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مقدمة وتفاصيل عن املسابقة
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مــــــوعات متكاملة من الكـــــؤوس  م م�ج املسابقة مخصــــــــصة لتصمـــــ�ي
موعة   ز لألشــــــــواط ال�ثمانية املذكورة، �يث ستـــــــكون كل م�ج وا�ئ وال�ج
ال )باستثناء  �يّ ز للمالك و الــــمدرب و ال�خ وا�ئ م عبارة عن ثالثة �ج تصم�ي
�ي  ال �خ �يّ موعة كأس السعودية، وال�ت�ي ستكون فقط للمدرب وال�خ م�ج

هذه املسابقة(.

م  موعة تصمـــــــــــ�ي سيكون لكل مشــــــارك �رية  املشاركة باختــــــيار م�ج
ــــــــب أن يقوم  م، و ي�ج موعات تصم�ي وا�دة عل� األقل من ثمــــــــان م�ج
م يشارك بـها. موعة تصمـــ�ي املشارك بـــــرفع ملفات مستقلة لكل مــ�ج
م املقدمة وتصــــــفيتها، �يث  سي�تم  ميع التصام�ي عة �ج ستــــــــ�تم مرا�ج
م و التــــــأهل  مــــــوعة تصم�ي اختيار أفضـــــل ثالثة مشــــــــــاركات لكل م�ج

ية.  للمر�لة النها�ئ

مقدمة وتفاصيل عن املسابقة

م للكؤوس موعات التصم�ي م�ج

�ي  ية باملشاركة �خ �خ للمر�لة النها�ئ �خ املؤهل�ي ستتاح الفرصة للمصمم�ي
راء بعض  مية، �يث تمكنهم هذه الورشة من إ�ج ورشة عمـل تصم�ي
�ي  مهم قبـــــــل الدخول �خ ية عل� تصام�ي رات واللمسات النـــــــها�ئ التغيــــ�ي

ية. م النها�ئ مر�لة التقي�ي

ية  م النهــــــــا�ئ م التصام�ي م بعد ذلك بتقيـــــ�ي نة الت�ك�ي سيقوم أعضـــــاء ل�ج
م و اإلعالن  موعة تصم�ي ـــــزين الثالثة من كل م�ج و ترتيب مراكز الفا�ئ

عنهم.

زءًا من  زة بالـــــمركز األول سي�تم تصنيعها لتصبح �ج م الفا�ئ التصـــــام�ي
ز كأس السعودية لعام 2022. وا�ئ �ج



ـز  ـوا�ئ معلومات عن الكؤوس وال�ج
ال�ت�ي ستدخل املسابقة
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ز ال�ت�ي  وا�ئ معلومات عن الكؤوس وال�ج
ستدخل املسابقة

1. كأس نيوم

2. كأس الـ 1351

3. كأس البحر األحمر

4. كأس العبية

5. كأس  نادي سباقات ال�خيل

�ي السعودية 6. كأس دير�ج

7. كأس الرياض للسرعة

8. كأس السعودية

الاســـــــم الكأس �يّ املالك            املدرب           ال�خ

ز ال�ت�ي ستدخل الـمسابقة وا�ئ موعة التصمـــيـم لل�ج م�ج

ماراملسافة امل�خ

�ي عش�ب

�ي عش�ب

�ي عش�ب

رمل�ي

رمل�ي

رمل�ي

رمل�ي

رمل�ي

2100 م

1351 م

3000 م

1800 م

2000 م

1600 م

1200 م

1800 م
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االسم ال�ال�ي مستو�ى من مدينة نيوم.
. �ي مار عش�ج �ي  اململكة العربية السعودية  یقام عل�  مصخ كأس نيوم هو أول سباق خـيـل �خ

1351هـ  تمثل السنة ال�ت�ي و�د بها امللك عبدالعزيز –طيب هللا ثراه-  اململكة العربية 
را. ا لذلك، تم ت�ديد طول السباق لهذا الكأس ليكون 1351 م�ت السعودية. وف�تً

االسم ال�ال�ي مستو�ى من الب�ر األ�مر.
�ي هذا ال�دث التاريخي.  عادة تعطي األشواط ذات   ر شوط الب�ر األ�مر أطول األشواط �خ يعت�ج

يل عند تقدمها  �ي املنافسة. ألن ال�خ ر سنًا أن تشارك �خ ر األك�ج املسافات الطويلة فرصة للخ�ي
ر هدوءًا  ولديها قدرة أفضل عل� الت�مل. بالسن تكون أك�ث

سمي بذلك نسبة إل� فرس امللك عبد العزيز –طيب هللا ثراه-.
رخ الشوط بأنه مخصص للخيل العربية األصيلة فقط. ي�تم�ي

�ي هذا اليوم املهم.  �خ فرصة للمنافسة �خ �خ امل�لي�ي �خ واملدرب�ي يمنح هذا الشوط فرصة للمالك�ي
مار واملسافة لكأس السعودية.  � بنفس املصخ كما أن هذا الشوط ي�صخ

رخ الكأس أنه ي�سب بمسافة امليل. ي�تم�ي
�ي ثم �قق ظهورًا  واد سعودي  )مشرف( عل�  املركز الثا�خ �ي السعودية 2020  �صل �ج �ي دير�ج �خ

. �ي الفرنس�ي رًا وفاز بالدير�ج دوليًا كب�ي

سمي بذلك نسبة إل� الرياض.
يل هي أهم عامل  رخ هذا الشوط بأنه األقصر مسافة خالل هذا ال�دث، لذلك سرعة ال�خ ي�تم�ي

للفوز بهذا الشوط.

�ي  العامل!  زة مالية �خ ا�ئ �ي ال�دث مع أعل� �ج يس�ي �خ كأس السعودية هو الكأس الر�ئ

1. كأس نيوم

2. كأس الـ 1351

ماســـــــم الكأس �خ االعتبار عند الت�م�ي معلومات  عن الكأس، ألخذها بع�ي

4. كأس العبية

5. كأس  نادي سباقات ال�خيل

3. كأس البحر األحمر

7. كأس الرياض للسرعة

8. كأس السعودية

ز ال�ت�ي  وا�ئ معلومات عن الكؤوس وال�ج
ستدخل املسابقة

�ي السعودية 6. كأس دير�ج



إرشـــــــــــــــادات الـتــــصـمـــيـــم
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إرشــــــــادات التصـمـيــــــــم

ال  �يّ ز للمالك واملدّرب وال�خ وا�ئ موعة من ثالث �ج م عبارة عن م�ج موعة تصم�ي م الكؤوس، �يث ستكون كل م�ج موعات لتصم�ي هناك 8 م�ج
�ي هذه املسابقة(. ال �خ �يّ موعة كأس السعودية، وال�ت�ي ستكون فقط للمدرب وال�خ )باستثناء م�ج

ز املسابقة عل�  د باألشكال السابقة، بل ت��خّ م هذه الكؤوس بشكل كامل، و عدم التق�يّ  أ�د أهداف هذه املسابقة هي إعادة ت�م�ي
ديدة واإلبداع. است�داث األفكار ال�ج

م املتكاملة: موعة الت�م�ي م كل قطعة و محج ب مراعاتها عند ت�م�ي م ال�ت�ي يحج ما يل�ي إرشادات الت�م�ي ف�ي

م مستو�ى من ثقافة اململكة و أن يعكس عناصر مرتبطة بالثقافة والهوية السعودية. أن يكون التصم�ي

م مستو�ى من مع�خ� اسم الشوط/الكأس  و قّصته و املعلومات املعطاة عنه.  أن يكون التصم�ي

�ي  ز/القطع �خ وا�ئ ميع ال�ج �خ �ج ود عالقة واض�ة ب�ي موعة الوا�دة  بشكل متناسق، مع و�ج ز  داخل امل�ج وا�ئ ميع ال�ج م �ج أن ي�تم تصم�ي
م الوا�دة. موعة التصم�ي م�ج

م قابل لإلنشاء )القدرة عل� التصنيع(. أن يكون التصم�ي

ًا، مع سرد و قصة واض�ة. رخ م مبتكرًا و م�تم�ي أن يكون التصم�ي

�ي املشهد العاملي. م مكانة هذا ال�دث و أهميته �خ أن يعكس  التصم�ي

ز   وا�ئ ر أسفل الكأس وال�ج ري وامليالدي بخط صغ�ي ية وتاريخ املناسبة باله�ج رخ ل�ي ب أن ي�تم كتابة اسم الشوط باللغة العربية واإلن�ج ي�ج
م(. م التصام�ي ز، ويمكن كتابة تاريخ وهمي عند تسل�ي م الفا�ئ �ي عام 2022 وسي�تم مشاركته ال�قًا مع التصم�ي )التاريخ الفعل�ي للسباق �خ

زة. ا�ئ ب أن يكون الوزن مناسب ل�مل ال�ج م، �يث ي�ج زة املتوقع عند التصم�ي ا�ئ �ي ال�سبان وزن ال�ج ب األخذ �خ ي�ج

نب »السوط« تمامًا  دًا ت�ب ج إلساءة معاملة الحيوانات. لذلك ، فهو من املهم �ب نب أي أشكال أو تماثيل ترّو�� ب عل� املصمم ت�ب ي�ب
م. موعة التصم�ي زة من م�ب ا�ئ ال أو أي �ب �يّ زة الحخ ا�ئ م �ب عند تصم�ي
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م الوا�دة: موعة التصم�ي �ي م�ج �خ

كأس املالك
كأس  ارتـــفاع  يكــون  أن  ــب  ي�ج
بيـــن 45-55 ســــــم. مــا  املالــك 

ــزة  ا�ئ �ج ارتفــاع  يكــون  أن  ــب  ي�ج
ارتــــفــــــاع  مــن  أقــل  الـــــــمـــــدّرب 

كــــــأس الـــــمـــالـــك.

ــزة  ا�ئ �ج ارتفــاع  يكــون  أن  ــب  ي�ج
ارتــــــــفــــــــاع  مــن  أقــل  الـخـــــيـــّــال 

ـــــــــــزة الــــــمـــــدّرب. ـــــــــا�ئ �ج

زة املدرب ا�ئ يـّــال حج زة ال�خ ا�ئ حج

ــم
ســـــ

 5
5-

45

إرشــــــــادات التصـمـيــــــــم
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مها الـمـلفات الـمطلوب تسلــ�ي

م )250-150 كلمة(  ملخص املشروع و مفهوم التصم�ي

2D رسومات

Diagrams رسومات توضي�ية

3D Renderings  لقطات ثالثية األبعاد

م مواصفات التصم�ي
 

ميع الرسومات  2D للقطع �ب

موعة التصـميــــــــــم )كـــأس  �ي م�ج ب أن تــــتوفر  لكل قطعة  �خ ي�ج
ــــــزة الــــخيـــّـــــال( ـــا�ئ زة الـمدّرب،�ج ا�ئ الـمالك، �ج

 DWG ملف
ي�تــوي عـــلـى

م موعة تصم�ي امللفات املطلوب رفعها، لكل م�ب

 PDF مـــلــــف
يــ�ـتوي عــلـى  

ميع املستندات املطلوبة من  �خ ت�ميل �ج ب عل� املتقدم�ي ي�ج
خالل املنصة الرسمية للمسابقة.

من شروط املسابقة أن ال ت�مل امللفات اسم املشارك أو 
م.  موعة املشاركة أو املؤسسة، و ذلك لعدالة الت�ك�ي امل�ج

زة   م املختارة و الفا�ئ مال�ظة: سيتطلب من أص�اب التصام�ي
تقديم رسومات إضافية مع مزيد من التفاصيل إلمكانية 

الدخول ملر�لة التصنيع،كما  سيتطلب منهم  التعاون مع 
الشركة املصنعة.

�خ لكل قطعة( هت�ي )ال يقل عن مسقط أفقي وا�د ووا�ج

 

ر�ة لكل قطعة) )الطول واالرتفاع واملواد املق�ت

�خ لكل قطعة( هت�ي )ال يقل عن مسقط أفقي وا�د ووا�ج

� لكل قطعة( �خ ك�د أد�خ )لقطت�ي

يل رابط التسحج

اضغط هنا

https://engage.moc.gov.sa/saudicupdc
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م معايـيـر التقيـ�ي

 .)Concept Statement( م ملخص مفهوم التصم�ي
م املتكاملة. م وقصة التصم�ي ب�ث التصم�ي

ال(. �يّ موعة )املالك واملدرب وال�خ �ي امل�ج ز �خ وا�ئ ميع ال�ج �خ �ج العالقة ب�ي
م. �ي التصم�ي �ي الثقافة السعودية و انعكاسها �خ م �خ مدى ربط التصم�ي

م. �ي التصم�ي يد لكل كأس/ شوط و تمثيله �خ الفهم ال�ج

ميل وفريــــد. م �ج أن يكون التصم�ي
م. اختيار الـمواد واأللوان املتناسقة واملناسبة للتصم�ي

م وتصنيعه. قابلية إنشاء التصم�ي

م. �ي التصم�ي اإلبداع واالبتكار �خ

ــب أن تكــون العــروض املقدمــة متناســقة و متوافقــة مــع  ي�ج
املرفــق، وأن  التسليـــم  ــدول  �ج فـــي  ــودة  املو�ج العناصــر  ميــع  �ج

يكــون  لهــا هيــكل واضــح.

الــــــوزنالعنوان التفاصيــــــــــــــــــل

مال التـــــصـميــــــم حج

25%

25%

25%
15%

10%

مفهوم التـــــصـميــــــم

قابـــلــــيــــة التـــــنــفيـــــــذ

اإلبــــــــداع واالبــــــــتــــكار

�ي عرض التسليــم النــــها�ئ



الـــــمـــــلـــحـــقـــات



13 م كأس السعودية  مسابقة تصم�ي

ز ال�الية )فقط للتوضيح( وا�ئ أمثلة عل� الكؤوس وال�ج

م )األشواط(: موعات التصم�ي م�ج

كأس الـمالك ـمـوعــة زة الـمدربمحج ا�ئ يـّــال �ج زة ال�خ ا�ئ �ج

1. كـــأس نيـــــوم

2. كـــأس الـ 1351

3. كـــأس البحر األحمر

ــاص بكــم أو التأثيـــر فيــه بــأي شــكل مــن األشــكال ، بــل هــي مرفقــة للتوضيــح   م ال�خ مال�ظــة: هــذه األمثلــة  ليــس املقصــود بهــا إلهــام التصمـــ�ي
ــز بشــكل  وا�ئ ــب  التذكــر أن أ�ــد أهــداف هــذه املســابقة هــو إعــادة تصـميـــم الكــؤوس و ال�ج و إعطــاء أمثلــة عـلـــى التصاميـــم الســابقة فقــط. ي�ج

ديــدة. كامــل بنــاء عـلـــى إرشــادات التصميـــم ال�ج
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زة املدربكأس املالك ا�ئ يـّــال �ب زة الحخ ا�ئ �ب

4. كأس العبية

5. كأس  نادي سباقات ال�خيل

�ي السعودية 6. كأس ديـــــر�ج

7. كأس الريـــــاض للسرعة

8. كـــأس السعودية

كأس املالك ـمـوعــة زة املدربمحج ا�ئ يـّــال �ج زة ال�خ ا�ئ �ج






