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نقوش الشرقية مبادرة بعيدة المرامي تنهل من ينبوع 
أصيل، وتسعى عبر تالقي األفكار المبتكرة والرؤى المبدعة، 

وعلى امتداد المنطقة الشرقية من مملكتنا الشامخة، 
وبمشــاركة واسعة من أهاليها ومبدعيها، أن تنشر أعمااًل 

فنيــة مبتكــرة ذات أبعــاد تراثية وثقافيــة ومعرفية، 
تحمــل إرث هــذه المنطقــة العريقــة بتاريخها، 

الغنيــة بأهلهــا وثرواتها ومآثرهــا المعاصرة،



اًل نحو بيئة حياتية ملهمة تسهم في إثراء  فتصنع تحوُّ
ز على العطاء، لتكون المنطقة  الشرقية،  مناخ بهيج محفِّ
وهي بوابة المملكة العربية السعودية على دول الخليج 

العربي، منطقة تبعث على الفخر، كونها ثرية باألثر الجمالي 
والحضاري، وجاذبة للسياحة الوطنية والخليجية ومركزًا 

اقتصاديًا عالميًا مكتنزًا بالفرص االستثمارية وبأسباب 
االزدهار والنهوض. 
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أعمال تخاطب الناس
وتحاكي اهتماماتهم



تسعى »نقوش الشرقية« إلى االرتقاء بمفهوم المسؤولية 
االجتماعية نحو أفق أوسع وأبعد أثرًا. وسوف تحرص على أن 

تحتفي األعمال الفنية بالمكان، تخاطب الناس وتحاكي اهتماماتهم، 
ز لديهم روح االبتكار. يتفاعلون معها فتطلق خيالهم وتعزِّ
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 ذاكرة شيوخها..
وأحالم أطفالها

 تمتد أنشطة المبادرة إلى جميع أنحاء المنطقة 
الشرقية؛ مدنها وقراها، شوارعها ومعالمها، تثري 

فضاءها وتصنع ذاكرة أهلها ومرتاديها. أفكار 
نقوش الشرقية من المنطقة الشرقية.. 

زخارف من عمارتها، فنون من تشكيلييها، 
قصائد من شعرائها.. تستلهم تراثها العبق 

ادها وذاكرة شيوخها   وتغتني بسير روُّ
وأحالم أطفالها.
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المدينة عروس أهلها
تحرص المبادرة على أن يكون ألهل المدن والقرى 
بكافة فئاتهم من طلبة المدارس والمعاهد الفنية 
والجامعات والحرفيين والفنانين والتشكيليين، دور 
فعلي في تجميل مدنهم وقراهم، مفسحة المجال 
أمام كل المواهب والكفاءات في شراكة منتجة 

وخالقة، تحمل سمات االستدامة وصفات 
التنمية الحضارية.
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 الترفيه تجربة تفاعلية متكاملة.. 
فنٌّ وثقافة ومعرفة



تشمل المبادرة أعمااًل فنية للساحات والطرقات والميادين، 
إضافة إلى أماكن نزهة مبتكرة، ومتاحف في الهواء الطلق. 

وهي على اختالف أصنافها، وإلى جانب إثراء الحس 
الجمالي، سوف تجسد قيمًا وطنية ومفاهيم معاصرة 

مثل الوعي البيئي والشغف المعرفي، في صيغة منسجمة 
مع ما ينتشر في العالم من نزعة لتحويل الساحات العامة 

والمنتزهات إلى أماكن يكون الترفيه فيها تجربة تفاعلية 
متكاملة تمزج بين الفنٌّ والثقافة والمعرفة.
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ة طموحة  هذه المبادرة بما تحمله من مضامين مستقبليَّ
ز على  ستسهم ـ بإذن الله ـ في خلق مناخ حياتي بهيج ومحفِّ

ة ومحافظاتها،  العطاء في مختلف ربوع المنطقة الشرقيَّ
عة،  ة المتنوِّ مستلهمة تاريخها األصيل، وذاكرتها البصريَّ

ومنابع الثقافة الجميلة الراقية في مملكتنا الحبيبة، وكنوز 
ة«  ة، لتجعل من »الشرقيَّ ة واإلسالميَّ الحضارة العربيَّ

ليس فقط عاصمة للطاقة والصناعة، بل عاصمة لإلبداع 
ة النبيلة. ة واإلنسانيَّ وحاضنة للقيم الجماليَّ



الهيئة العليا لتطوير المنطقة 
الشرقية تجاوباً   مع   رؤية ومشاركة  

 مجلس   المنطقة   الشرقية  
 للمسؤولية   االجتماعية

وذلك بالتعاون مع  الفريق   المتعاقد: 
 جمعية   الثقافة   والفنون بالّدمام   

 ودار   المحترف   السعودي 
كدار استشارية متخصصة. 

تتولى المبادرة




