


The inspiring art of the Ancient Egyptian civilization is a reflection of the Pharaonic culture that flourished 
on the banks of the Nile thousands of years ago. This culture enriches different aspects of life, let alone its 
mysterious secrets that are yet to be discovered. To date, Pharaonic culture inspires various modern arts, 
especially with its outstanding colour combinations that are still marking the walls of temples, defying 
time and various conditions. These colours that reflect a deep philosophy are the compelling reason 
behind reviving this unique culture so that it can be embodied on your own walls.

مقدمة
يمثــل الفــن الفرعونــي انعــكاس لمــدى الرقــي الــذى بلغتــه تلــك الحضــارة التــى تثــرى مختلــف جوانــب الحيــاه باإلضافــة الــى بعــض 
ــدة مصــدر إلهــام  ــزال هــذه الحضــارة الخال ــا هــذا، فرغــم مــرور اآلف الســنين الت ــا نعجــز عــن فهمهــا حتــى يومن أســرارها التــي مازلن
للفنــون فــي العصــر الحديــث الســيما مــن حيــث إتجاهــات األلــوان التــي التــزال واضحــة علــى جــدران المعابــد فــي تحــد واضــح للزمــن 
وللعصــور التــي مــرت عليهــا، األلــوان تعبــر دائمــا عــن معانــي ســامية وفلســفة عميقــة خالــدة. مــن هنــا جــاءت فكــرة إحيــاء هــذا التــراث 

الفنــي الرائــع ليتجســد مــن جديــد علــى جــدران منزلــك.







AS THE BEGINNING OF LIFE, AND EVERY 

SETTING SUN BE TO YOU AS 

ITS CLOSE.” 

John Ruskin

Night follows day and light takes over 
darkness in the endless battle of good 
vs. evil. At least, this is one of the ancient 
battles ancient Egyptians believed to be 
on going till the end of time. Ra the Sun 
of God was believed to be the leader 
constantly fighting night and all the 
evil spirits that lurk in its darkness. With 
each dawn, Egyptians would appreciate 
the rise of the sun and sing for her, as 
they believed the battle was temporarily 
spreading the colours of joy onto their 
lands. This depth and luxury are reflected 
in The Secret of Dawn colour palette.

فليكــن كل فجــر بمثابــة بدايــة حيــاة جديــدة ، 
وكل غــروب وكأنــه نهايتهــا. 

جون رسكن 
اســتلهم المصريــون القدمــاء فلســفتهم الخاصــة 
مــن الطبيعــة، فــي مقدمتهــا درامــا تعاقــب »الليــل 
والنهــار« الشــمس كانــت رمــزًا للقــوة والخيــر، غنــى 
المفضلــة،  أناشــيدهم  المصرييــن  قدمــاء  لهــا 
الــذي  »النــور«،  رمــز  »رع«  األكبــر؛  إلههــم  وجعلوهــا 
نــوره علــى  لُيشــرق  الظــام، وينتصــر  قــوى  يصــارع 
ســرعان  محــال،  الليــل  ســواد  فاســتمرار  العالــم، 
مــا يتجلــى النــور ويعــم الخيــر والدفــيء علــى كل 
المبهجــة وهــذا  الطبيعــة  ألــوان  بــكل  أرض مصــر، 
مــا تعكســه مجموعــة ألــوان ســر الفجــر مــن عمــق 

والرقــى. بالفخامــة  وإحســاس 

“LET EVERY DAWN BE TO YOU



Designed and directed by Eng. Ahmed AbdelZahir



األلـــــــــــوان األساسيةاأللـــــــــــــوان الثانويــــــــــــــــة

Autumn Shower 7381
Cozy Cabin 8509

Almond Sand 8512

Dusk Blue 7382

Cider Red X116

Basecoat 7888
Top coat Honey Mustard AG04

Secondary ColoursPrimary Colours

العينات ُنفذت بإستخدام رويال ورويال ميتاليك من سكيب للدهانات

The samples were done using Royale and Royale Metallic from Scib Paints

Recommended Colour Combinations
تركيبـــــــــــــــــــــــــات األلــــــــــــــــــــــوان المقترحـــــــــــــــــــة





HE WHO RIDES THE SEA OF THE NILE 

MUST HAVE SAILS WOVEN OF PATIENCE.

William Golding

To instigate a flood or to celebrate the 
prosper emergence of one, Ancient 
Egyptians prayed to the Nile god and 
thanked him for all the blessings that 
came flowing with it. One of the rituals 
that constantly marked this celebration 
revolved around throwing a symbolic 
virgin doll bride into the Nile as an offering 
to the God. This is the colour palette that 
bestows joy and happiness. 

يــا مــن تبحــر عبــر النيــل البــد أن يكــون لديــك 
شــراع مغــزول مــن الصبــر.

ويليام جولدنج 
النيــل«، هــو ســبب وجودهــا وشــريان  مصــر »هبــة 
بقائهــا، فيضانــه كل عــام عيــد مــن األعيــاد، يحمــل 
الخيــر ويجــدد دورة الحيــاة، لذلــك قدســه المصريــون، 
فــي  البخــور  لــه  وحرقــوا  االحتفــاالت  لــه  وأقامــوا 
مصــر،  ألرض  عاشــق  وألنــه  لــوده،  طلبــً  الصلــوات 
تضمنــت احتفــاالت المصرييــن بالنيــل، إلقــاء »دميــة« 
علــى شــكل »فتــاة بكــر« ترتــدي أحســن األزيــاء، حتــى 
يتزوجهــا النهــر العاشــق، ويرضــى عــن المصرييــن، 
فيفيــض خيــره ويعــم أرجــاء مصــر، لذلــك تعكــس 
ألــوان هــذه المجموعــة ألــوان البهجــة والفــرح، لتنقــل 

لــك الشــعور بســعادة دائمــة.



Designed and directed by Eng. Ahmed AbdelZahir



Natural Tinge 7879
Red Red X118

Teal Blast 7503

Sunset Beach 7992

Ice Cabbage 7551

Recommended Colour Combinations

العينات ُنفذت بإستخدام رويال ورويال ميتاليك من سكيب للدهانات

The samples were done using Royale and Royale Metallic from Scib Paints

األلـــــــــــوان األساسيةاأللـــــــــــــوان الثانويــــــــــــــــة
Secondary ColoursPrimary Colours

تركيبـــــــــــــــــــــــــات األلــــــــــــــــــــــوان المقترحـــــــــــــــــــة





“LIFE IS MUCH LIKE A SONG. 

IN THE BEGINNING THERE IS MYSTERY, 

IN THE END THERE IS CONFORMATION, BUT IT’S IN 

THE MIDDLE WHERE ALL THE EMOTION RESIDES TO MAKE 

THE WHOLE THING MORE WORTHWHILE.” 

Nicholas Sparks

Ancient Egyptians believed that the Nile 
flowed into the after life. Ankh, also known 
as the key of life, is the symbol for eternal 
life. They believed it was the key to this 
life and the next, for it gave them the 
essential needs to survive in this life, and 
granted Egyptians access into the after 
life. Death was a journey to a better life, 
which is why they regarded the key of life 
as a sacred symbol. The kings and royal 
monks are almost always seen carrying 
the key of life, which is believed to mimic 
the Nile, an everlastingly flowing source 
of life. That explains the feeling of warmth 
that characterizes this colour palette, 
giving you a unique energy boost.

الغمــوض  يكتنفهــا  األغنيــة.  مثــل  الحيــاة 
فــي بدايتهــا، و تتضــح ماهيتهــا بنهايتهــا، 
ولكــن فــى الرحلــة التــي بينهمــا تكمــن كل 

ــا. ــاة قيمته ــع للحي ــى تصن ــاعر الت المش
نيكوالس سباركس 
آمــن المصريــون القدمــاء بوجــود حيــاة علــى الضفــة 
األخــرى مــن نهــر الحيــاة، لــم يكــن المــوت عندهــم 
يعنــي أكثـــر مــن جــزء فـــي رحلــة الــروح إلى مســتقرها 
رمــز  قدســوا  لذلــك  األفضــل،  األبديــة  الحيــاة  حيــث 
الحيــاة؛ المفتــاح »عنــخ«، الــذي يلخــص ارتبــاط المصــري 
مســتقر  إلــى  وصــوالً  والتغييــر  بالتجديــد  وإيمانــه 
فرعونــي،  رمــز  أهــم  إلــى  »عنــخ«  ليتحــول  الختــام، 
ــه معهــم  ــة علــى حمل ــار الكهن يحــرص الملــوك وكب
فــي رحلتهــم للخــروج إلــى النهــار، لــم يكــن غريبــً أن 
يتحــول »عنــخ« إلــى مفتــاح النيــل، فالنهــر ســر الحيــاة 
لمصــر، لذلــك تتســم ألــوان هــذه المجموعــة بالدفــيء 
والنقــاء، مــا يجــدد طاقتــك ويمنحــك بهجــة دائمــة.
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Steel Mesh 7415
Sunrise 0526

Grey Sandstone 8761

Moccasin 8763

Light Ochre 7926

Evening Shade 8758

العينات ُنفذت بإستخدام رويال ورويال ميتاليك من سكيب للدهانات

The samples were done using Royale and Royale Metallic from Scib Paints

األلـــــــــــوان األساسيةاأللـــــــــــــوان الثانويــــــــــــــــة
Secondary ColoursPrimary Colours

Recommended Colour Combinations
تركيبـــــــــــــــــــــــــات األلــــــــــــــــــــــوان المقترحـــــــــــــــــــة





“THE SIMPLE THINGS 

ARE ALSO THE MOST 

EXTRAORDINARY 

THINGS, AND ONLY THE 

WISE CAN SEE THEM.” 

Paulo Coelho

In the days of old, Ancient Egypt 
was known as Kemet, which literally 
translates to “Black Land”. It referred 
to the rich black soil that surrounded 
both banks of the Nile. Thankful for 
its presence, they believed its black 
colour brought them wealth and 
prosperity. Ancient Egyptians were 
grateful for turning their deserted lands 
into nutritious ones. Kemet made the 
surrounding colours of life stand out 
around with bold vibrancy, such as the 
blue shades of the sea, the sand, the 
various colours of the mountains and 
rocks. This is the feeling of serenity 
and peace of mind you get from the 
Kemet colour palette.

أبسط األشياء هى أكثرها جماالً، الحكيم 
فقط هو الذى يستطيع أن يدرك جمالها.

باولوكويلو
بالزراعة،  القديمة  المصرية  الحضارة  ارتبطت 
النيل  نهر  ضفتي  على  الخصب  الوادي  كان 
نواة هذه الحضارة العظيمة، كان هناك »نبرى«، 
على  باستمرار،  الصلوات  له  تقام  الخصب،  إله 
على  عامة  المصرية  لألرض  لونً  األسود  منحه 
خصوبتها وغناها، لذلك سميت مصر »كيميت« 
النيل  طمي  بجميل  اعترافً  السوداء،  األرض  أي 
الذي حول رمال الصحراء إلى تربة خصبة، لتتنوع 
معالم مصر بين الجبال بصابتها و شموخها ، 
ليتجسد  الزرقاء،  النيل  ومياه  الخصبة،  األراضى 
معنى  العالم  ليكتشف   ، الطبيعة  سحر  فيها 
خال  من  ااٍلحساس  هذا  ويتحقق  السام 
مجموعة ألوان كيميت و فيما تحققه من رحابة و 

للمكان. نفسية  راحة  و  استقرار 
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Desert Palm 8467
Red Earth 8029

Raven Song 8253

Evening Shade 8758

Basecoat 8288
Royale Metallic Silver

Jade Impact 7526

العينات ُنفذت بإستخدام رويال ورويال ميتاليك من سكيب للدهانات

The samples were done using Royale and Royale Metallic from Scib Paints

األلـــــــــــوان األساسيةاأللـــــــــــــوان الثانويــــــــــــــــة
Secondary ColoursPrimary Colours

Recommended Colour Combinations
تركيبـــــــــــــــــــــــــات األلــــــــــــــــــــــوان المقترحـــــــــــــــــــة



        
  “AND FORGET

     N
OT THAT THE EARTH

  DELIGHTS TO FEEL YOUR BARE FEET 

AND THE WINDS LONG TO PLAY WITH 

YOUR HAIR.”

KHALIL GIBRAN



Cleopatra embodied the pure essence 
of beauty. Her striking physical looks 
inspired countless works of art that 
always fell short to depicting the reality of 
her presence. Despite her any duties and 
responsibilities, Cleopatra elevated her 
legacy through eternal beauty. This led to 
the greatest jewelry designing in human 
history, which believed to enhance her 
looks to something beyond beauty. To 
this day, the jewelry that she wore inspires 
modern reworks of her style and many 
alike wear her style and colours to lift their 
beauty to a whole new level. The colours 
used in this palette are carefully selected 
to spread a genuine feeling of richness.

والتنــس أن األرض تســعد بلمــس قدميــك، وأن 
الريــح تتــوق إلــى مداعبــة خصــل شــعرك. 

جبران خليل جبران 
لــم تكــن كليوباتــرا رمزًا عالميً للجمــال والفتنة فقط، 
بــل تميــزت بــذكاء حــاد وقــوة شــخصية أســطورية، 
ورغــم  المصرييــن،  القدمــاء  ملــكات  أجمــل  فكانــت 
النيــل، كونهــا  ملكــة  تنــس  لــم  الحكــم،  مشــاغل 
إمــرأة، اهتمــت بجمالهــا وزينتهــا، لذلــك ظلــت بالرغــم 
أيقونــات  مــن  أيقونــة  الســنين،  مئــات  مــرور  مــن 
الجمــال، تتهافــت النســاء فــي يومنــا هــذا علــى تتبــع 
خطــى كليوباتــرا، لذلــك فــي مجموعــة ألــوان مملكــة 
الجمــال اســتخدمنا األلــوان الســائدة فــي ذلــك العصر، 
لتمنحــك فخامــة وأصالــة كليوباتــرا و رقيهــا كمــا كان 

فــي القديــم.

        
  “AND FORGET

     N
OT THAT THE EARTH

  DELIGHTS TO FEEL YOUR BARE FEET 

AND THE WINDS LONG TO PLAY WITH 

YOUR HAIR.”

KHALIL GIBRAN
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Swiss Coffee 4215
Rustic Turquoise 7438

Coal Mine 8301

Rhine Blue 1319

Geranium 0509

Basecoat 8558
Topcoat Hazelnut Gold AG07

العينات ُنفذت بإستخدام رويال ورويال ميتاليك من سكيب للدهانات

The samples were done using Royale and Royale Metallic from Scib Paints

األلـــــــــــوان األساسيةاأللـــــــــــــوان الثانويــــــــــــــــة
Secondary ColoursPrimary Colours

Recommended Colour Combinations
تركيبـــــــــــــــــــــــــات األلــــــــــــــــــــــوان المقترحـــــــــــــــــــة



Workshop Groups مجموعات العمل

سر الفجر
ميراي يوسف
شيري هاني
عمرو سعيد

ياسمين عام

مفتاح الحياة 
ياسمين أبو المجد

ساره ميخائيل
جنة الساعي 

نهى محمد

كميت، األرض السوداء 
لينا الناغية

سلمى علي
ريم عفيفي

The Secret of Dawn
Mireille Youssef
Cherie Hani
Amr Saeed
Yasmine Allam

Key of Life
Yasmine Abou El Magd
Sara Mikhail
Ganna El Saei
Noha Mohamed

Kemet, the Black Land
Lina El Naghia
Salma Aly
Reem Afifi

مملكة الجمال
أالء إبراهيم

مروة علي
فاطمة عيد

عروس النيل
أسماء حجازي

رانيا شرف
مي السنهوتي

Kingdom of Beauty
Alaa Ibrahim
Marwa Aly
Fatma Eid

Treasures of the Nile
Asmaa Hegazy
Rania Sharaf
Mai El Sanhouty



أ.د أحمد حسنى
 أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور،

كلية الفنون الجميلة
رئيس لجنة التحكيم

أ.د ناجى شاكر 
 أستاذ دكتور بقسم الديكور

مؤسس شعبة الفنون التعبيرية بكلية الفنون الجميلة
حاصل على جائزة »تصميم«

من مهرجان المسرح الدولى برومانيا

أ.د نبيل راشد 
 أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور،

كلية الفنون الجميلة

الفنان. أحمد الجناينى 
مدير أتيليه القاهرة

أ.م.د نبيل بحيرى 
معمارى

د. هابى مصطفى 
دكتور بقسم العمارة
كلية الفنون الجميلة

Jury لجنة التحكيم
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