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االحتفاء بمن هي لنا دار  
تأـتـي أهميــة اليــوم الوطنــي الســعودي ـفـي تعريــف األجيــال بمــا قامــت 
بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن إنجــازات اســتثنائية، تحقــق تنميــة 
مســتدامة نحــو تعزيــز الشــغف فــي اإلنجــاز وتحقيــق الرؤيــة العظيمــة بهوية 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــات المملك ــاء وبن ــوح أبن ــن طم ــتلهمة م ــة مس خاص

لماذا هذا الدليل؟
صمــم هــذا الدليــل لتحقيــق التوافــق والتكامــل فــي جميــع اســتخدامات هويــة 

اليــوم الوطنــي الســعودي ٩٢.
يحتــوي الدليــل علــى اإلرشــادات والدعــم الــازم لكافــة مســتخدمي الهويــة 
ووصــف تفصيلــي للعناصــر الرئيســية وبيــان اســتخداماتها المختلفــة لضمــان 
تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح. التزامــك بهــا يحقــق التأثيــر البصــري فــي جميــع 

أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.

قيم اليوم الوطني
جــاءت مــن الرغبــة فــي غــرس القيــم الحضاريــة فــي نفــوس األجيــال واالحتفــاء 
بالوحــدة الوطنيــة الســعودية ـفـي أكمــل صــورة، واستشــعار قيمــة الفخــر 
واالعتــزاز، والثقــة واإلخــاص، والوحــدة واالنتمــاء لكيــان عظيــم بشــغفه 

ــا. ــا ملموًس ــتحيل واقًع ــل المس ــى جع ــراره عل ــه وإص وطموح

Celebrating Our Home
The Saudi National Day is important to enlighten generations 
with the exceptional accomplishments of the Kingdom of Saudi 
Arabia's vision, pushing the wheel of development and inspiring 
its people to great achievements.

Why This Guideline? 
The brand guideline was designed to achieve compatibility and integration 
in all uses of the 92nd Saudi National Day identity. The guideline contains 
instructions and support necessary for all users of the identity and a 
detailed description of the main elements and a statement of their various 
uses to ensure their correct application. Your adherence to it achieves a 
visual impact throughout the Kingdom of Saudi Arabia and beyond.

The Saudi National Day Values
The values of the Saudi National Day came from the desire to inculcate 
civilized values in the hearts of generations and to celebrate the Saudi national 
unity in the most complete form, and to feel the value of trust, sincerity, unity, 
strength, pride, and belonging to a great entity with its passion, ambition, and 
determination to make the impossible a tangible reality.
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THE LOGO
الشعــــار



فــي القصائــد واألغانــي الشــعبية تكــرر وصــف الوطــن بالــدار، 
مشــاعر  يامــس  شــجون  ذو  وعميــق  صــادق  وصــف  وهــو 
االعتــزاز واالنتمــاء، والمقصــود بالــدار ليــس البيــت فقــط، وإن 
التقــت المعانــي إال أن الــدار تختلــف جوهريــًا عنهــا، وال يقــال 
ــه بيــت، ولكــن يمكــن أن يقــال  ــذي بــا حوائــط أن للمــكان ال
هــذه دار للمــكان المعمــور ببنيــان أو أرض بكــر خاليــة، يكفــي 

ــه. أن يختارهــا اإلنســان داًرا ل

هــذه الباغــة اللغويــة تجعــل كلمــة الــدار لهــا معنــى معنــوي 
نستشــعره كل مــرة مــع مــا تقدمــه المملكــة العربيــــة السعوديــــة 
دافعــة  وإطاقهــا،  ضخمــة  مشــاريع  بإكمــال  دار،  لنــا  لتكــون 
بأبنائهــا نحــو الفــرص واإلمكانيــات مــن أجــل اســتمرار عجلــة النمــو 

والحفــاظ علــى جــودة الحيــاة الكريمــة.

سنعّمرها.. ونبنيها.. ونحميها.. فهي لنا دار

Our nation has been described as the home repeatedly in 
the popular poems and songs, and it is a sincere and deep 
description that touches the feelings of pride and belonging, 
and what’s meant by home is not just the house, even if they 
mean the same thing, the home is fundamentally different from 
it, and a place without walls is not said to be a home but it can 
be said that this is a home for a place that is inhabited by a 
structure, or that this linguistic rhetoric makes the word “dar” 
have a moral meaning that we feel every time with what the 
Kingdom of Saudi Arabia offers to be our home.
 

The Kingdom of Saudi Arabia has complete existing projects 
and launch huge new ones pushing its people towards 
opportunities and endless possibilities for a better life.

We’ll build it.. we’ll protect it.. it is our home

استلهام الشعار اللفظي

الشعار 

SLOGAN INSPIRATION

1.1This is our Home

الدليل اإلرشادي لليوم الوطني السعودي ٩٢
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الشكل النهائي للشعار
The final look of the logo

خريطــة المملكــة العربيــة الســعودية
Kingdom of Saudi Arabia map

خط الثلث العربي، المرسوم على العلم السعودي
Thuluth font on the Saudi Flag

صمــم علــى شــكل خريطــة المملكــة  رمــز الشــعار: 
العربيــة الســعودية، تعبيــرًا عــن احتضانهــا وتســخير 
للجميــع، فقــد جعلــت لهــم كيانــًا مــن  إمكانياتهــا 
خالــه يتعلمــون ويعملــون ويحققــون ويســاهمون 

ـفـي حمايــة وبنــاء وازدهــار الســعودية.

خــط )هــي لنــا دار(: اســتلهم مــن خــط الثلــث العربــي، 
شــهادة  بنــص  الســعودي،  العلــم  علــى  المرســوم 

التوحيــد )ال إلــه إال هللا محمــد رســول هللا(.

األلوان: تتكــون الهويــة مــن مجموعــة ألــوان، كل لون 
يعكــس معنــى مرتبــط بالمملكــة العربية الســعودية، 
الطمــوح، واألمــان والنمــو، واألصفــر  األخضــر يمثــل 
ـي يمثــل النجــاح، واألحمــر  يمثــل التفــاؤل، والبرتقاـل

ــوالء والحكمــة. ــل ال ــل العزيمــة، واألزرق يمث يمث

Logo symbol: It was designed in the 
shape of the Kingdom of Saudi Arabia’s 
map as an expression of its embrace 
of its potential for all. It has made 
them an entity through which they 
learn, work, achieve, and contribute 
to the protection, construction, and 
prosperity of Saudi Arabia.

Font )It’s our home(: Was inspired 
by the Arabic Thuluth script, drawn 
on the Saudi flag with the text of the 
Testimony of Unity (there is no god 
but God and that Muhammad’s God 
messenger(.

استلهام الشعار الفني

الشعار 

LOGO INSPIRATION

1.2

=

Color palette: The identity consists 
of a set of colors; each color reflects 
a meaning associated with the 
Kingdom of Saudi Arabia, green 
represents ambition, safety, and 
growth, yellow represents optimism, 
orange represents success, and blue 
represents loyalty and wisdom.
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الرمز

Emblem

والنــص.  الرمــز  مــن  الوطنــي  اليــوم  بنــاء شــعار  تــم 
عندمــا تــم تصميــم الشــعار، تــم أخــذ األبعــاد الموضحــة 
ــن  ــذا ال يمك ــوازن ل ــر مت ــكل ومظه ــى ش ــول عل للحص

ــوال.   ــن األح ــال م ــعار فــي أي ح ــة الش ــر هيكل تغيي

The National Day logo structure consists 
of the logo symbol and logotype. The logo 
structure must not be altered in any case,  
as the logo dimensions have been designed 
carefully to get a balanced look and feel.

النص
Text

هيكلة الشعار

الشعار 

LOGO STRUCTURE

1.3
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الرمز

Emblem

والنــص.  الرمــز  مــن  الوطنــي  اليــوم  بنــاء شــعار  تــم 
عندمــا تــم تصميــم الشــعار، تــم أخــذ األبعــاد الموضحــة 
ــن  ــذا ال يمك ــوازن ل ــر مت ــكل ومظه ــى ش ــول عل للحص

ــوال.   ــن األح ــال م ــعار فــي أي ح ــة الش ــر هيكل تغيي

The National Day logo structure consists 
of the logo symbol and logotype. The logo 
structure must not be altered in any case,  
as the logo dimensions have been designed 
carefully to get a balanced look and feel.

النص

Text

هيكلة الشعار

الشعار 

LOGO STRUCTURE

1.3
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To ensure legibility and prominence, the logo 
is surrounded by an area of clear space which 
remains free of other design elements, such 
as other logos or patterns. The construction 
of the clear zone area of the logo is based on 
2 dots as demonstrated here. 

المساحة الهامشية للشعار

Logo Free Space

2X

X

لظهور الشعار بالشكل األمثل يجب الحفاظ عليه من 
لذلك،  العناوين والصور؛  األخرى مثل  العناصر  تداخل 
يتوجب حماية الشعار بمساحة فارغة تحيطه من جميع 
لمساحة  األدنى  القدر  يوضح  التالي  الشكل  الجهات. 
الحماية الهامشــية للشــعار المحيطة )نقطتيــن مــن 
حــرف النــون كمــا هــو موضــح(، بحيث ُيسمح بوجود 

عناصر مجاورة خارج الحــدود الظاهرة.

 المساحة الهامشية للشعار

الشعار 

CLEAR SPACE

1.4
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لظهور الشعار بالشكل األمثل، يجب الحفاظ عليه من 
تداخل العناصر األخرى، مثل العناوين والصور. لذلك، 
يتوجب حماية الشعار بمساحة فارغة تحيطه من جميع 
لمساحة  األدنى  القدر  يوضح  التالي  الشكل  الجهات. 
الحماية الهامشــية للشــعار المحيطة )نقطتيــن مــن 
حــرف النــون كمــا هــو موضــح(، بحيث ُيسمح بوجود 

عناصر مجاورة خارج الحــدود الظاهرة.

To ensure legibility and prominence, the logo 
is surrounded by an area of clear space which 
remains free of other design elements, such 
as other logos or patterns. The construction 
of the clear zone area of the logo is based on 
2 dots as demonstrated here. 

المساحة الهامشية للشعار

Logo Free Space

2X

X

 المساحة الهامشية للشعار

الشعار 

CLEAR SPACE

1.4
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الخلفيــة،  لــون  الشــعار مــع  تبايــن  للمحافظــة علــى 
يســمح باســتخدام الشــعار باللــون األبيــض علــى خلفيــة 
ســوداء أو ملونــة، ويســمح باســتخدام الشــعار باللــون 

األســود علــى خلفيــة بيضــاء.

Contrast in colors is essential, thus, the logo 
is allowed to be used in white color on black 
or colored backgrounds and to be used in 
black color on white backgrounds.

األبيض واألسود

الشعار 

BLACK & WHITE

1.5
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الصــورة التوضيحيــة التاليــة توضــح إمكانيــة اســتخدام 
لــون واحــد ـفـي الخلفيــة علــى أن يكــون اللــون مــن 
األلــوان األساســية لهويــة اليــوم الوطنــي. للمحافظــة 
يســتخدم  الخلفيــة،  لــون  مــع  الشــعار  تبايــن  علــى 

الشــعار باللــون األبيــض علــى الخلفيــات الملونــة. 

The background colors may be any from our 
color palette, as shown in this page. Contrast 
is essential, thus, the logo must be used in its 
white color on colored backgrounds. 

خلفيات ملونة

الشعار 

COLORED BACKGROUNDS

1.6
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من  للشعـار.  الخـاطئـة  لاستخدامات  أمثلة  هذه 
لكم  المـزود  الشـعـار  ملف  استخـدام  جًدا  المهم 
وتجـنـب إعـادة تـكـويـنـه. كما يمنع تغيير الشعـار أو 
إعادة رسـمه أو إعـادة تـلوينـه أو التاعب به بأي شكل 
من األشكـال، ويـرجـى التـأكـد من اسـتـخـدام الشعـار 

دائًمــا بشــكله الصحيــح.

The logo should always be reproduced from 
the master artwork provided to maintain the 
integrity and promote the consistency of the 
brand. It should never be altered, redrawn, 
or manipulated in any way. Examples shown 
here illustrate possible misuses of National 
Day logo that should be avoided.

X X X X

X X X X

X X X X

تغيير درجة ظهور ألوان الشعار  
Changing  Opacity 

تغيير أبعاد الشعار
Changing  logo dimensions

إزالة حركات الحروف من الشعار
Removing letters from logo

وضع الشعار داخل إطار
Creating a border

إنشاء شعار بإستخدام الحدود
Adding outlines

تغيير ألوان الشعار
Changing logo colors

إضافة تأثيرات
Adding shadows

إمالة الشعار
Tilting logo

إزالة أي جزء من هيكل الشعار
Removing parts of the logo

تغيير الشعار النصي
Changing the wordmark

ملئ الشعار بمؤثرات
Adding textures

إنشاء إصدارات أخرى
Creating other versions

استخدامات خاطئة

الشعار 

LOGO MISUSES

1.7
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يرجى مراعاة مكان وضع شعار اليوم الوطني.
عناصــر  واســتخدامات  الطباعــة  اســتخدامات  مــع 
الهويــة يوضــع الشــعار ـفـي وســط ويميــن مســاحة 
التصميــم، وعنــد االســتخدامات الرقميــة يوضع الشــعار 
علــى إحــدى زوايــا مســاحة التصميــم مــن جهــة اليميــن.

To make sure the National Day logo is 
well presented, the logo must be placed 
at the center & the right corner in printing 
or with other projects and at the right 
corners in digital usages.

الستخدامات الطباعة مع 
المشاريع )ثابتة التصميم(

For print usages with projects 
(Standard Templates)  

لالستخدامات الرقمية مع 
قوالب التصميم االعالنية

 For digital usages with  
   design templates

مكان الشعار

الشعار 

LOGO PLACEMENT

1.8
طباعة Printingرقمي Digital
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يرجــى مراعــاة مــكان وضــع شــعار اليــوم الوطنــي علــى 
اليميــن،  جهــة  مــن  التصميــم  مســاحة  زوايــا  إحــدى 
وعنــد اســتخدام الشــعار مــع الجهــات األخــرى يجــب أن 

ــر بنســبة ٢٠٪ .  يكــون أكب
التقيــد بالمــكان المحــدد لوضــع الشــعار يحافــظ علــى 

تناســق الهويــة.

The National Day logo must be placed 
at the upper right or lower right in all co-
branding usages ,and it should be 20% 
larger than other logos.

100%

80%logo

العنــوان
الرئيســـــي

80%

100%

logo

العنــوان
الرئيســـــي

مكان الشعار مع الجهات األخرى

الشعار 

CO-BRANDING

1.9
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األلـــوان
COLORS



تفــــاؤل نجـــــاح عزيمـــة حكــــمة والء

نمـــــو
ازدهار وطن, ورؤية محققة  

في ٢٠3٠

Safety
Safe people in a
safe country

Growth
The prosperity of a country and 
a vision realized in 2030                          

أمــــان
شعــب آمــــــن فــي وطــن 

آمـــــن

طمـــــوح
وطــن طمـــوح، وشعــب 

شغــوف 

R 33
G 136
B 117

C 82
M 25
Y 60
K 09

HEX 218875

R 74
G 186
B 120

C 69
M 00
Y 72
K 00

HEX 4aba78

R 152
G 198
B 115

C 44
M 03
Y 72
K 00

HEX 98c673

R 247
G 146
B 055

R 255
G 206
B 073

C 00
M 51
Y 88
K 00

C 00
M 19
Y 82
K 00

HEX f79237HEX ffce49 R 241
G 093
B 076

R 65
G 91
B 169

R 46
G 74
B 143

C 00
M 79
Y 72
K 00

C 84
M 71
Y 00
K 00

C 94
M 82
Y 12
K 02

HEX f15d4c HEX 415ba9 HEX 2e4a8f

Dedicated people in the country 
of charity

Achievements done by diligent 
and hardworking people

People who build their nation with 
determination and strength.

A wise kingdom with its 
decisions

Loyal people, charitable 
country

Ambition
An ambitious country and 
passionate people.

شعــب متفــاني فـــــي وطــن الخــير ويحقـــق يســـعى  دؤوب  شـــعب  شعــب يبـــــني وطــن بإصــرار وقــوة بقراراتهـــــــا حكـــيـــــــمة  مملكـــــة  معــطاء وطـــــن  مخـــــلص،  شعــــب 

Optimism  Success  Determination  Wisdom Loyalty



الخطـــوط
TYPEFACE



 RB
تــم اختيــار خــط الكتابــة العربيــة بعنايــة حتــى تتوافــق 
ــجام  ــى انس ــة عل ــي للمحافظ ــوم الوطن ــة الي ــع هوي م
ــة فــي جميــع اســتخداماتها. وارتبــاط العامــة التجاري

The primary Arabic typeface is (RB). It has 
been carefully chosen to reflect and match 
with the National Day identity in all usages.  

العـربيـــة

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

٩   ٠   8   7   6   5   4   3   ٢   1

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

0   ٩   8   7   6   5   ٤   3   ١   ٢

خط عادي

خط عريض

العنوان الرئيسي
تــم اختيــار خــط الكتابــة العربيــة بعنايــة لتتوافــق مــع هويــة اليــوم الوطنــي للمحافظــة علــى انســجام وارتبــاط العامــة التجاريــة 

فــي جميــع اســتخداماتها.

الخط العربي

الخطـــوط 

ARABIC TYPEFACE

3.1
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 HELVETICA
حتــى  بعنايــة  اإلنجليزيــة  الكتابــة  خــط  اختيــار  تــم 
للمحافظــة  الوطنــي؛  اليــوم  هويــة  مــع  تتوافــق 
ــع  ــة فــي جمي ــة التجاري ــاط العام ــجام وارتب ــى انس عل
األوزان  مــن  متنوعــة  مجموعــة  لــه  اســتخداماتها. 

االســتخدامات. جميــع  مــع  تتناســب 

The primary English typeface is (HELVETICA).  
It has been carefully chosen to reflect and 
match with the National Day identity in all 
usages. It comes with variety of font weights 
to meet all needs.

ENGLISH

Aa   Bb   Cc   Dd   Ee   Ff   Gg   Hh   Ii   Jj   Kk   Ll   Mm   Nn   Oo   
Pp   Qq   Rr   Ss   Tt   Uu   Vv   Ww   Xx   Yy   Zz
1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Aa   Bb   Cc   Dd   Ee   Ff   Gg   Hh   Ii   Jj   Kk   Ll   Mm   Nn   Oo   
Pp   Qq   Rr   Ss   Tt   Uu   Vv   Ww   Xx   Yy   Zz
1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Aa   Bb   Cc   Dd   Ee   Ff   Gg   Hh   Ii   Jj   Kk   Ll   Mm   Nn   Oo   
Pp   Qq   Rr   Ss   Tt   Uu   Vv   Ww   Xx   Yy   Zz
1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

LIGHT

BOLD

REGULAR

MAIN TITLE
Subtitle Subtitle

The primary English typeface is (HELVETICA). It is modern and dynamic، whilst communicating with 
confidence. 

الخط اإلنجليزي

الخطـــوط 

ENGLISH TYPEFACE

3.2
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العبارات الداعمة
SLOGANS



الشعب

نرفع الهامات فخٍر واعتزاز.
حّنا ِحماة الوطن وحّنا جنوده.

للوطن سيادة، فخر.. عز وقيادة.

القادة

حّنا لها نجٍم لمع.

شباب واعد وعزم صاعد.

طاقة متجددة وروح واحد.

تراث ونهضة، ثقافة وعمار.

رافعين هّمتنا للمجد والعلياء.

عزم وقيادة .. وجيل يكمل الريادة.

العبارات الداعمة
SLOGANS

4.1

ُكتبــت هــذه العبــارات مختصــرة ومقننــة، تســعى لبــث 
روح الفخــر واالنتمــاء للوطــن حســب اعتبــارات مكتــب 

اإلدارة االســتراتيجية.

For use with promotional identity designs, a 
number of phrases have been suggested. 
The slogans are only suggestions; other 
appropriate National Day Slogans can be 
used.

Page  |  22

Saudi National Day 92 Brand Guidelineالدليل اإلرشادي لليوم الوطني السعودي 92

© All Rights Reserved for Saudi National Day 92   |   2022



الهوية
IDENTITY



من أين استلهمنا هويتنا؟  
ثقافــة  مــن مبــدأ  الوطنــي  اليــوم  اســتلهمت هويــة 
)األنســنة( التي نجدها منعكســة بوضوح على مشــاريع 
ضخمــة راهنــت عليهــا المملكــة العربية الســعودية في 
رؤيــة ٢٠3٠، هــذا مــا جعــل الســعودية ترســخ مــن قوتهــا 
ومكانتهــا لتلعــب الــدور الهــام والمحــوري فــي الناتــج 

المحلــي والعالمــي علــى جميــع األصعــدة.

Where did the inspiration for the 
identity come from?
The identity of the National Day was 
inspired by the principle of the culture of 
(humanization), which is reflected on the 
huge projects that the Kingdom of Saudi 
Arabia bet on in Vision 2030, as a result of 
this, Saudi has become a key player at all 
levels in local and global outputs.

استلهام الهوية

الهوية

IDENTITY INSPIRATION

5.1

مشروع تروجينا )نيوم( 
Trojena (NEOM) Project

 ازدهار المشاريع بفكر وأيدي
شباب الوطن

مشروع أماال

مشروع بوابة الدرعية
Diriyah Gate Project

مشـــــــــــــروع  القـــــــديـــــــة
Qiddiya Project

مشروع ذا الين )نيوم(
The Line (NEOM) Project

القمر الصناعي شاهين سـات

Shaheen Sat
مشروع هايبرلوب

Hyperloop ProjectAmaala Project

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

The National Renewable 
Energy Program The Youth Behind 

Successful Projects 
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عناصر الهوية 
صممــت العناصــر األساســية مــن أبــرز مشــاريع رؤيــة 
ــة الســعودية التــي تعــد مــن مصــادر  المملكــة العربي
اإللهــام لــكل فنــان معاصــر، وتكتمــل هــذه المجموعــة 
لــه  الــذي  )اإلنســان(  عنصــر  إضافــة  بعــد  الفنيــة 
الــدور الفعــال ـفـي تحقيــق الُحلــم وتحديــد المامــح 

لمســتقبل واعــد ال حــدود إلمكانياتــه.

فكرة الهوية

الهوية

THE CONCEPT

5.2

Identity Elements
The main elements were designed by one of 
the most prominent projects of the vision of the 
Kingdom of Saudi Arabia, which is considered 
a source of inspiration for every contemporary 
artist. These elements are completed after 
adding the (human) who has an active role in 
realizing the dream and defining the features of 
a promising future that has no limits.

Trojena (NEOM) Project
 ازدهار المشاريع بفكر وأيدي

شباب الوطن

مشروع أماال

مشروع بوابة الدرعية
Diriyah Gate Project Qiddiya Project

مشروع ذا الين )نيوم(
The Line (NEOM) Project

القمر الصناعي شاهين سـات

Shaheen Sat
مشروع هايبرلوب

Hyperloop ProjectAmaala Project

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

The National Renewable 
Energy Program The Youth Behind 

Successful Projects 

مشروع تروجينا )نيوم(  مشـــــــــــــروع  القـــــــديـــــــة
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يمكــن اســتخدام الرســوم بالشــكل المعتمــد مــع علــم 
االســتخدامات  ـفـي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الخارجيــة، مثــل اللوحــات اإلعانيــة، وال تســتخدم فــي 
طباعــة المنتجــات حفاظــًا علــى لفــظ شــهادة التوحيــد. 
ــن  ــة ع ــرق مختلف ــومات بط ــتخدام الرس ــمح باس ال يس

الموضــح فــي الدليــل.  

The full illustration, with Saudi Arabia flag, 
can be used in outdoor applications such as 
billboards. It must not be used in production, 
to preserve the name of Allah. The illustration 
can not be used in other ways than the ones 
mentioned in this guideline.

رســــــــــوم الهــــوية

الهوية

ILLUSTRATIONS

5.3

(For outdoor applications with promotional phrases))الستخدامات اللوحات الخارجية مع عبارات ترويجية(
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هي لنــــا دار
يمكــن اســتخدام الرســوم بالشــكل المعتمــد مــع علــم 
االســتخدامات  ـفـي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــود  ــال وج ــة، فــي ح ــات اإلعاني ــل اللوح ــة، مث الخارجي
ــارات ترويجيــة كمــا هــو موضــح، وال تســتخدم فــي  عب
طباعــة المنتجــات حفاظــًا علــى لفــظ شــهادة التوحيــد. 
ــن  ــة ع ــرق مختلف ــومات بط ــتخدام الرس ــمح باس ال يس

ــل.   الموضــح فــي الدلي

The full illustration, with the flag, can be used 
in outdoor applications such as billboards in 
presence of text as shown. It must not be 
used in production, to preserve the name 
of Allah. The illustration can not be used in 
other ways than the ones mentioned in this 
guideline.

رســــــــــوم الهــــوية

الهوية

ILLUSTRATIONS

5.3

(For outdoor applications with promotional phrases))الستخدامات اللوحات الخارجية مع عبارات ترويجية(
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يمكــن اســتخدام الرســوم بالشــكل المعتمــد بــدون 
ــتخدامات  ــعودية فــي اس ــة الس ــة العربي ــم المملك عل
طباعــة المنتجــات حفاظــًا علــى لفــظ شــهادة التوحيــد. 
ــن  ــة ع ــرق مختلف ــومات بط ــتخدام الرس ــمح باس ال يس

الموضــح فــي الدليــل.  

The full illustration, without the flag, must 
be used in production to preserve the name 
of Allah. The illustration can not be used in 
other ways than the ones mentioned in this 
guideline.

رســــــــــوم الهــــوية

الهوية

ILLUSTRATIONS

5.3

(For Product applications) )الستخدامات المنتجات( 
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المشاريع كعناصر منفصلة
يمكــن اســتخدام العناصــر األساســية علــى حــدة، وال 
يســمح باســتخدامها بطــرق مختلفــة عــن الموضحــة 
فــي الدليــل. تــم اقتــراح شــعارات إعانيــة لــكل عنصــر.

Projects as individual elements 
The individual projects can be used as 
shown. The illustration must not be used in 
other ways than the ones mentioned in this 
guideline. Suggested slogans related to each 
project have been provided. 

ِسحر الدار

مستقبل الدار

ازدهار الدار

تقنية الدارعين الدار

جوهرة الدار طاقة الدارمتعة الدار

جمال الدار

عناصر الهوية

الهوية

ELEMENTS

5.4
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قــــوالب التصميم
DESIGN TEMPLATES



مقاس عام
الستخدامات الطباعة واللوحات الرقمية

ـفـي  إلرشــادك  الموضحــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
وتوضيــح  الوطنــي  اليــوم  شــعار  موضــع  تحديــد 

منفصلــة. كمشــاريع  الهويــة  عناصــر  اســتخدام 

Standard size 
For printing and digital billboards 
Standard templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo and in using 
the identity elements as seperate projects.العنوان

الطاقة الواعدة في السعودية، مجموعة من مزارع الرياح األكبر على مستوى الشرق األوسط، 
األكثر تنافسية في إنتاج الطاقة النظيفة على مستوى العالم، طاقة كهربائية صديقة للبيئة 

خالية من مواد ونفايات سامة.

اســـــم 
المشــــروع

قوالب تصميم ثابتة

قوالب التصميم

STANDARD TEMPLATES

6.1
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قوالب تصميم ثابتة

قوالب التصميم 6.1
قوالب تصميم ثابتة

STANDARD TEMPLATES

مقاس عام
الستخدامات الطباعة واللوحات الرقمية

ـفـي  إلرشــادك  الموضحــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
وتوضيــح  الوطنــي  اليــوم  شــعار  موضــع  تحديــد 

منفصلــة. كمشــاريع  الهويــة  عناصــر  اســتخدام 

Standard size 
For printing and digital billboards 
Standard templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo and in using 
the identity elements as seperate projects.
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مقاس مربع
ـفـي  إلرشــادك  الموضحــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
وتوضيــح  الوطنــي  اليــوم  شــعار  موضــع  تحديــد 

منفصلــة. كمشــاريع  الهويــة  عناصــر  اســتخدام 

Square size   
Standard templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo and in using 
the identity elements as seperate projects.

مدينة مليونية بطول ١٧٠ كم، تجدد مفهوم 
بالذكاء  معززة  مستقبلية،  مدن  إلى  المدن 
صفر  تلوث،  وال  ضوضاء  ال  االصطناعي، 
انبعاثات  صفر  شوارع،  صفر  سيارات، 
النظيفة،  الطاقة  ١٠٠٪ على  كربونية، تعتمد 
المنطقة األكثر محافظة على األرض والبحر 

في العالم.

مشروع 
ذا الين (نيوم) مستقبل الدار

قوالب تصميم ثابتة

قوالب التصميم

STANDARD TEMPLATES

6.1
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دار
ا_
_لن
ي
#ه

ان
ـو
نـــ
لع
ا

مقاس أعالم
ـفـي  إلرشــادك  الموضحــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
وتوضيــح  الوطنــي  اليــوم  شــعار  موضــع  تحديــد 

منفصلــة. كمشــاريع  الهويــة  عناصــر  اســتخدام 

Flags size 
Standard templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo and in using 
the identity elements as seperate projects.

قوالب تصميم ثابتة

قوالب التصميم

STANDARD TEMPLATES

6.1
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العنوان

logo logo

#هي_لنا_دار
logo logo

السعودية،  عن  المشرقة 
طاقات  التغيير،  قادة  المستقبل،  صناع 

روح  واالبتكار،  واإلبداع  والطموح  الشغف  تمثل 
قادرة على تحقيق التطلعات والتقدم والتطور، قوة دافعة 
نحو الريادة والتنافسية على مستويات عالية محليًا وعالميًا.

العنوان

#هي_لنا_دار

A4 مقاس
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

A4 size   
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة كاملة
Full Image Template

قالب الصورة مقصوصة
Cropped Image Template
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بالدنا دارنا

#هي_لنا_دار
logo logo

هي لنا دار

#هي_لنا_دار
logo logo

صورة مقصوصة
Cropped Image

صورة كاملة
Full Image

A4 مقاس
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

A4 size 
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2
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العنـــــــــوان

logologoهي_لنا_دار#

العنـــــــــوان

logologoهي_لنا_دار#

مقاس سناب شات
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Snapchat size   
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة كاملة
Full Image Template

قالب الصورة مقصوصة
Cropped Image Template
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بالدنا دارنــا

logologo

#هي_لنا_دار

ألنـــك لنــــا
الدار والوطن

logologo

#هي_لنا_دار

صورة مقصوصة صورة كاملة

مقاس سناب شات
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Snapchat size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

Cropped Image Full Image
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logologo

#هي_لنا_دار

العنـــــــــوان العنـــــــــوان

مقاس انستجرام  
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Instagram size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة مقصوصة قالب الصورة كاملة
Cropped Image Template Full Image Template
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مقاس انستجرام
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Instagram size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

logologo

#هي_لنا_دار

هي لنا دار

logologo

#هي_لنا_دار

العنـــــــــوان

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

صورة مقصوصة صورة كاملة
Cropped Image Full Image
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مقاس انستجرام  
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Instagram size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة مقصوصة قالب الصورة كاملة
Cropped Image Template Full Image Template
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مقاس انستجرام  
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Instagram size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة مقصوصة قالب الصورة كاملة
Cropped Image Template Full Image Template
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العنـــــــــوان

logologoهي_لنا_دار#
#هي_لنا_دار

العنـــــــــوان

logologoهي_لنا_دار#
#هي_لنا_دار

مقاس تويتر
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Twitter size   
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة مقصوصة قالب الصورة كاملة
Cropped Image Template Full Image Template
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مقاس تويتر
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Twitter size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

مهـــــــد أمجـــــادنا

#هي_لنا_دار logologo

ألنك لنا الدار والوطن

#هي_لنا_دار logologo

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

صورة مقصوصة صورة كاملة
Cropped Image Full Image
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مقاس تويتر
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Twitter size
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

قالب الصورة مقصوصة قالب الصورة كاملة
Cropped Image Template Full Image Template
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مقاس تويتر
ـفـي  إلرشــادك  اإلعانيــة  التصميــم  قوالــب  أنشــأت 
تحديــد موضــع شــعار اليــوم الوطنــي مــع الشــعارات 

الهويــة. عناصــر  اســتخدام  وتوضيــح  األخــرى 

Twitter size 
Design templates are designed to guide you 
in placing the National Day logo with other 
logos and in using the identity elements.

قوالب تصميم إعالنية

قوالب التصميم

DESIGN TEMPLATES

6.2

صورة مقصوصة صورة كاملة
Cropped Image Full Image
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بالدنا دارنا

#هي_لنا_دار
logo logo

هي لنا دار

#هي_لنا_دار
logo logo

A4 مقاس
أنشــأت قوالــب التصميــم اإلعانيــة لفعاليــات الهيئــة 
ــعار  ــع ش ــد موض ــادك فــي تحدي ــه إلرش ــة للترفي العام
اليــوم الوطنــي مــع شــعار هيئــة الترفيــه و الشــعارات 

ــة. ــر الهوي ــتخدام عناص ــح اس ــرى وتوضي األخ

A4 size   
GEA event templates are designed to guide 
you in locating the National Day logo with 
the General Entertainment Authority logo 
and other logos, and in using the identity 
elements.

قوالب فعاليات الهيئة العامة للترفيه  

قوالب التصميم

GEA EVENTS TEMPLATES

6.2

صورة مقصوصة
Cropped Image

صورة كاملة
Full Image
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األيقـــونات
ICONOGRAPHY



اليــوم  هويــة  مــع  متوافقــة  أيقونــات  تصميــم  تــم 
الدائريــة.   والحــواف  األلــوان  بإســتخدام  الوطنــي 

Icons have been developed to reflect the 
National Day identity. To main consistency, 
icons are designed using the National Day 
Identity  colors and round edges. 

موسيقى
Music

التاريخ
Date

التوقيت
Time

ألعاب نارية
Fireworks

المكان
Location

شكل األيقونات

األيقـــونات

ICONSTYLE

7.1
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أيقونــات  رســم  عنــد  التاليــة  القوانيــن  اتبــاع  يرجــى 
الوطنــي: اليــوم 

1( استخدام إطار أزرق 
٢( استخدام لونين من ألوان هوية اليوم الوطني

3( استخدام ظل أبيض 

The following rules must be followed when 
creating National Day icons:
1) Use a blue stroke
2) Use two colors from the National Day 
identity
3) Use white shadow 

رسم األيقونات

األيقـــونات

ICONOGRAPHY

7.2

اختيار األيقونة المناسبة
Choose the right icon

تحويل األيقونة الى إطار أزرق 
والء )أزرق غامق(

Change the icon frame to 
loyalty blue (dark blue)

 إضافة لونين فقط على
األيقونة

The icon should consist 
of two colors

 إضافة ظل أبيض داخل
األيقونة

Add a white shadow 
within the icon
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تطبيقــات الهـــــوية
APPLICATIONS



OUTDOOR WALL



OUTDOOR MUPI



OUTDOOR BILLBOARD



OUTDOOR BILLBOARD



OUTDOOR  SIGNAGE



OUTDOOR MUPIS



INDOOR RECEPTION



FLAGS



ROLLUPS



POP-UP



SMALL FLAGS



GIFT BOX



GIFT CARDS



PHONE  COVERS



NOTEBOOKS



TOTE BAGS



BOTTLES



MUG



CUPS



POSTERS



T-SHIRTS



CAPS



FLASK



UMBRELLAS



NAME TAGS



PILLOWS



DUCT TAPE



PINS



PINS



ــي  ــم اإلبداع ــتخدامها فــي التصمي ــل الس ــة للتحمي ــي ٩٢ متاح ــوم الوطن ــة الي ــات هوي ــع ملف جمي
ــع اإللكترونــي. ــى الموق ــة عل ــتجدها متاح ــك وس ــاص ب الخ

All open source files and other materials related to the brand aspect of the event of 
Saudi National Day 92 are available through the website:

nd.gea.gov.sa

الدليل اإلرشادي لليوم الوطني السعودي 92
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شكـــرًا لكـــــــم
THANK YOU


