




































































رقم القطاع 
رمز البند في منصة اسم القطاع الرئیسي(إنجلیزي)اسم القطاع الرئیسي(عربي)الرئیسي

Product / Item Definition(English)تعریف المنتج / البند(عربي)اسم البند (إنجلیزي)اسم البند (عربي)اعتماد

Artworksاألعمال الفنیة6012

Digital artالفن الرقمي4001
ھو الفن الذي یتم إنتاجھ أو عرضھ باستخدام التقنیات الرقمیة. ویتضمن ھذا التصنیف األعمال التي یتم إنتاجھا

باستخدام الكمبیوتر، أو یتم عرضھا على شاشة إلكترونیة، وغالباً ما تتسم ھذه األعمال بتوفیر الفرصة للتفاعل مع 
الجمھور.

Art made or displayed using digital technology. This classification includes computer-generated 
works, or ones displayed on a screen, and often have interactive qualities.

ھي األعمال الفنیة المسطّحة والقابلة للتأطیر مثل أعمال الرسم أو الطباعة. ویعد ھذا النوع من األعمال الفنیة ھو 2D artworkاألعمال الفنیة ثنائیة األبعاد4002
األنسب للعرض على جدران المكاتب وغرف االجتماعات والممرات.

A work of art that is flat and can be framed, such as a painting or print.
 This type of work is best suited for display on walls in offices, conference rooms and hallways.

Sculptureتامّسجملا4003
 ءافضإل (ضرع ةصنِم) ةدعاق ىلع وأ ضرألا ىلع اھعضوب ضرُعت امً ابلاغ يتلاو ،داعبألا ةیثالث ةینفلا لامعألا
 يف ضرعلل ربكأ لكشب ةبسانم يھو ،ایاوزلا ةفاك نم اھصّحفت ةیلباقب لامعألا هذھ زیمتت .اھیلإ عافترالا ضعب

المساحات الواسعة كالردھات و األفنیة

This term includes three-dimensional artworks, often displayed on the floor or given some height 
on a plinth (display platform). These works can be viewed from all angles and are most suitable for display in 
large spaces such as lobbies and courtyards

Art installationةینفلا تابیكرتلا وأ ةبّكرملا لامعألا4004
نوع من الفنون التي یصممھا الفنان خصیصاً للعرض في مساحة خارجیة أو داخلیة معینة. وتتكون ھذه األعمال من 

 نوكت دقو ،نایحألا بلغأ يف سایقملا ةریبك ٌلامعأ يھو ،اھنم ٍجیزم نم وأ ةینفلا طئاسولا نم دحاو
أعماالً مؤقتة أو دائمة العرض.

Art specially designed for display in a specific outdoor or indoor space. These works consist 
of one or a combination of media, and they are often large-scale. They can also be temporary or permanent

Temporary artworkاألعمال الفنیة المؤقتة4005
العمل الذي یتم إنتاجھ بقصد عرضھ لفترة قصیرة غالباً ما تتراوح ما بین بضعة أیام إلى بضعة أشھر. وتأتي طبیعة 

العمل المؤقتة إما من خال محدودیة فترة عرضھ أو من خال المواد المستخدمة في تكوینھ (مثل الطعام أو المواد 
األخرى ذات العمر االفتراضي القصیر(

A work created to be displayed for a limited period, often from a few days to a few months. The temporary 
nature of the work comes either through the limited duration of display or the materials used to create it (such 
as food or other materials with a short life span)

Editionالنسخ/ اإلصدارات4006

األعمال الفنیة الجدیدة التي ینتجھا الفنان عند تكوینھ ألكثر من نسخة واحدة من العمل الفني. وعادة ما یتم إنتاج 
 تاذ مادختساب َجتُنت يتلا تامّسجملا ىلع حلطصملا اذھ قبطنی امك ،رادصإ/ةخسن نم رثكأ يف تاعوبطملاو روصلا

القالب أو عند إنتاج أحجام متعددة. یتم إنتاج النسخ/اإلصدارات الطبعات من قبل الفنان فقط أو تحت إشرافھ ولیس من 
قبل المشتري. كما ال یُسمح بشراء عمل فني ومن ثم تكوین نسخ عنھ من قبل اآلخرین.

 When an artist produces more than one copy of a replica of work it is referred to as an edition. Usually, 
photographs and prints are produced in editions, as well as sculptures that are produced from a mold or 
in multiple sizes. Editions are made by the artist only or under his/her supervision and not by the buyer, as it is 
not authorized to buy artwork and then create multiples by others.

Printsالمطبوعات4007

 لمتشیو .ينفلا لمعلا نمً ادیدج اًرادصإ اھرابتعاب ھفارشإ تحت وأ ھسفنب قرولا ىلع نانفلا اھعبطی يتلا روصلا
تعریف المطبوعات على أسالیب مختلفة من الطباعة مثل الصور الفوتوغرافیة والحفر والطباعة على الشاشات. كما 

 نود "دودحملا وأ صاخلا رادصإلا " ىمسم تحت تارادصإلا نم دودحم ٍددع ةعابط ةیناكمإ ىلإ ةراشإلا ردجت
إمكانیة طباعة إصدارات إضافیة عنھ في المستقبل. ویقوم الفنان عادة بتوقیع مطبوعات العمل الفني المنتَجة، وترقیم 

كل إصدار منھا بتسلسلھ ضمن مجمل عدد المطبوعات. (على سبیل المثال: 1/ 100 ، 2/ 100 وھكذا).

This term refers to images printed on paper as an edition by the artist or under the artists supervision. The 
definition of prints includes various printing methods, such as photographs, engraving, and screen prints. It is 
also worth noting that only a set number of editions are printed and known as a "Limited Edition" and no 
additional copies can be made in the future. The artist usually signs and numbers the prints of the artwork out 
of the number produced as a whole. example, 1/100, 2/100, and so on.

التصمیمات أو النسخ الجذابة من اللوحات أو الصور الفوتوغرافیة أو التصمیمات. عادة ما یتم تصمیم الملصقات Postersالملصقات4008
باستخدام الصور والنصوص وإنتاجھا بكمیات كبیرة 

 They refer to eye-catching designs or copies of a painting, photograph, or design. Posters are usually 
designed with images and text and mass-produced
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