


دعوة مفتوحة للمشاركة: تنوين+
آخر موعد الستالم الطلبات: األحد ٢٥ أغسطس

ُأطلقت منتجات “تنوين+” ألول مرة في العام ٢٠١٨، وهي 
مجموعة من تصاميم صغيرة الحجم، منخفضة التكلفة، وذات 
سعر معقول – مستوحاة من طبيعة وتراث اإلمارات العربية 

المتحدة.

تعتبر منتجات “تنوين+” فرصة مناسبة للمصممين 
لمواصلة بحثهم وتنمية إبداعاتهم التصميمية، من خالل 

تسخير مجموعة متنوعة من المهارات والمواد والموارد 
الموجودة في المنطقة. 

إّن هذه الدعوة، للمشاركة في النسخة الثانية من “تنوين+”، 
مفتوحة للمصممين الذين يقيمون ويعملون في اإلمارات، 
بمن فيهم خّريجو برنامج “تنوين” للتصميم. يسر “تشكيل” 

دعوة جميع المشاركين لتقديم مقترحات لمنتج وظيفي 
منخفض التكلفة ذي تصميم جمالي يعكس البيئة المحيطة 
بنا، مستوحى من طبيعة اإلمارات العربية المتحدة ومصّنع 

فيها.

يشجع “تشكيل” المصممين على التعاون مع الحرفيين 
والمصنعين المحليين إلنتاج تصاميمهم ضمن ميزانية 

وقدرها ١٠٠٠ درهم إماراتي إلمناج منتج من ١٠ قطع 
)باإلضافة إلى ٥٠٠ درهم إضافية إلنتاج التصميم األولي(. 
سيتم إطالق هذه المنتجات وبيعها خالل فعاليات “أسبوع 
دبي للتصميم ٢٠١٩”، وبعدها سيتم ترويج هذه المنتجات 

وبيعها عبر “تشكيل” لمدة عامين.



هاله العاني
سلسلة “ذا ليمينال”: إناء. ٢٠١٨.
جزء من منتجات “تنوين+”.
شبكة ألمنيوم، أكريليك، أمالح ومعادن.
٢٠ )طول( × ٢٠ )عرض( × ٢٠ )ارتفاع( سم.
السعر: ٣٨٠,٩٥ درهم إماراتي.
tashkeel.org/shop متوفر عبر الموقع



من هم المصممون المؤهلون للتقّدم بطلب للمشاركة؟ 

الدعوة مفتوحة لكل المصممين الذين: 
تجاوزوا الـ٢١ من العمر 	 
يعملون في أي مجاٍل تصميمي	 
يقيمون حاليًا في اإلمارات العربية المتحدة	 

يشّجع “تشكيل” كل من خّريجي برنامج “تنوين” للتصميم بشكل خاص، 
والمصممين الذين يرغبون في المشاركة في البرنامج في المستقبل 

القريب، على االشتراك بها.

ما هي شروط االشتراك؟ 

يجب أن يكون المنتج أصليًا	 
يجب أن تكون مواد المنتج متينة وطويلة األمد وتتناسب مع 	 

وظائف المنتج
يجب ذكر جميع تعليمات العناية بالمنتج على غالفه	 
يحق لـ “تشكيل” رفض المنتج المقترح أو الموافقة عليه قبل 	 

البدء بإنتاج الدفعة األولى منه )١٠ قطع(
يتحمل المصمم مسؤولية التحقق من جودة المنتج قبل 	 

تسليمه إلى “تشكيل”
عند نفاذ الدفعة األولى )أو اقترابها من النفاذ(، يملك 	 

“تشكيل” الحق في متابعة إنتاج التصميم أو التوقف عنه
سيتم إنتاج التصميم بعدد محدود اإلصدار، ويتم بيعه بشكل 	 

حصري عن طريق “تشكيل” لمدة سنتين من تاريخ تسليم 
المنتج من خالل عقد مبرم مع المصمم. بعدها، يمكن 

للمصمم أن يصنع منتجه ويبيعه عن طريق منافذ بيع أخرى 
بشرط ذكر الداعم األصلي للمنتج “تنوين+” من “تشكيل” 

على غالف المنتج للتحقق من أصالته
يحتفظ المصمم بجميع حقوق التصميم 	 
جميع شروط وأحكام “تنوين +” متوفرة عند الطلب	 

من هم المصممون المؤهلون للتقّدم بطلب للمشاركة؟ 

عند اختيار التصميم من قبل “تشكيل”، سيتم منح كل مصمم 
ميزانية مالية وقدرها ١٥٠٠ درهم إماراتي لتصميم الدفعة األولى 

من منتجهم على الشكل التالي:
ُيمنح كل مصمم ميزانية وقدرها ٥٠٠ درهم إماراتي إلنتاج 	 

النموذج األولي للمنتج
ُيمنح كل مصمم ميزانية وقدرها ١٠٠٠ درهم إماراتي إلنتاج 	 

التصميم المطلوب بعدد ١٠ قطع كحد أدنى )يجب أال تتجاوز 
تكلفة إنتاج كل قطعة الـ ١٠٠ درهم(؛ وتتضمن هذه الميزانية 

تكاليف جميع المواد والتصنيع والتغليف وساعات العمل
يجب أال يتجاوز سعر المنتج المعروض للبيع الـ ٣٠٠ درهم 	 

إماراتي كحد أقصى )بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة( 
سيتم اقتسام أرباح بيع المنتج بين المصمم و”تشكيل” 	 

بالتساوي بعد اقتطاع تكلفة اإلنتاج 

كيف يمكنني تقديم طلب المشاركة؟
 

يتوجب على المصممين الراغبين باالشتراك القيام بما يلي:
تعبئة طلب االشتراك	 
إرسال ملفات رقمية )٥ صور كحد أقصى للمنتج  سواء 	 

كصور ثالثية األبعاد أو رسومات توضيحية( بإحدى الصيغ 
dpi وبدقة ٣٠٠ ،TIFF أو JPG التالية

يجب إرسال طلبات المشاركة قبل ٢٥ أغسطس مرفقة 	 
بعنوان “تنوين+” ٢٠١٩ – ]اسم المصمم[، إلى البريد 

 submission@tashkeel.org اإللكتروني
جميع الملفات التي يبلغ حجمها ١٠ ميغابايت أو أكثر، 	 

يجب رفعها عبر الموقع WeTransfer.com )يرجى تسمية 
الملفات بشكل واضح(

ما هو الموعد النهائي إلرسال طلب المشاركة؟ 

سيقوم “تشكيل” بمراجعة وتقييم جميع الطلبات، وسيتم 	 
إخطار المصممين المختارين بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩

ُتجرى المقابالت مع المصممين المختارين خالل األسبوع 	 
األول من شهر سبتمبر ٢٠١٩

يحصل كل مصمم على ميزانية وقدرها ٥٠٠ درهم إماراتي 	 
إلنتاج النموذج األولي للمنتج

عقب الحصول على موافقة “تشكيل”، ُيمنح كل مصمم 	 
فترة ٨ أسابيع إلنتاج  وتغليف الدفعة األولى من المنتج 

آخر موعد الستالم الدفعة األولى هو ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩	 

“تنوين+“ ٢٠١٩
دليل المشاركة

لمزيد من االستفسارات حول المشاركة، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني salim@tashkeel.org  تحت عنوان “تنوين+” ٢٠١٩.



علياء الغفلي
إناء المضيف. ٢٠١٨.
جزء من منتجات “تنوين+”.
راتنج، وفوالذ مطلي بالنحاس ونشارة نحاس معاد تدويرها.
١١ )طول( × ١١ )عرض( × ٧ )ارتفاع( سم.
السعر: ٢٨٥,٧١ درهم إماراتي.
tashkeel.org/shop متوفر عبر الموقع



“تنوين+“ ٢٠١٩
استمارة طلب المشاركة

بيانات المصمم

اسم العائلة االسم

الجنس تاريخ الميالد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني رقم الجوال

حساب المصمم على مواقع التواصل االجتماعي                                           العنوان

المسمى الوظيفي الجنسية

السيرة الذاتية - معلومات شخصية عن المصمم ومشاريعه السابقة )٤٠٠ كلمة كحد أقصى(



مرتيل رونتيه
مفرش مائدة. ٢٠١٨.

جزء من منتجات “تنوين+”.
قطن وسعف النخيل.

٣٠ )عرض( × ١٥٠ )طول( سم. 
السعر: ٢٨٥,٧١ درهم إماراتي.

tashkeel.org/shop متوفر عبر الموقع



تفاصيل المنتج المقترح

اسم المنتج

المواد المستخدمة

األبعاد

تاريخ اإلنتاج

نبذة عن المنتج )١٠٠ كلمة كحد أدنى و٢٥٠ كلمة كحد أقصى(

معلومات إضافية

يعتبر المصمم موافقًا على كافة الشروط واألخكام المتعلقة بمنتج “تنوين+” ٢٠١٩ عند التوقيع أدناه.

آخر موعد لتقديم الطلب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩.
ُيرفق طلب المشاركة بعنوان “تنوين+” ٢٠١٩ – ]اسم المصمم[، إلى البريد اإللكتروني التالي 

 .submission@tashkeel.org

التاريخ التوقيع



رناد حسين
واقيات أكواب زهرة الصحراء )مجموعة من ٦ قطع(. ٢٠١٨.
جزء من منتجات “تنوين+”.
خشب رقائقي، ورنيش.
٩ )عرض( × ٢،٤ )ارتفاع( سم.
السعر: ١٩٠,٤٨ درهم إماراتي.
tashkeel.org/shop متوفر عبر الموقع
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