابــط	اضافيــة

https://mim.gov.sa/mim/
https://twitter.com/mimgov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/BAlkhorayef/status/1446184370092511233?s=20


 11  | تقرير الهويــــات السعوديــــة 2021 م

القــصة

العودة للمحتويات

التطبيقات

الشعار

ــر
ويـ

ط
الت

ل 
قب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

حمايــة أمــن الوطــن ومقدراتــه، وتنميــة االقتصــاد الوطنــي وازدهــاره هــي أبــرز عناصــر قصــة الهوية 

ــة والجمــارك التــي تمثلــت بخطــوط متدرجــة فــي الشــكل واللــون  ــزكاة والضريب ــة ال الجديــدة لهيئ

ــدرع  ــة ب ــة المملك ــكل خريط ــة تتش ــي النهاي ــد، وف ــا الجدي ــة بتنظيمه ــام الهيئ ــدد مه ــس تع لتعك

يعلوهــا فــي داللــة علــى حمايــة الوطــن وتعزيــز أمنــه.

هيئة	الزكاة	والضريبة	والجمارك 03

روابــط إضافيــةروابــط	اضافيــة

https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2288254
https://www.youtube.com/watch?v=ckb76BYq20k&ab_channel=zatca_sa
https://twitter.com/Zatca_sa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


 12  | تقرير الهويــــات السعوديــــة 2021 م

القــصة

الشعار

العودة للمحتويات

التطبيقات

تنســجم هويــة حــج 1442هـــ مــع هويــة موســم الحــج لألعــوام الماضيــة، وباألخــص مــع 
ــرة  ــا مختصــر قصــة الحــج خــالل هــذه الفت هويــة عــام 1441هـــ، حيــث ُطــورت لتحــي لن
واإلجــراءات االحترازيــة التــي نفذتهــا المملكــة لحمايــة صحــة الحجــاج، بــدًءا مــن الشــعار 
اللفظــي »بســالم آمنيــن« حتــى الدوائــر التــي ُرســمت بزوايــا مرنــة أكثــر ومســاحات 
متباعــدة حــول النقطــة المركزيــة فــي داللــة علــى الطائفيــن والكعبــة المشــّرفة، 
والشــعار بكامــل عناصــره يمثــل كلمــة »حــج«، كمــا يعبــر اللــون األخضــر عــن الســالمة 

ــان. ــة واألم والصح

حـــج	042021

روابــط إضافيــةروابــط	اضافيــة

https://cgc.gov.sa/ar/node/542
https://cgc.gov.sa/sites/default/files/2021-06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%201442-2021.pdf


العودة للمحتويات

أطلــق البريــد الســعودي هويتــه الجديــدة بالكامــل ليقــدم مــن خاللهــا منظــوًرا واســتراتيجية جديــدة 

تعبــر عــن التطــور الجــذري فــي الخدمــات البريديــة اللوجســتية للمؤسســة، باســم جديــد حمــل عــدة 

قيــم تمثــل هــذا التطور: »ســبل«، الســبيل إلــى االبتــكار، إلى الطمــوح، إلى العالــم، وبلــون أزرق يحمل 

دالالت الثقــة، والتطــور، والســرعة، والنمــاء المســتقبلي بتقديــم خدمــات بجــودة عاليــة ومســتوى 

عالمي.

القــصة

الشعار

التطبيقات
ــر

ويـ
ط

الت
ل 

قب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

 13  | تقرير الهويــــات السعوديــــة 2021 م

البريد	السعودي	)سبل(05

روابــط	اضافيــة

العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/SPL_KSA_online/status/1387854157080666123?s=20
https://sabq.org/saudia/nsk8f4
https://splonline.com.sa/ar/
https://twitter.com/spl_ksa_online?lang=en
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القــصة

العودة للمحتويات

روابــط	اضافيــة

التطبيقات

الشعار

ــر
ويـ

ط
الت

ل 
قب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

مشــروع حافــالت مكــة إحــدى عناصــر مشــروع »قطــارات مكــة للنقــل العــام« التــي تركــز علــى ســد 

احتياجــات الســكان والــزوار وخصوصــا طــالب المــدارس وزوار الحــرم المّكــي. اعتمــدت الهويــة علــى 

ــّعة  ــراء مش ــر خض ــا دوائ ــط به ــرفة ويحي ــة المش ــطها الكعب ــث تتوس ــمها بحي ــي رس ــاطة ف البس

وتعكــس الحركــة المســتمرة وســهولة التنقــل حــول المدينــة.

حافالت	مكة 06

روابــط	إضافيــة

https://twitter.com/SPL_KSA_online/status/1387854157080666123?s=20
https://sabq.org/saudia/nsk8f4
https://splonline.com.sa/ar/
https://twitter.com/MakkahBuses?s=20


العودة للمحتويات

روابــط	إضافيــة

ــر
ويـ

ط
الت

ل 
قب
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القــصة

القــصة

الشعار

تركــز هويــة الــوزارة علــى الهويــة الســعودية والمحافظــة عليهــا والتعبيــر عــن دور المملكــة العربية 

ــى  ــاد عل ــك باالعتم ــة، وذل ــة والدولي ــبات اإلقليمي ــل والمناس ــة المحاف ــي كاف ــارز ف ــعودية الب الس

شــعار الســيفين والنخلــة باللــون األخضــر الــذي يعبــر عــن الشــباب والوفــرة، واســم الــوزارة باللغتين 

العربيــة واإلنجليزيــة باللــون األزرق الــذي يعبــر عــن الثقــة، واالعتماديــة، واألمــان، والمســؤولية.

08

وزارة	اإلعالم 07

الشعار

ــر
ويـ

ط
الت

ل 
قب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

طــورت هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون هويتهــا لتتناغــم مــع خطــة التطويــر اإلعالمــي، وتعبــر عــن 

ــة تعــزز التواصــل مــع  ــرات محليــة وتقنيــات عالمي ــة بخب توجههــا فــي تقديــم تجربــة إعالميــة حديث

المشــاهدين، ويظهــر ذلــك فــي ألــوان الشــعار وخطوطــه الواضحــة والبســيطة. شــمل تطويــر 

Saudi Broadcast-( إلــى )Saudi Broadcasting Corporation )الهويــة كذلــك تغييــر االســم مــن 

.)SBA( ــم ــار االس ــن اختص ــا م ــعار مكوًن ــح الش ing Authority(، ليصب

هيئة	اإلذاعة	والتلفزيون

روابــط	إضافيــة

العودة للمحتويات

https://twitter.com/media_ksa/status/1347211398657568769?s=20
https://www.sba.sa/ar
https://twitter.com/SBAgovSA
https://twitter.com/media_ksa/status/1347211398657568769?s=20
https://twitter.com/media_ksa/status/962673255902597120?lang=ar
https://www.media.gov.sa/
https://twitter.com/media_ksa


العودة للمحتويات

روابــط	إضافيــة

روابــط	إضافيــة
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القــصة

الشعار

يحقــق المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي الهــدف االســتراتيجي لرؤيــة 2030 )تمكيــن 

ــل  ــذي يتمث ــن دوره ال ــز ع ــة المرك ــر هوي ــوم، تعب ــذا المفه ــن ه ــا م ــي(. انطالًق ــر الربح ــاع غي القط

فــي العمــل علــى تكامــل الجهــود الحكوميــة لتقديــم خدمــات الترخيــص للمنظمــات فــي القطــاع، 

وتفعيــل دورهــا فــي المجــاالت التنمويــة، وزيــادة التنســيق والدعــم. تكتمــل هويــة المركــز بألوانهــا 

التــي تعكــس الثقــة واألمــن واالســتقرار واالســتدامة وجميعهــا تعكــس األثــر الــذي يتطلــع المركــز 

إلــى تحقيقــه للقطــاع علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي.

المركز	الوطني	لتنمية	القطاع	غير	الربحي 09

القــصة

الشعار

النخلــة، المنتــج المحلــي األول واألكثــر عراقــة، كانــت هــي الرمــز األمثــل للتعبيــر عــن هويــة برنامــج 

ــة إلــى العالــم، بألــوان جمعــت بيــن  »صنــع فــي الســعودية« وهدفــه فــي تقديــم المنتجــات المحلي

ــات  ــواب للمنتج ــح األب ــواز يفت ــة ج ــة بمثاب ــون الهوي ــارة »Saudi Made« لتك ــض وعب ــر واألبي األخض

الســعودية فــي أنحــاء العالــم.

صنع	في	السعودية 10

العودة للمحتويات

https://twitter.com/ncnp_sa
https://www.ncnp.gov.sa/ar
https://www.ncnp.gov.sa/ar/node/63
https://twitter.com/saudimade?lang=en
https://saudimade.sa/
https://www.youtube.com/watch?v=cN8zimlJMvQ&feature=youtu.be
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/03/28/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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تعتمــد هويــة المركــز الوطنــي إلدارة الديــن علــى دوره فــي إدارة الديــن وتأميــن احتياجــات المملكــة 

ــر  ــع مخاط ــد م ــط والبعي ــر والمتوس ــدى القصي ــى الم ــة عل ــف الممكن ــل التكالي ــل بأفض ــن التموي م

تتوافــق مــع السياســات الماليــة للمملكــة، وتحقيــق اســتدامة وصــول المملكــة إلــى مختلــف 

الدائــري  وشــكله  األخضــر  لونــه  فــي  الشــعار  ويعكــس  عــادل.  وبتســعير  العالميــة  األســواق 

وخطوطــه المتداخلــة التــي يتوســطها شــعار الســيفين والنخلــة، القيــم التــي يســتند عليهــا المركــز 

وهــي المصداقيــة والمســؤولية والشــفافية والشــراكة.

12

)NDMC(	الدين	إلدارة	الوطني	المركز 11

الشعار

يهــدف المركــز الســعودي للحــالل »حــالل« -إحــدى مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي التابعــة 

للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء- أن تكــون المملكــة مرجــع موثــوق لألغذيــة والمنتجــات الحــالل على 

ــه  ــات وتعاون ــن المنتج ــدد م ــالل لع ــات الح ــه عالم ــي، بمنح ــي والعالم ــي واإلقليم ــتوى المحل المس

فــي إجــراء البحــوث والدراســات فــي هــذا المجــال. تعبــر هويــة المركــز عــن احتوائــه لهــذه المهــام، 

فيحتضــن العنصــر األكبــر فيهــا )حــرف الحــاء( اســم المركــز الــذي ُكتــب باللغتيــن العربيــة واإلنجليزية، 

وتجمــع ألوانهــا مفاهيــم التجــدد والتواصــل المفتــوح.

المركز	السعودي	للحالل

العودة للمحتويات

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2196759
https://halal.sfda.gov.sa/
https://twitter.com/saudi_halal?lang=ar
https://www.youtube.com/watch?v=Ld8ETKZJXGE
https://ndmc.gov.sa/Pages/default.aspx
https://twitter.com/saudindmc
https://www.spa.gov.sa/2234079
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ــة تضــم عــدة  ــة متكامل ــة المنــورة مدين ــة فــي المدين ــز الطبي ــد العزي ــة الملــك ســلمان بــن عب مدين

مستشــفيات، فعكســت هويتهــا مفاهيــم الرعايــة واالحتضــان باحتوائهــا علــى عناصــر اســُتلهمت 

مــن معالــم المدينــة المنــورة، مثــل الخطــوط المنحنية التي اقُتبســت مــن النمط العمراني للمســجد 

النبــوي والنخلــة التــي جمعــت داللتهــا بيــن الشــعار الوطنــي ونخيــل المدينــة، وحــرف الســين الــذي 

توســط الشــعار فــي تعبيــر بــارز عــن دعــم خــادم الحرميــن الشــريفين -حفظــه هللا- للمدينــة.

14

مدينة	الملك	سلمان	بن	عبدالعزيز	الطبية 13

الشعار

ــان  ــس الضم ــة مجل ــا هوي ــزت عليه ــاٍن ارتك ــكار، مع ــتدامة واالبت ــين االس ــة، وتحس ــة، الحماي الرعاي

الصحــي الجديــدة التــي ُتظهــر المجلــس بصــورة الجهــة القــادرة علــى المرونــة والتعلم وتبنــي التحول 

الرقمــي فــي القطــاع، وكل هــذا تعكســه ألــوان الشــعار )تدرجــات األخضــر واألزرق( التــي تعبــر عــن 

ــس  ــم المجل ــل اس ــر يحم ــو مباش ــعار فه ــم الش ــا تصمي ــة، أم ــتقرار والثق ــار واالس ــو واالزده النم

المختصــر »ضمــان« بخــط ســلس ناعــم األطــراف والزوايــا.

مجلس	الضمان	الصحي

العودة للمحتويات

https://twitter.com/logohut/status/1371023306258796546?s=20
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://twitter.com/ksamcmedina?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/SaudiCHI/status/1437086489851072518?s=20
https://www.cchi.gov.sa/Pages/default.aspx
https://twitter.com/SaudiCHI
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نحــو آفــاٍق جديــدة، أطلقــت لجنــة اإلعــالم والتوعيــة المصرفيــة للبنــوك الســعودية هويتهــا الجديدة 

التــي ُتترجــم مــن خاللهــا دورهــا االســتراتيجي فــي تكامــل المنظومــة المصرفية فــي المملكــة، ورفع 

وعــي المجتمــع بقضايــا النشــاط المصرفــي، واســتلهمت اللجنــة شــعارها مــن بصمــة اإلنســان التي 

تعكــس معنــى الخصوصيــة، ُممتــدًة علــى خارطــة المملكــة باللــون األخضــر الداكــن والفاتــح الُمشــع 

لتعّبــر عــن االســتدامة والثقــة والتجدد المســتمر.

البنوك	السعودية 15

الشعار
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أطلقــت جمعيــة االقتصــاد الســعودية هويتهــا الجديــدة بعــد تأسيســها بحوالــي 35 ســنة لتواكــب 

ــعودية 2030،  ــة الس ــداف رؤي ــق أه ــي تحقي ــاهم ف ــة وتس ــة والدولي ــة المحلي ــورات االقتصادي التط

بلــون أخضــر ترتبــط معانيــه بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن تطويــر ونمــو وتفــاؤل، وألــوان أخــرى 

مزجــت بيــن األصالــة والحداثــة. يتضمــن شــعار الجمعيــة دوائــر متداخلــة تمثل ارتبــاط علــم االقتصاد 

بالعلــوم األخــرى، وتبــرز عالقــة الجمعيــة التكامليــة بالقطاعــات المختلفــة.

جمعية	االقتصاد	السعودية	16

العودة للمحتويات

https://twitter.com/saudieco?lang=ar
https://sea.org.sa/en/homepage/
https://www.spa.gov.sa/2226912
https://twitter.com/SaudiEco/status/1390758664772874240?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=Oc9HDwHz9Zw&ab_channel=SaudiBanks
https://twitter.com/SaudiBanks/status/1392247161581195269?s=20
https://www.saudi-banks.info/
https://twitter.com/SaudiBanks
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شركة	التصنيع	وخدمات	الطاقة	“طاقة” 18

تهتــم شــركة التصنيــع وخدمــات الطاقــة “طاقــة” باإلنســان الــذي يترأس قيمهــا الثالث المتجّســدة 

فــي هويتهــا: اإلنســان واالمتــداد والتقــدم، واإلنســان يتمثــل فــي أصحــاب المصلحــة: المســاهمين، 

ومــالك الشــركة، والعمــالء، وتعبــر الهويــة كذلــك عــن شــخصية الشــركة المعنويــة التــي تتلخــص 

فــي الثقــة والمثابــرة والنشــاط، وتعطينــا ألــوان الشــعار لمحــة عــن مجــال اهتمــام الشــركة واألثــر 

ــة  ــز للطاق ــي فيرم ــا البرتقال ــى. أم ــدد، والغن ــتدامة، والتج ــة، واالس ــو البيئ ــر ه ــه، فاألخض ــذي تترك ال

والحيويــة.

شــكلت األبعــاد التــي ترتكــز عليهــا هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة “اكســبرو” 

هويتهــا الجديــدة وهــي: الكفــاءة، والتميــز، والتقــدم. واســتلهمت االســم المختصــر )اكســبرو( مــن 

اســمها باللغــة اإلنجليزيــة الــذي يشــمل مهــام الهيئــة مــن رفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي واالرتقاء 

بجــودة المشــروعات الحكوميــة. تضمنــت الهويــة مكونــات بصريــة بطابــع حــريك وحيــوي دّعمهــا 

ــروزي. اللــون األخضــر المشــع، واألزرق والفي

اكسبرو 17
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https://www.youtube.com/watch?v=N5G0R2_lwRM&feature=youtu.be&ab_channel=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://twitter.com/mashroat/status/1409542106771771393?s=20
https://expro.gov.sa/
https://twitter.com/exproksa?s=20
https://twitter.com/TAQA/status/1443522121175609348?s=20
https://www.taqa.com.sa/
https://twitter.com/TAQA
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دشــنت غرفــة جــازان هويتهــا الجديــدة بشــكل عصــري جّســد حــرف الجيــم فــي »جــازان«. وُطــورت 

ألــوان الشــعار لتقتصــر علــى لونيــن همــا األزرق والذهبــي باإلضافــة الختصــار اســم الغرفــة التجاريــة 

الصناعيــة بجــازان إلــى غرفــة جــازان. 

ــادرات  ــدى مب ــر” -إح ــج “فخ ــة برنام ــدتها هوي ــاٍن جس ــا مع ــوح، كله ــة وطم ــاس، ثق ــرة وحم مغام

اللجنــة األولمبيــة والبارالمبيــة الســعودية- مــن خــالل األلــوان المختــارة والشــعار الــذي يمثــل العًبــا 

مــن ذوي اإلعاقــة حامــاًل فــي يــده الشــعلة األولمبيــة ليعكــس دور البرنامــج فــي تأهيــل األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم فــي األلعــاب البارالمبيــة ويعطــي داللــة علــى التطلعــات الطموحــة 

ــعودية. ــة الس ــات البارالمبي ــي الرياض ــتقبل العب لمس

غرفة	جازان 19

الشعار

فخــر20

العودة للمحتويات

https://twitter.com/JAZANCCI/
https://www.youtube.com/watch?v=Qekzd0TzIdU&feature=youtu.be&ab_channel=%D9%81%D8%AE%D8%B1%7CFAKHER
https://twitter.com/logohut/status/1413955808698712066?s=20
https://twitter.com/fakherksa_
https://jazancci.org.sa/
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تختــص صحيفــة الملكية الفكرية بالنشــر فــي مجاالت الملكية الفكرية. ُشــكلت هويتها بمســتطيل 

أحمــر مغلــق ليخلــق لــدى المتلقــي رابًطــا ذهنًيــا بمهمــة الملكيــة الفكريــة الرئيســية التــي تتمثــل فــي 

تســجيل الحقــوق الفكريــة وارتباطهــا بمبدعهــا، أمــا الجــزء النّصــي فيحمــل اســم الصحيفــة باللغتيــن 

العربيــة واإلنجليزيــة مكتوًبــا باللــون الرمادي. 

22

IPN	الفكرية	الملكية	صحيفة 21

الشعار

انطلقــت احتفاليــة نــور الريــاض أولــى مبــادرات برنامــج الريــاض آرت، بهويــٍة ُتجّســد فــي شــعارها 

كلمــة »نــور« بخــٍط عربــي تتداخــل فيــه األشــكال الهندســية ويمتــزج فيه اللــون األخضر بالبنفســجي، 

لتحــي حكايــًة المعــة تتناغــم فيهــا األصالــة والعراقــة فــي معــرٍض فنــي مفتــوح أضــاء مدينــة 

الريــاض بالجمــال واأللــوان فــي مناطــق مختلفــة، وهــذا مــا عكســته الهويــة البصريــة كاملــة، بدايــًة 

مــن الشــعار ووصــواًل للتطبيقــات البصريــة األخــرى.

نور	الرياض

روابــط	إضافيــة

العودة للمحتويات

https://twitter.com/IP_Newspaper
https://twitter.com/logohut/status/1387875392611045377?s=20
https://ipn.saip.gov.sa/
https://arabic.cnn.com/travel/article/2021/03/19/noor-riyadh-festival-saudi-arabia
https://www.youtube.com/watch?v=i4sZoeWmWnk
https://noorriyadh.sa/
https://twitter.com/NoorRiyadhFest


العودة للمحتويات

روابــط	إضافيــة
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القــصة

القــصة

الشعار

ــداد  ــرع األج ــي ب ــة الت ــون الباح ــور بحص ــي الفخ ــكلها الهندس ــة بش ــة الباح ــة جامع ــُتلهمت هوي اس

فــي تصميمهــا، فكانــت عالمــة تراثيــة بقيــت راســخة عبــر الزمــن، وربطتهــا بالعلــوم والمعرفــة التــي 

تقدمهــا الجامعــة ألبنائهــا منــذ تاريخ إنشــائها. يتشــكل شــعار الجامعة بثالثــة ألــوان: األزرق الغامق 

بتشــكيالت بيضــاء ترمــز إلــى العلــوم والتخصصــات المتميــزة والشــراكات االجتماعيــة والبحثيــة التــي 

تقدمهــا الجامعــة مــع إضافــة ســنة تأسيســها)2006(، واألزرق الفاتــح واألخضــر اللــذان ُيبــرزان 

تفاصيــل أخــرى مســتلهمة مــن إرث المنطقــة ووفرتهــا الزراعيــة. 

24

جامعة	الباحة 23

الشعار

أربعــة مفاهيــم شــكلت هويــة جامعــة األميــر نايف للعلــوم األمنية الجديــدة عبرت عن رموز راســخة 

فــي الجامعــة، حيــث يضــم الشــعار 21 خــط متقاطــع ويمثــل مجمــوع الــدول العربيــة لتشــّكل بيــن 

ثناياهــا 3 رمــوز وهــي الــدرع داللــة علــى األمــن والــدرع الحصيــن لحمايــة مجتمعاتنــا العربيــة، والنجمــة 

التــي تمثــل الرتــب العســكرية فــي المجــاالت األمنيــة، وأخيــًرا البصمــة التــي تشــير إلــى االختصــاص 

والتمكيــن فــي العلــوم األمنيــة والجنائيــة. 

جامعة	نايف	العربية
ــر

ويـ
ط

الت
ل 

قب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

ــر
ويـ

ط
الت

عد 
ب

روابــط	إضافيــة

العودة للمحتويات

https://twitter.com/logohut/status/1367942177725288450?s=20&t=PMQrcjKsuHeNNIuBb3ua3g
https://nauss.edu.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
https://twitter.com/NAUSS_SA?s=20
https://twitter.com/BahaUniversity/status/1397289538230366218?s=20
https://bu.edu.sa/web/public-relations/associates/-/asset_publisher/giUomv75kmTX/content/id/54303731
https://bu.edu.sa/ar/home
https://twitter.com/BahaUniversity?s=20
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العودة للمحتويات

القــصة

القــصة

الشعار

أطلقــت الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة هويتهــا الجديــدة لتعّبــر عــن فلســفتها وفكرهــا المتطور 

إلــى آفــاٍق أكثــر إبداًعــا. دمــج الشــعار أربعة ألــوان بتدرجــاٍت منســجمة )األزرق الغامــق، األزرق الفاتح، 

البنفســجي، األخضــر الفيــروزي( والتــي ترمــز لتوظيــف التقنيــة فــي جميــع خدمــات الجامعــة، ويتكّون 

الشــعار مــن ســتة أذرع يمّثــل كل ذراع جــزًءا مــن اســتراتيجية الجامعــة )جامعــة وطــن، االبتــكار فــي 

التعليــم، الشــراكات العالميــة، التعليــم مــدى الحيــاة، الكفــاءة والفاعليــة، التواجــد العالمــي( وتتكاتــف 

هــذه األذرع لُتشــّكل فــي المنتصــف خارطــة المملكــة.

26

الجامعة	السعودية	اإللكترونية 25

الشعار
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دّشــن مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغــة العربيــة هويتــه البصريــة التــي عكــس فيهــا رســالته 

المحوريــة فــي خدمــة اللغــة العربيــة وتعزيــز إســهامها فــي إثــراء الحضــارات، وتضّمــن الشــعار 

العالمــات الكتابيــة للغــة العربيــة التــي تمــزج بيــن جمــال الخــط العربــي كأقــدم الفنــون الحيــة، 

واالعتــزاز بمكونــات الحــرف العربــي وأصالتــه فــي كونــه أقــدم الحــروف، يتوّســط الشــعار رمــز 

ــطها  ــي تتوس ــة الت ــرة األرضي ــة للك ــي دالل ــرة ف ــكله الدائ ــل بش ــة، ويمّث ــيفين والنخل ــة الس المملك

ــا. ــة وثقافته ــر العربي ــي نش ــا ف ــراز دوره ــة وإب المملك

مجمع	الملك	سلمان	للغة	العربية

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/KSGAFAL
https://www.moc.gov.sa/ar
https://twitter.com/KSGAFAL/status/1470770708963905546?s=20&t=A-2zcXUObudOYZAVtwjLqA
https://twitter.com/KSGAFAL/status/1470770708963905546?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=t0NJdnHJD_Y
https://twitter.com/Saudi_EUni/status/1381529131100278785?s=20
https://seu.edu.sa/
https://twitter.com/Saudi_EUni
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القــصة

الشعار

الشعار

منصة	نافس 27

منصــة “نافــس” هــي مشــروع تراخيــص األنديــة واألكاديميــات والمراكــز والصــاالت الرياضيــة ضمن 

“برنامــج جــودة الحيــاة” أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة الســعودية 2030. ُصممــت هويــة المنصــة بألــوان 

مشــعة ونابضــة بالحيــاة ورســومات مرنــة تعكــس الحركــة والمرونــة، نــرى مــن خاللهــا جســم 

ســّباح إلعطــاء لمحــة عــن نشــاط المنصــة. ويطغــى اللــون األخضــر علــى الهويــة ليعكــس النشــاط 

والتجــدد والمــرح وكلهــا عناصــر مرتبطــة باألنشــطة الرياضيــة. 

منصــة هــاوي هــي جمعيــة أنديــة الهــواة التــي تعمــل علــى تطويــر وتفعيــل قطــاع الهوايــات فــي 

المملكــة، وتزهــى هويــة المنصــة بألــوان ُتعطــي شــعور الحيويــة واالنطــالق. يعبــر الخــط المنحنــي 

الــذي يرســم حــرف الهــاء عــن احتضــان المنصــة للهــواة ودعــم تنــوع مجاالتهــم.

منصة	هاوي 28

روابــط	إضافيــة

روابــط	إضافيــة

https://www.youtube.com/watch?v=8xk5wUmpCI4&ab_channel=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9MinistryOfSport
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2243830
https://www.mos.gov.sa/ar/nafes/Pages/index.html
https://twitter.com/HawiSaudiArabia
https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1420394562737016838?s=20
https://hawi.gov.sa/


هويات	مشاريع	ومبادرات	وزارة	الثقافة

هويات مشاريع ومبادراتهويات مشاريع ومبادرات  

وزارة الثقـــافــةوزارة الثقـــافــة
هويات مشاريع ومبادرات 

وزارة الثقـــافــة
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القــصة

مبادرات	وزارة	الثقافة

أطلقــت وزارة الثقافــة خــالل عــام 2021 عــدة مبــادرات مثــل: 100 برانــد ســعودي، برنامــج التدريــب 

االفتراضــي لصناعــة الموســيقى »صنعــة«، اســتديو 101 لألفــالم، مبــادرة نقــوش الســعودية، بمــداد 

مــن نســيج، وســمو لقياديــات األزيــاء. تعــددت أهــداف المبــادرات فــي دعــم أكثــر مــن قطــاع مثــل 

األزيــاء واألفــالم والمجــاالت الفنيــة والثقافيــة بشــكل عــام، وتنوعــت تبًعــا لذلــك هويــة كل مبــادرة 

لتعبــر عــن المجــال الــذي تدعمــه بطابــع اعتمــد علــى البســاطة والوضــوح.

مبادرة نقوش السعوديةاستديو 101 لألفالم

برنامج التدريب االفتراضي لصناعة الموسيقى برنامج 100 براند سعودي

“صنعة”

سمو بمداد من نسيج

أبرز	هويات	المبادرات

28



العودة للمحتويات

أعلنــت وزارة الثقافــة الســعودية أن العــام 2022 ســيكون عــام القهــوة الســعودية، وتزامــن هــذا 

اإلعــالن مــع إطــالق الهويــة الخاصــة بالمناســبة. لدعــم هــذه الهويــة أصــدرت الــوزارة دليــاًل متكاماًل 

للهويــة البصريــة والشــعار وتطبيقاتهــا واســتخداماتها. تكــون الشــعار مــن جزئين رســومي ونصي. 

حيــث يمثــل الجــزء الرســومي فنجــان قهــوة يحمــل شــعار الســيفين والنخلــة الذي يعــّد رمــًزا مرتبط 

بأصالــة المملكــة. أمــا الجــزء النصــي فيحمــل عبــارة عــام القهــوة الســعودية 2022 باللغتيــن العربيــة 

واالنجليزيــة. األلــوان المعتمــدة للهويــة متعــددة وتعكــس الحيويــة واالحتفــاء فقد جمعــت األخضر 

الفاتــح والقرمــزي والبنــي والبرتقالــي واألزرق الداكــن.

القــصة

الشعار

التطبيقات
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هوية	عام	القهوة	السعودية30

العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

https://engage.moc.gov.sa/year-of-saudi-coffee#section-about-5
https://twitter.com/MOCSaudi/status/1476876726718320643?s=20


العودة للمحتويات

مؤسســة بينالــي الدرعيــة هــي مؤسســة ثقافيــة ســعودية معنيــة بالفنــون، ُتنظــم حدثيــن فنّييــن 

فــي المملكــة: بينالــي الدرعّية للفن المعاصر، وبينالي الفنون اإلســالمية. يتضمن شــعار المؤسســة 

أشــكااًل تعبــر عــن المبانــي أو الحجارة وارتباطها بالفنون، وتشــكل مجتمعة اســم »بينالــي«، ويتداخل 

اللــون الذهبــي فــي الهويــة ليعطــي داللــة علــى مبانــي الدرعيــة ويوضــح ارتبــاط البينالــي بها.

القــصة

الشعار

التطبيقات
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بينالي	الدرعية31

العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/biennale_sa
https://biennale.org.sa/


هويات مشاريع ومبادراتهويات مشاريع ومبادرات  

موسم الرياضموسم الرياض
هويات مشاريع ومبادرات 

موسم الرياض

هويات	مشاريع	ومبادرات	موسم	الرياض
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موســــم	الريــــاض

ــاض،  ــا الري ــروف، وفي ــا: ذا ج ــاض 2021 ومنه ــم الري ــا موس ــة ضمه ــات الضخم ــن الفعالي ــد م العدي

والعاذريــة، وغيرهــا مــن الفعاليــات المتنوعــة. تنوعــت هويــات الفعاليــات فــي عناصرهــا وألوانهــا 

بحيــث عكســت طابــع كل فعاليــة وعبــرت عــن أجوائهــا. 

ذا جروف أفـــاالنش

ونتر وندرالندالعاذريــة

خلوهاVia Riyadh | فيا رياض

قرية زمانحديقة السالم

أبرز	هويات	فعاليات	موسم	الرياض



هويـــــاتهويـــــات
الجهات الخــاصةالجهات الخــاصة

الجزء	الثاني	

هويـــــات
الجهات الخــاصة



العودة للمحتويات

مصرف	الراجحي

تحــي هويــة مصــرف الراجحــي الجديــدة تحت شــعار »ما بعــد المصرفية« رســالة البنك فــي انطالقته 

مــن كونــه مصرًفــا رائــًدا فــي المنطقــة إلــى اســتراتيجية تمكيــن الحلــول الماليــة بشــكل يلبــي 

مســتقبل اإلنســان، وترتكــز الهويــة علــى ثــالث قَيــم أساســية »االزدهــار، الســهولة، فــي متنــاول 

اليــد«، جــاء الشــعار بتداخــالت ومنحنيــات أكثــر مرونــة، وانتقــل مــن لونــه األزرق الجامــد إلــى األزرق 

المشــع الــذي يعّبــر عــن حيــاة أكثــر عصريــة وجــرأة، وخــط يعكــس العفويــة والبســاطة لمســتقبٍل 

#فوق_الخيــال يرتقــي لطمــوح الشــباب.

القــصة

الشعار

التطبيقات
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العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/alrajhibank
https://twitter.com/alrajhibank/status/1450446807079821319?s=20
https://alrajhibank.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaMl-_e7eo
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القــصة

روابــط اضافيــة

العودة للمحتويات

التطبيقات

الشعار

»مًعــا نصنــع الغــد« برؤيــٍة طموحــة أطلــق البنــك األهلــي الســعودي هويتــه الجديــدة لتمّثــل أكبــر 

عمليــة اندمــاج فــي الشــرق األوســط بيــن البنــك األهلــي الســعودي والبنــك الســعودي األمريــي 

ــو  ــٍة نح ــوس بانطالق ــكل ق ــي ش ــد ف ــتقرار، ويتجّس ــاد واالس ــى االتح ــز إل ــعاٍر يرم ــي ش ــامبا« ف »س

ــم  ــا، ويض ــا وإقليمًي ــعودية محلًي ــوة الس ــس ق ــعودية تعك ــة س ــة مصرفي ــاء صناع ــتقبل لبن المس

الشــعار لوَنــي األخضــر الغامــق وتدرجــات األخضــر الليمونــي الُمشــع الــذي يمنــح شــعور القــوة 

ــة. والحيوي

البنك	األهلي 34
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روابــط إضافيــة

https://twitter.com/snbalahli
https://twitter.com/al_jazirah/status/1401566561589239809?s=20&t=QQEa57CTwkaOkpt7gAsw2g
https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ItpyPmp2dWI&feature=youtu.be
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الشعار

التطبيقات
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العودة للمحتويات

صيدليات	الـدواء35

»نهتــم بالحيــاة« مــن هــذه القيمــة أطلقــت صيدليــات الــدواء هويتهــا البصريــة الجديــدة، حافظــت 

الهويــة علــى ألوانهــا الســابقة كمكــّون أساســي لهــا، حيــث يرمــز اللــون األصفــر للحيــاة واإليجابيــة 

والطاقــة، واللــون األزرق لالتســاع والثقــة واالســتقرار، وشــّكلت شــعارها البصــري بتصميــمٍ أكثــر 

مرونــة ُيعطــي انطباًعــا بالحركــة والحيويــة واالســتدامة، وكلهــا قَيــم ترتكــز عليهــا صيدليــات الــدواء 

وتســعى لتحقيقهــا، مــع ظهــور اســم »الــدواء« باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة، وُيمّثــل الشــعار فــي 

رمزيتــه اهتمــام الــدواء بتلبيــة احتيــاج كل فــرد لحيــاة أفضــل.

روابــط	إضافيــة

https://twitter.com/AldawaaCare
https://twitter.com/AldawaaCare/status/1471201622307086338?s=20
https://www.al-dawaa.com/arabic/
https://twitter.com/AldawaaCare/status/1475140757501714433?s=20
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القــصة

الشعار

دّشــنت شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة »غازكــو« هويتهــا الجديــدة التــي انتقلــت فيهــا إلــى شــعاٍر 

جديــد كلًيــا، يرتســم فيــه الحــرف األول مــن كلمــة غــاز باللغــة العربيــة »غ« واإلنجليزيــة »G« لُيشــّكل 

اندماجهمــا توّهــج اللهــب بتدرجاتــه فــي اللــون األزرق والبنفســجي، ويظهــر أســفل الشــعار اســم 

الشــركة »غازكــو« باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ليعكــس الشــعار بعناصــره المتكاملــة تطلعــات 

الشــركة ودورهــا الــذي يرتكــز علــى توريــد الغــاز فــي جميــع مناطــق المملكــة بأشــكاله المختلفــة.

غازكو 36
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القــصة

37

الشعار

دّشــنت شــركة الُيســر لإلجــارة والتمويــل هويتهــا الجديــدة لتشــهد تغييــًرا كامــاًل نحــو رحلــة التحــول 

التــي تنطلــق خاللهــا بخدمــات مميــزة أكثــر تنوًعــا، وتتوافــق مــع تطلعــات واحتياجــات مختلــف 

شــرائح عمالئهــا علــى مســتوى األفــراد والشــركات، وُيشــّكل الشــعار الجديــد قوســين متقابليــن 

بزوايــا ناعمــة، وبلونيــن أكثــر إشــراق وحيويــة )األزرق البحــري واألخضــر الفيــروزي( مــع اســم الشــركة 

باألســفل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

اليسر	لإلجارة	والتمويل

العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/GASCO_KSA
https://twitter.com/GASCO_KSA/status/1379459742771347456?s=20
https://www.gasco.com.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=rzAWxn79rQY
https://twitter.com/alyusrcompany?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=1MfBakcEZ5U
https://alyusr.com.sa/
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القــصة

الشعار

تحــي الهويــة الجديــدة للمستشــفى الســعودي األلمانــي ابتــكار واهتمــام المستشــفى الكبيــر 

بصحــة وســالمة المرضــى وراحــة عوائلهــم، وُيجّســد الشــعار شــكل قلــب منقســم إلــى جزئيــن بلوٍن 

مختلــف لــكل جــزء، أتــى الجــزء األيمــن باللــون األخضــر الــذي يعكــس االتــزان والثبــات والتجــدد، أّمــا 

الجــزء األيســر فــكان باللــون األزرق الــذي يعّبــر عــن الطاقــة، الثقــة، والمســؤولية، ويظهــر أســفل 

ــض  ــي بع ــفى ف ــعار المستش ــع ش ــة، م ــة واإلنجليزي ــن العربي ــفى باللغتي ــم المستش ــعار اس الش

ــا«. التطبيقــات »نرعاكــم كأهالين

المستشفى	السعودي	األلماني 38
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القــصة

نســـاند 39

الشعار

أطلقــت الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية »ســابك« مبادرتهــا التنمويــة »نســاند« بهويــٍة 

اســتلهمتها مــن ألــوان شــعارها المتمّثلــة فــي اللــون األزرق القوي، لُيجّســد الشــعار اســم المبادرة 

بتدرجــات اللــون األزرق فــي نــٍص يحمــل اســم المبــادرة بنســختين، نســخة باللغــة العربيــة، واألخــرى 

باللغــة اإلنجليزيــة، وتظهــر أســفل الشــعار عبــارة »مبــادرة ســابك لتمكيــن رؤيــة 2030«.

وجــاءت هــذه المبــادرة لتكــون محــرًكا متكامــاًل للتوطين ودعــم الصناعــة الوطنية وتطويــر المحتوى 

المحلي.

العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/sghgroup
https://twitter.com/sghgroup/status/1358718591860961281?s=20
https://saudigermanhealth.com/ar
https://www.youtube.com/watch?v=44aXIwCIy7Q&feature=youtu.be
https://twitter.com/Nusaned
https://twitter.com/Nusaned/status/1349041195822026752?s=20
http://sabic.com/en/nusaned
https://www.youtube.com/watch?v=vPaY6b5n1cs&feature=youtu.be
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القــصة

القــصة

الشعار

ــاٍت  ــدة بتدرج ــا الجدي ــض، هويته ــنان والتمري ــب األس ــري وط ــب البش ــة للط ــات الرؤي ــت كلي أطلق

لونيــة بيــن اللــون الذهبي المشــرق، واللون األســود، وُيجّســد الشــعار شــكل القوس مــع مجموعة 

نقــاط ُمشــّعة تعكــس القَيــم التــي ترتكــز عليهــا الكليــات »المعرفــة، الطمــوح، اإليجابيــة، الحداثــة« 

ويظهــر فــي الشــعار اســم الكليــات »كليــات الرؤيــة« باللغــة العربيــة بشــكٍل أساســي، واللغــة 

اإلنجليزيــة بخــٍط صغيــر باألســفل.

41

الشعار
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ــي  ــورة ف ــر محص ــددة غي ــوان متع ــدة بأل ــة الجدي ــا البصري ــان هويته ــي لأللب ــركة الصاف ــت ش أطلق

اللــون األزرق واألخضــر كمــا فــي هويتهــا الســابقة، فجــاءت باللــون »األزرق الفاتــح والغامــق، 

البنفســجي، األخضــر المشــع واألخضــر البحــري« وارتبطــت كل مجموعــة لونيــة بمنتجــات محــددة، 

ــا بلونــه األبيــض وخلفيــة متموجــة بيــن  وظــل الشــعار الــذي يحمــل اســم الشــركة »الصافــي« ثابًت

ــن  ــى اليمي ــى أقص ــي األعل ــض، وف ــط عري ــة ونم ــات مرن ــيط ومنحني ــط بس ــجي، بخ األزرق والبنفس

ــة. ــة اإلنجليزي ــم AlSafi باللغ ــر اس يظه

الصافي

كليات	الرؤية 40
العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://twitter.com/alsafiarabia
https://twitter.com/alsafiarabia/status/1475886953186959369?s=20
https://alsafiarabia.com/ar/
https://twitter.com/alsafiarabia/status/1475432415753609225?s=20
https://twitter.com/vision_colleges?s=11
https://vision.edu.sa/new/?lang=en
https://vision.edu.sa/new/
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القــصة

الشعار

أرادت المجموعــة الســعودية لألبحــاث واإلعــالم -بعــد تغييــر اســمها- أن تعبــر عــن اســتراتيجيتها 

الجديــدة التــي تبــرز تطورهــا وتوســع مجــال عملهــا واهتماماتها وتعــزز مكانتهــا عالمًيا مــع الحفاظ 

علــى تاريخهــا العريــق، فأطلقــت هويــة جديــدة تضمنــت اللــون األســود واختصــار اســمها باألحــرف 

ــريحة  ــذب ش ــر وج ــورات العص ــا تط ــا ومواكبته ــن مرونته ــك ع ــر بذل ــرن لتعب ــط م ــة بخ اإلنجليزي

جديــدة مــن الشــباب.

43

المجموعة	السعودية	لألبحاث	واإلعالم 42

الشعار

اعتمــدت جمعيــة اإلعالمييــن الســعوديين فــي شــعارها الجديــد هويتهــا البصريــة الســابقة ولكــن 

مــع إبــراز اســم »إعــالم« بشــكٍل أكبــر، والــذي ُصّمــم بخــٍط عربــي مبتكــر، وبألــوان جمعــت بيــن األخضر 

البحــري والذهبــي واللــون األبيــض، لتعكــس رؤيتهــا وتطلعاتهــا فــي تنميــة وتمكيــن المجتمــع 

اإلعالمــي الســعودي مــن خــالل توفيــر بيئــة متكاملــة تقيــم المشــاريع وتتبّنــى المبــادرات النوعيــة 

ذات األثــر المســتدام.

جمعية	اإلعالميين	السعوديين

العودة للمحتويات

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://sa-ma.org.sa/
https://twitter.com/smaa1863/status/1415361742293684226?s=20
https://twitter.com/SRMG_HQ
https://twitter.com/iFathiHR/status/1414254342572494850?s=20
https://www.srmg.com/en/home
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سعودي	جازيت44

قناة	المجد	الفضائية45

أطلقــت صحيفــة »ســعودي جازيــت« Saudi Gazette  هويــة جديــدة تزامنــت مــع تواجدهــا الرقمــي 

وتوقفهــا عــن النشــر الورقــي بعــد 45 عاًمــا. دمجــت الهويــة بيــن الحــروف العربيــة واإلنجليزيــة فــي 

رســم الشــعار وتزيينــه بالحــركات العربيــة، وبألــوان جمعــت بيــن األخضر للتعبيــر عن األصالــة والغنى 

والرخــاء ويرتبــط بألــوان المملكــة العربيــة الســعودية الرســمية. واللــون الذهبــي للداللــة عــن النجــاح 

ــة والعراقة. والثق

دّشــنت شــبكة قنــوات المجــد الفضائيــة هويتهــا الجديــدة التــي تواكــب فيهــا التطــورات والتغيــرات 

التــي مــرت بهــا القنــاة منــذ آخــر تغييــر لهويتهــا عــام 2014م، وحافظــت القنــاة علــى عناصــر شــعارها 

الســابق المتمثلــة فــي اللــون األزرق، الكــرة األرضيــة، القــوس، كمكــّون أساســي لقَيمهــا وأُسســها 

ــة،  ــر حيوي ــت أكث ــي أصبح ــة الت ــرة األرضي ــكل الك ــي ش ــيط ف ــر بس ــع تطوي ــا، م ــئت عليه ــي أنش الت

واندمــاج اللــون األخضــر مــع األزرق فــي القــوس ليعّبــر عــن الحيويــة والعصريــة.

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://almajdtv.com/
https://twitter.com/AlmajdChannels
https://twitter.com/logohut/status/1398632917010718723?s=20
https://www.saudigazette.com.sa/
https://twitter.com/Saudi_Gazette
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2061542
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القــصة

ــي  ــة التقن ــّور المملك ــب تط ــي تواك ــا الت ــة رؤيته ــعي الوقفي ــة س ــدة لمؤسس ــة الجدي ــي الهوي تح

للتعبيــر عــن تطلعاتهــا المســتقبلية في توفيــر حلول التدريــب والتوظيف لألشــخاص ذوي اإلعاقة، 

ويأتــي الشــعار فــي شــكٍل يتناغــم فيــه المحتــوى النصــي والرســوم، لتتشــّكل كلمــة ســعي بامتــداد 

ســنبلٍة خضــراء مــن حــرف اليــاء، وبلــوٍن أخضــر كرمــٍز للعطــاء والنمــو والحيــاة، وتمتــزج هــذه العناصــر 

لتعّبــر عــن رســائل وقَيــم المؤسســة األساســية المتمّثلــة فــي )اإلتقــان، المســؤولية، االســتدامة، 

التمكيــن(

دشــن مجلــس الجمعيــات التعاونيــة هويتــه الجديــدة تحــت شــعار »نتعــاون لغــٍد مشــرق« ليعكــس 

أهميــة التطويــر والتحســين المســتمر للقــاع التعاونــي ومواجهــة التحديــات علــى مســتوى المجتمــع 

واالقتصــاد.  يمثــل الشــعار بوجهــه األيمــن كلمــة Coop والتــي تعنــي جمعيــة تعاونيــة، أمــا الجهــة 

اليســرى فتمثــل حــرف التــاء المكتوب بشــكل رأســي وهو الحــرف األول مــن »تعاون«. أمــا التدرجات 

اللونيــة بيــن األزرق واألخضــر فتعكــس الحركــة واالســتدامة والثقــة.

مجلس	الجمعيات	التعاونية 46

مؤسسة	سعي	الوقفية 47

روابــط إضافيــة

روابــط إضافيــة

https://sa3ee.sa/
https://twitter.com/sa3ee_sa?s=20
https://sa3ee.sa/%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85/
https://twitter.com/cscs_sa
https://twitter.com/cscs_sa/status/1411666620259385349
https://www.youtube.com/watch?v=ttja9N217pU


هويـــــاتهويـــــات
الشركات العالميةالشركات العالمية

الجزء	الثالث 

هويـــــات
الشركات العالمية
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أطلقــت شــركة وارنــر بــروذرز »Warner Brothers« هويتهــا الجديــدة التي اســتلهمتها من النســخة 

األصليــة لعــام 1923م، وجّســدتها فــي شــعار أكثر بســاطة باعتماد اللــون األزرق على كامل الشــعار، 

واســتخدمت درجــة أزرق أكثــر حيويــة وعصريــة وانتعــاش بدمــج بيــن اللونيــن األزرق واألبيــض، 

ــي  ــت ف ــواء كان ــاحات س ــات والمس ــى المنص ــة عل ــات المختلف ــد للتطبيق ــعار الجدي ــتخدم الش ُيس

المواقــع االلكترونيــة أو المقــرات الشــهيرة للشــركة.

وارنر	بروذرز48

روابــط إضافيــة

https://www.warnerbros.com/
https://twitter.com/Warnerbros/
https://www.pentagram.com/work/warner-bros/story
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أطلقــت سلســلة مطاعــم برجــر كنــج للوجبــات الســريعة هويتهــا الجديــدة بعــد 20 عاًمــا مــن تغييــر 

هويتهــا األخيــرة، تزامــن هــذا التغييــر مــع تخلي الشــركة عن األلــوان االصطناعيــة والمــواد الحافظة 

فــي منتجاتهــا ووجباتهــا، واســتذكرت برجــر كنــج فــي شــعارها الجديــد بداياتهــا عندما تأسســت قبل 

64 عاًمــا، وعكــس الشــعار بألوانــه وتصميمــه العفويــة والمرونــة والقــرب مــن الجمهــور أكثر.

برجـر	كنــج 49

روابــط إضافيــة

https://www.bk.com/
https://twitter.com/BurgerKing
https://www.dezeen.com/2021/01/09/burger-king-logo-rebrand-jones-knowles-ritchie/
https://www.youtube.com/watch?v=xwH4oVnuIAs
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التطبيقات

تخّلــت هيئــة اإلذاعــة األمريكيــة إيــه بــي ســي »American Broadcasting Company« عــن هويتهــا 

ثالثيــة األبعــاد واختــارت العــودة إلــى الشــعار الرســومي المســّطح البعيــد عــن الزخــارف والتدرجــات 

اللونيــة، كمــا اعتمــدت علــى دينامكيــة األلــوان المتغيــرة حســب نــوع التطبيقــات. يعكــس هــذا 

التطويــر احتــرام وتقديــر وأصالــة العالمــة وجذورهــا القديمــة مــع إنشــاء صــورة جديــدة مســتعدة 

للمســتقبل بالمرونــة والبســاطة.

ABC Network 50
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القــصة

الشعار

روابــط إضافيــة

https://abc.com/
https://twitter.com/abcnetwork
https://variety.com/2021/tv/news/abc-new-logo-2021-1235059302/
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أطلقــت شــركة الســيارات األمريكيــة جنــرال موتــورز »General Motors« هويتهــا الجديــدة كجــزء 

مــن حملــة تهــدف فيهــا إلــى زيــادة نســبة االعتمــاد علــى الســيارات الكهربائية، وجــاء الشــعار الجديد 

أكثــر عصريــة وحيويــة، حيــث اســتبعدت فيــه الخلفيــة الزرقــاء الداكنــة للشــعار الســابق، واعتمــدت 

األحــرف اإلنجليزيــة الصغيــرة »gm« بــداًل مــن األحــرف الكبيــرة، وبتدرجــات األزرق الفاتــح كرمــٍز  

للســماء النظيفــة ومســتقبل خــاٍل مــن االنبعاثــات الكربونيــة الضــارة، والحــواف الدائريــة فــي الخــط 

تعطــي إحساًســا بالحداثــة.

51
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القــصة

دّشــنت شــركة فيســبوك هويتهــا الجديــدة تبًعــا لتغييــر اســمها إلــى ميتــا »Meta« بهــدف التركيــز 

علــى عالــم الميتافيــرس »Metaverse« الواقــع االفتراضــي المشــترك الــذي يمّكــن األشــخاص مــن 

التواصــل عبــر اإلنترنــت باســتخدام أجهــزة مختلفــة. ودمــج الشــعار جــزًءا رســومًيا وآخــر نصًيــا، ظهــر 

الجــزء الرســومي بتصميــمٍ يجّســد رمــز »الالنهائيــة« بتدرجــات اللــون األزرق، أّمــا الجــزء النصــي حمــل 

اســم الشــركة »Meta« باللغــة اإلنجليزيــة واللــون الرمــادي الداكــن.

فيسبوك	/	ميتا52

جنرال	موتورز
القــصة

روابــط إضافيــة

روابــط	إضافيــة

https://www.gm.com/
https://twitter.com/gm
https://www.creativebloq.com/news/general-motors-logo
https://about.facebook.com/meta
https://twitter.com/Meta?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.nytimes.com/2021/11/10/technology/facebook-meta-new-logo.html
https://youtu.be/pjNI9K1D_xo
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الجزء	الرابع
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الشعار

أعــادت مشــبك بنــاء هويــة الراشــد مــول بالحفــاظ علــى تاريخــه الممتــد ألجيــال، حيــث ركــزت علــى 

مكانتــه وارتباطــه بثقافــة المنطقــة الشــرقية، بشــعار يمثــل المنظــر العلــوي لخريطــة الراشــد 

مــول بوصفــه أحــد المعالــم األساســية للمنطقــة، وعناصــر اســتلهمناها مــن تــراث المنطقــة مثــل 

ســعف النخيــل ولــون البلــح األحمــر والخــط الكوفــي.

نطاق	العمل:	

تطويــر اســتراتيجية الهويــة - تصميــم خيــارات الهويــة األساســية - دراســة هيــكل الهويــة وتطويــر 

الهويــات الفرعيــة - تصميــم التطبيقــات المطبوعــة والرقميــة - تطويــر دليــل الهويــة.

الراشـــــد	مــول

استلهامات	الشعار

تطّور

عراقة

مركزية

140
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ــاد  ــة 2030، وأع ــة المملك ــي لرؤي ــاع المال ــر القط ــج تطوي ــادرات برنام ــدى مب ــة إح ــة المالي األكاديمي

مشــبك تطويــر هويتهــا لتتناســب مــع توجههــا وأهدافهــا فــي تطويــر قــدرات الكــوادر البشــرية 

فــي القطــاع، حيــث يتكــون الشــعار مــن جزئيــن: رســومي يشــكل كلمــة “الماليــة” برســم إحصائــي 

ــة. ــة واإلنجليزي ــة بالعربي ــم األكاديمي ــي باس ــا، وكتاب ــي تمثله ــة الت ــات المالي ــى القطاع ــة عل للدالل

نطاق	العمل:

تطويــر النمــط البصــري - تحديــث األلــوان - تطويــر التطبيقــات الرقميــة والمطبوعــة - تطويــر دليــل 

الهوية.

األكاديمية	المالية



خــاتمة التقريـــرخــاتمة التقريـــرخــاتمة التقريـــر
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أبرز التحديـات والفرص في قطاع 
تصميم الهويات خالل 2021 م

بعدمــا اســتعرضنا الهويــات التــي تزامــن إطالقهــا مــع اقتــراب الســيطرة علــى 
جائحــة كورونــا، اســتطعنا تحليــل أبــرز التحديــات التــي واجهــت قطــاع تصميــم 
الهويــات خــالل عــام 2021 م والفــرص الناتجــة عنهــا، وكان للجائحــة األثــر األبــرز 
فــي عمليــة تطويــر الهويــات والتصميــم بشــكل عــام، ويمكننــا	تلخيصهــا	فــي	

النقــاط	التاليــة:

ــذ  ــز أخ ــا وتحفي ــة كورون ــة بأزم ــة الخاص ــة الحكومي ــج التوعي ــتكمال برام اس
ــزام باإلجــراءات االحترازيــة مثــل: )خــذ  ــة االلت اللقاحــات المعتمــدة ومواصل
الخطــوة – حافــظ علــى مســتواك(، ممــا تبعــه ضــرورة إطــالق هويــة لــكل 

مبــادرة.

نمــو الخبــرات المحليــة فــي مجــال بنــاء وتطويــر الهويــات، والتــي اســتنتجت 
الحاجــة للتطويــر وبنــاء امتــداد للهويــات وفــق احتيــاج الجهــات المتجــدد. 

عــودة الحيــاة لطبيعتهــا فــي معظــم القطاعــات شــّكل تغيــًرا ســريًعا 
وغيــر متوقــع، حيــث وجــدت كثيــر مــن الجهــات نفســها مضطــرة لتجهيــز 
وإطــالق هويــات بصريــة لمشــاريع ضخمــة. وهنــا ظهــر تميــز الجهــات التي 

تتمتــع بالمرونــة والقــدرة علــى التغيــر الســريع. 

االنتقــال للعالــم الرقمــي بشــكٍل متزايــد كان مــن أهــم نتائــج التغيــرات التــي 
ــد  ــات تعتم ــن الجه ــر م ــوم كثي ــت الي ــا، وأصبح ــوء إليه ــة للج ــا الجائح أجبرتن
ــة بشــكٍل أساســي  ــى المنصــات الرقمي ــر وظهــور هويتهــا عل ــى تطوي عل

ليكــون التواصــل مــع العمــالء أكثــر تفاعــاًل مــن أي وقــت مضــى. 

العودة للمحتويات
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شاركنـا قصة هويتك

الحركــة التــي نشــهدها فــي مجــال الهويــات وتطويرهــا تعطــي مؤشــًرا إيجابًيــا 
بزيــادة الوعــي حــول أهميــة الهويــة وتأثيرها، ونحــن في مشــبك ممتّنين لهذه 
الحركــة المســتمرة التــي تســاهم فــي رفــع معاييــر المنافســة وبالتالــي تطويــر 

الممارســات فــي المجــال بشــكل عــام.

سنســتمر فــي مشــبك بتوثيــق هــذه الرحلــة لتكــون مرجًعــا دائًمــا يمّكــن كل 
متخصــص أو مهتــم مــن تتبــع التغيــرات التــي تطــرأ علــى هويــات الجهــات 
واســتيعابها وتحليلهــا، ومــن هنـــــا ندعـــــو كل جهة ترغب بمشاركتنــــا قصــــة 
ــخته  ــي بنس ــات ف ــر الهوي ــي تقري ــا ف ــّورة لنوثقه ــدة أو الُمط ــا الجديـــ هويته

ــي:  ــي التال ــد اإللكترون ــى البري ــا عل ــل معن ــك بالتواص ــة. وذل القادم
 hi@meshbak.sa 
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الرؤية	واإلشراف	وإدارة	المشروع

شـهد المحبوب ندى الرشـودندى بكــــارداريـــن خلف خنســاء أبو نــاجي

البحـث	وجمع	المعلومــــات

فاطمة التويجرينــورة الشــايع

منيرة الشويمان

أسماء المالي

جود بن مسعودلمياء الدريس

حصــه العمرو

ســارة الحقبــاني

الصياغة	والتصميم	والمحتــوى	اإلبداعي

رغــد البقمي وجدان الخنبشي البتول إبراهيمفــــّي أحمـــــدأنوار الخنبشي

آل مشبــــــــــــكآل مشبــــــــــــكآل مشبــــــــــــك
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العودة للمحتويات

شبكـــــــناهـــــــــمشبكـــــــناهـــــــــمشبكـــــــناهـــــــــم
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www.meshbak.sa

meshbakstudio

https://www.meshbak.sa/
https://twitter.com/meshbakstudio
https://www.linkedin.com/company/meshbak-studio
https://www.instagram.com/meshbakstudio/

	مقدمـــة التقريــر
	ماهي الهوية
	عـــن بنــــــــــــــاء
	وتطوير الهوية
	إعـــادة بنـــــاء الهــوية
	أسباب فشل مشاريع بناء الهوية
	أبـرز توجهـــات تصميـــم الهويـــات لعـام  2021 م
	الجزء الأول 
	هويـــــات
	الجهات الحكومية
	وزارة الطاقــة
	وزارة الصناعة والثروة الصناعية
	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
	حـــج 2021
	البريد السعودي (سبل)
	حافلات مكة
	وزارة الإعلام
	هيئة الإذاعة والتلفزيون
	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	صنع في السعودية
	المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC)
	المركز السعودي للحلال
	مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية
	مجلس الضمان الصحي
	البنوك السعودية
	جمعية الاقتصاد السعودية 
	شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”
	اكسبرو
	غرفة جازان
	فخــر
	صحيفة الملكية الفكرية IPN
	نور الرياض
	جامعة الباحة
	جامعة نايف العربية
	الجامعة السعودية الإلكترونية
	مجمع الملك سلمان للغة العربية
	منصة نافس
	منصة هاوي
	هويات مشاريع ومبادرات وزارة الثقافة

	هويات مشاريع ومبادرات موسم الرياض
	بينالي الدرعية
	هوية عام القهوة السعودية
	مبادرات وزارة الثقافة
	أبرز هويات فعاليات موسم الرياض
	الجزء الثاني 
	هويـــــات
	الجهات الخــاصة
	مصرف الراجحي
	البنك الأهلي
	صيدليات الـدواء
	غازكو
	اليسر للإجارة والتمويل
	المستشفى السعودي الألماني
	نســـاند
	كليات الرؤية
	الصافي
	المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
	جمعية الإعلاميين السعوديين
	سعودي جازيت
	قناة المجد الفضائية
	مجلس الجمعيات التعاونية
	مؤسسة سعي الوقفية

	الجزء الثالث 
	هويـــــات
	الشركات العالمية
	وارنر بروذرز
	برجـر كنــج
	 ABC Network
	جنرال موتورز
	فيسبوك / ميتا

	الجزء الرابع
	مشاريع الهوية في مشبـــــــــــك
	الراشـــــد مــول
	الأكاديمية المالية

	خــاتمة التقريـــر
	أبرز التحديـات والفرص في قطاع تصميم الهويات خلال 2021 م
	شاركنـا قصة هويتك

