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مقدمة

استلهم شعار حرف عمان من عملة معدنية قديمة نحت 
عليها كلمة ُعمان ، ويعبر الشعــار عن أصــــــــــــالة المنتج 

الحرفي الُعماني وارتباطه بالماضي
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مدلول الشعار و مكوناته

الخط المستخدمالشكل الدائرياللون األحمر
  ُأخذ من ألوان علم 
سلطنة ُعمــــــــــــــان

ر عن شكـــــل    يعبِّ
العملة المعــــدنية 

القديمة

  من الخطوط المنقوشة 
في أحد المعــــــالم األثرية 

في ظفار
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المنفذون

الجهة المشرعة للشعارالفئة المستهدفة

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوســــطةالحرفيين
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الهدف من تفعيل الهوية

هوية خاصة بالمنتج العمانيالتسويق للمنتجات الحرفية

جذب العمالءاالستمرارية في السوق

إضافة ميزة تنافسية

زيادة األرباح
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للحفاظ على وضوح الشعار يجب استخدامه باللون األحمر أو األسود على خلفية بيضاء أو ملونة بلون 
فاتح جدا فقط . 

استخدامات الشعار

 يجب استخدام الشعار باللون األبيض على الخلفيات الملونة . 
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االستخدامات الخاطئة للشعار

ال يجوز استخدام الشعار الملون 
على الخلفيات الملونة. 

ال يجوز استخدام الشعار الملون 
على صورة. 

ال يجوز ضغط أو تشويه الشعار

أحجام  تغيير  أو  تفكيك  يجوز  ال 
ومسافات أجزاء الشعار. 

ال يجوز اضافة ظالل أو مؤثرات 
على الشعار

اإلرشادي  الدليل  اتباع  يجب 
إلستخـــدام الشـــــــــــــــــــــــعار مع 

المؤسسات األخرى  
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يجب مراعاة المسافات وتناسبها بين الشعار وبين أي شعارات أخرى

مشاركة الشعار مع شعارات أخرى
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آلية إضافة الشعار على المنتجات الحرفية

المشغوالت الفضية
نحت الشعار أو ختم حراري

المنتجات الجلدية
 ختم حراري

نحت الشعار
منتجات الفخار والخزف

نحت الشعار أو ختم حراري
المنتجات الخشبية

أدوات الصيد
نحت الشعار أو تغليف

نحت الشعار أو ختم حراري
المنتجات النحاسية والمعادن

نحت الشعار أو ختم حراري
منتجات مشتقات العظام

نحت الشعار أو تغليف
المنتجات الجبسية والحجريات

 تغليف

منتجات السعف

خياطة

منتجات النسيج القطني والصوفي

تغليف

مستحضرات التجميل والبخور

تغليف

تقطير النباتات العطرية

تغليف

ماء وزيت اللبان
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  ( QR ) امسح رمز ال
للحصول على الشعار 



نماذج متنوعة لطريقة إضافة الشعار على المنتجات 

نموذج لتطريز على القماشنموذج لختم حراري على الجلود

نموذج لدمغة على الطين

نموذج طباعة على القماشنموذج لنحت على المعادن

نموذج لنحت على الخشب

11



نماذج متنوعة لطريقة إضافة الشعار على التغليف 

نموذج على العلب الكرتونيةنموذج على أكياس الورق

نموذج على العلب الكرتونية الملونة

نموذج على صناديق الشحن نموذج على ورق تغليف الهدايا

نموذج على العلب المسطحة
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