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مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني

برعاية ديكوفيرللتصميم  جائزة 

#decofair

www.decofair.com

٦ - ٩ نـوفـمـبـر ٢٠١٧
فندق الهيلتون, جدة

المنظمون

الفني ا�شراف 

الھندسیة المكاتب  لجنة 

الدليل الفني لجائزة ديكوفير
شروط وقوانين المسابقة

المسابقة الداعم ا�داريإدارة 
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الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني
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الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



٢

الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



٣

الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



٤

الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



٥

الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



٦

الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني

(A١) حدود الورقة مقاس
( ٥٩.٤ x ٨٤.١ سم)

حدود الرسم من الداخل 
( ٥١.٤ x ٨١.١ سم)

فراغ ( ٣ سم )

نوع املشاركة( طالب / محرتفون)فرع الجائزةشعار الجائزةمدير املسابقةالداعم اإلداريشعار املرشف الفنيشعار منظم الجائزةرقم املشاركة

رقم اللوحة   مقياس الرسم   التاريخ

�وذج الرسومات 
فراغ ( ١٫٥ سم )

م )
 س

٥ 
غ (

فرا

اسم اللوحة 

الھندسیة المكاتب  لجنة 
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الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



٨

الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني

جائزة التصميم الداخلي
المعاير                  النقاط

ا°لتزام بمتطلبات التقديم           5        

ا°لتزام بشروط المسابقة             5 

   فكرة المشروع                  20           

الدراسات التحليلة                  5     

طريقة العرض وا°ظهار                 5     

دراسة التنفيذ                   15      

تطبيق معايير ا°ستدامة             25

إضافات                   5

التكلفة                   15    

جائزة التصميم  المعماري
المعاير                       النقاط

ا°لتزام بمتطلبات التقديم                5 

ا°لتزام بشروط المسابقة                  5 

فكرة المشروع                               10

الدراسات التحليلة                          5 

طريقة العرض واالظهار                      5 

دراسة التنفيذ                           15 

تطبيق معايير ا°ستدامة                   30

إضافات                           5 

التكلفة                            20 

جائزة تصميم ا©ثاث
النقاط المعاير         

ا°لتزام بمتطلبات التقديم         5

ا°لتزام بشروط المسابقة         5

ا°بتكار         15

الفعالية          15

المرونة          10

 جدوى المشروع  - التكاليف        15

سهولة التنفيذ           15

معايير ا°ستدامة           5

الدراسات التحليلة           5

طريقة العرض و ا°ظهار           5

إضافات            5

معايير التحكيم



الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

٩

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني



الدليل الفني لجائزة ديكوفير

شروط وقوانين المسابقة  
موضوع ا�سابقة: إبتكار واستدامة

لعام 1439 هـ - 2017 م

فندق الهيلتون – جدة

المنظمون 
كة ريد سينيدي لتنظيم ا�عارض

 
إدارة الفعالية

مكتب الخطوط ا�ع�رية ل�ستشارات الهندسية 

فهرس المحتويات 
مقدمة                         

نبذة عن معرض ديكوف� 

التعريف بالجائزة     

ا�اف الفني              

الداعم ا�داري   

إدارة ا�سابقة                                                                                  

أقسام ا�سابقة 

متطلبات ا�شاركة ¡ ا�سابقة 

متطلبات التقديم ¡ ا�سابقة

معاي� التحكيم

لجنة التحكيم 

الجوائز وشهادات التقدير 

ال¦نامج الزمني للمسابقة

إست�رة التسجيل

مقدمة

تعتبر المسابقات المعمارية أحد عوامل تحفيز الفكر العلمي للمختصين و المهتمين بالمجال المعماري و هو 

وسيلة من وسائل تطوير المهنة و خصوصا إذا تم تنفيذها وإدارتها بشكل محترف وعادل .

وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتصميم الداخلي و زيادة عدد المختصين 

فيه مما يدعو الى زيادة االهتمام به من خالل مختلف القنوات ومنها المسابقات المعمارية .

وبناءا على ذلك فقد اتفقت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة مع شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اعتبارا من 2016 على إنشاء جائزة خاصة مصاحبه لمعرض ديكوفير الذي تنظمه شركة ريد سينيدي لتنظيم 

المعارض منذ أكثر من سبعة سنوات في مدينة جدة، وها هي الجائزة تنطلق في عامها الثاني بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في العام ا¬ول لها.

وقد اتفق المنظمين للجائزة على توسعة نطاقها لتشمل العالم ا°سالمي كامًال بالتعاون مع منظمة المدن 

والعواصم ا°سالمية.

وهي جائزة تشجيعية تحفيزية لدعم المختصين و المهتمين و العاملين في مجال التصميم الداخلي و العمارة 

وا¬ثاث، و قد تم االجتهاد في تصميمها بشكل احترافي و بسيط في ان واحد حيث تفتح المجال ¬كبر قدر من 

المشاركين للتنافس المهني عليها ، ونأمل التوفيق لنا و للمشاركين و للجنة التحكيم في الوصول ل·هداف 

المرجوة منها

نبذة عن ديكوفير

تحتفل شركة ريد سنيدي لتنظيم المعارض ، إحدى شركات ريد للمعارض الدولية والتي تعد من أكبر منظمي 

المعارض حول العالم ،بالنسخة التاسعة من معرض ديكوفير، المعرض السعودي الدولي المتخصص في 

قطاع ا¬ثاث والتصميم والمقام بإذن ا½ في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2017  في فندق هيلتون جدة، المملكة 

العربية السعودية.

يتيح معرض ديكوفير الفرصة °جتماع الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة ا¬ثاث 

والتصميم تحت سقف واحد خالل أيام المعرض حيث يشكل منصة تجارية مناسبة للتعاون والتواصل التجاري 

وتبادل الخبرات بين الشركات أنفسهم والزوار من أصحاب االختصاص والعاملين في القطاع ومنهم: 

المهندسون المعماريون والمصممون والمقاولون والمستثمرون والمتخصصون بالضيافة ومدراء المشاريع.

معرض ديكوفير يغطي كل جوانب هذه الصناعة و يوفر للعارضين الفرصة لعرض منتجاتهم و خدماتهم 

ويشتمل المعرض على 9 قطاعات : ا¬ثاث ، ا°ضاءة ، مواد التصميم ، الديكورات المنزلية، المنسوجات و 

المفروشات ، و منتجات المطبخ و ا¬دوات الصحية والتصاميم و الخدمات المعمارية . 

سنة بعد سنة ديكوفير يخلق بيئة عمل خالقة للتصميمات وا°ختراعات الجديدة . ويستقبل أكثر من ٧000 زائر 

و يعطي الفرصة لتجربة التصميمات الجديدة و أحدث المنتجات و حضور ندوات المعرض وورش العمل 

التعليمية. 

المعرض سيقام من 6 إلى 9 نوفمبر 2017 في جدة، المملكة العربية السعودية, فندق الهيلتون ، جدة

أوقات المعرض : من ٤ الى ١١ مساء 

اليسمح بدخول مادون ١٦ سنة .

التعريف بالجائزة
 

جائزة ديكوفير للعام 1439 هـ - 2017 م هي جائزة تشجيعية تم إنشائها لدعم و تطوير اعمال التصميم الداخلي 

و المعماري بالمملكة العربية السعودية و ستكون مصاحبة لمعرض ديكوفير، و قد تم ا°تفاق مع لجنة 

المكاتب الهندسية بغرفة جدة ل·شراف الفني على الجائزة حيث تنصب في نطاق أهدافها ومجال نشاطاتها    

الهندسية للقيام بإدارة المسابقة لما تمتاز به من خبرة في مجال المسابقات المعمارية المختلفة

ا�شراف الفني

 لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة
تعتبر لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة واحدة من اللجان الرئيسيةبها وتأسست منذ حوالي 30 عامًا 

استطاعت خاللها أن تساهم في تطوير وبلورة قطاع االستشارات الهندسية والمساهمة في حل مشاكله 

وتمثيل أعضاء القطاع أفضل تمثيل. وحصلت في الدورة الماضية على المركز الثالث بين اللجان السبعون 

المشكلة بغرفة جدة. وتم وضع خطة طموحة للجنة خالل المرحلة القادمة لتكملة مجهوداتها السابقة 

لتحقيق ا¬هداف الموضوعة لها. ومن أهم إنجازاتها في هذه الفترة تتمثل في المشاركة مع الهيئة السعودية 

للمهندسين في تعديل آلية تصنيف المكاتب الهندسية بوزارة الشئون البلدية والقروية. با°ضافة إلى توقيع 

إتفاقيات تعاون مع كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وقسم العمارة بجامعة عفت وقسم 

العمارة بجامعة دار الحكمة  وكلية التقنية بجدة وذلك لتطوير التعليم الهندسي بجدة وتوافقه مع 

معطيات السوق. 

وأخيراً قامت اللجنة بتشكيل فريقي عمل للتصميم الداخلي والمباني الخضراء لدعم هذين التوجهين ونشر 

أفكارهم وتوعية المجتمع بهم.

الداعم ا�داري:

منظمة العواصم والمدن ا�سالمية:
منظمة العواصم والمدن ا°سالمية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1400هـ الموافق 

1980م كمنظمة منتمية لمنظمة المؤتمر ا°سالمي، تقبل في عضويتها العواصم في ا¬قطار ا°سالمية 

والمدن في العالم أجمع ومقرها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية، 

والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي وال تتدخل في شئون أية دولة وتتركز أنشطتها في تحقيق 

أهدافها التي تقع ضمن إطار التنمية المتواصلة للمستوطنات البشرية. 

تضم المنظمة في عضويتها 141 عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 54 دولة عضو في منظمة المؤتمر 

ا°سالمي من أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما تضم في عضويتها ثمانية مدن 

أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر ا°سالمي وأربعة عشرة عضوا مشاركا من 

الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث من ا¬قطار ا°سالمية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة، 

وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية في أعمالها.

وتقوم المنظمة بالتعاون مع إدارة الجائزة في تعميمها على الدول ا¬عضاء بها °تاحة الفرصة لهم 

للمشاركة في الجائزة.

إدارة المسابقة:

مكتب الخطوط المعمارية لالستشارات الهندسية:
تأسس مكتب الخطوط المعمارية في العام 2000 م وشق طريقه االحترافي في العمل بالتضامن مع ستة من 

المكاتب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية لدعم المكتب وأعماله ولديهم فروع بمختلف انحاء 

العالم، ويصل عدد العاملين في هذه المكاتب إلى حوالي 1800 مهندس تقريبًا.

وأستطاع المكتب من تصميم وا°شراف على تنفيذ مشاريع مميزة تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات ريال 

سعودي.

أما في مجال المسابقات المعمارية فالمكتب يعتبر من الرواد في ذلك حيث أسس أكثر من جائزة (جائزة 

أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة، وجائزة ا°بداع لمشاريع التخرج لطلبة كلية تصاميم البيئة 

بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة ديكو فير) وأدار مسابقات معمارية مختلفة باحترافية عالية جداً وأصبح لديه 

معايير خاصة به في تنظيم المسابقات المعمارية.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى ثالث فروع رئيسة كالتالي:
 

جائزة تصميم ا©ثاث

هي مسابقة مفتوحة عامة للمحترفين والطالب و الهواه ¬ي نوع من أنواع ا¬ثاث والمفروشات الرئيسية سواء 

كانت منزلية أم مكتبية ( ماعدا ا°كسسوارات).

 
جائزة تصميم داخلي تجاري

هي مسابقة للمحترفين والطالب و الطالبات وذلك ¬ي مشروع تصميم داخلي تجاري تزيد مساحته عن 150 م2

جائزة التصميم المعماري

هي مسابقة للمحترفين والطالب والطالبات وذلك لمشاريع ا°سكان الميسر وذلك للمساهمة في إيجاد 

حلول مبتكرة ومستدامة لهذا النوع من المشاريع.

سيتم تحكيم جائزة التصميم الداخلي والتصميم المعماري  بشكل منفصل لكل من المحترفين وكل من 

الطالب و الطالبات و سيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة ا¬ولى على دروع وجوائز تشجيعية وشهادات تقدير

متطلبات المشاركة في الجائزة

تصميم ا©ثاث
المشاركة متاحة للجميع المختصين والهواة، ذكور وإناث.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات أو الجامعات.

المشاركة متاحة لجميع أنواع ا¬ثاث ما عدا (االكسسوارات – الفازات – العالقات – أدوات الزينة).

المشاركة متاحة للقطع المصممة أو المنفذة على أن تكون أصلية.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار وحضور 

حفل توزيع الجوائز و ذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

التصميم الداخلي
المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم والمشاركة 

متاحة لمشاريع التصميم الداخلي التجاري التي ال تقل مساحتها عن 150 م2.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين االلتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد خالل أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

 
التصميم المعماري

المشاركة متاحة للجميع مختصين وغير مختصين ذكور وإناث.

سيتم تحكيم المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصص ضمن فئة المحترفين وما دون 

ذلك سيتم تحكيمهم ضمن فئة غير المحترفين.

المشاركة متاحة ل·فراد والمجموعات أو الجهات والمكاتب والجامعات أو من قبل المالك أنفسهم.

المشاركة متاحة لمشاريع ا°سكان الميسر فقط.

المشاركة متاحة للمشاريع المصممة أو المشاريع المنفذة على حد سواء.

المشاركة يجب أن تكون من قبل الجهة صاحبة الصالحية في تقديم ا¬عمال سواء كانو أفرادا أو مجموعات.

المشاركون يتحملون مسئوليتهم عن حقوق الملكية الفكرية ل·عمال المشاركين بها.

على المشاركين ا°لتزام بمتطلبات المسابقة ومتطلبات التقديم.

يلتزم الفائزون الثالثة بالحضور والتواجد أيام المعرض لشرح مشروعاتهم وا°جابة عن استفسارات الزوار 

وحضور حفل توزيع الجوائز وذلك على نفقتهم الخاصة.

في حال الفوز بالجائزة وكان عدد المشاركين أكثر من شخص واحد يتم تقسيم الجائزة بينهم بمعرفتهم.

متطلبات التقديم للمسابقة

على المشاركين في هذه المسابقة ا�لتزام بتقديم مشاركاتهم كالتالي 
يتم تقديم نسخة من جميع الرسومات ملونة على ألواح من الفلين بحجم A1 وبسمك ١٠ مم

يسمح لكل مشاركة تقديم المشاركة في عدد ثالثة لوحات فقط.  

 A3 يتم تقديم عدد 7 نسخ من المستندات على ورق عادي مقاس

 A4 يتم تقديم التقارير الفنية على ورق عادي مقاس

يتم تقديم نسختين من جميع الرسومات و المستندات .... الخ على أقراص ممغنطة .

تقديم المستندات و الرسومات الخاصة بالمسابقة حسب النموذج المرفق و 
موضحًا بها مايلي :-

اسم و شعار المنظم للمسابقة شركة ريد سينيدي لتنظيم المعارض 

اسم و شعار المشرف الفني للمسابقة لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة

اسم وشعار الداعم ا°داري: منظمة العواصم والمدن ا°سالمية.

اسم وشعار مدير المسابقة: مكتب الخطوط المعمارية لÔستشارات الهندسية.

فرع الجائزة و نوعية المشاركة طالب / محترفون

رقم المتسابق حسب ما سيتم تزويدكم به من قبل مدير المسابقة . 

أرقام اللوحات و الصفحات

يجب أن تشمل الرسومات و المستندات على أقل تقدير على مايلي 
الدراسات التحليلية للمشروع 

المساقط ا¬فقية

القطاعات  ال يقل عن قطاعين 

الواجهة الرئيسية للمشروع

المناظير الداخلية ال يقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم الداخلي (ماعدا جائزة ا¬ثاث).

 المناظير الخارجية ال تقل عن 2 على أقل تقدير لفئة التصميم المعماري.

أي مستخرجات يرى المصمم أنها ضرورية لدعم ا¬فكار المقدمة من قبله / مجسمات – افالم- كتيبات .

تعتبر جميع ا¬عمال المقدمة في هذه المسابقة ملك ¬صحابها و يحق للمنظمين و المشرف  الفني و  

العلمي ا°شارة إليها و إعادة نشرها أو المشاركة بها في مناسبات مختلفة أو طباعتها و خالفه دون 

المساس بالحقوق الملكية الفكرية ¬صحابها 

قرار لجان التحكيم نهائي و الرجعة فيه

الجوائز وشهادات التقدير 

يحصل الفائز ا¬ول عن كل فرع من فروع الجائزة على جوائز عينية وتقديرية وهيا كالتالي: 

درع جائزة ديكوفير ¬فضل تصميم وشهادات تقدير

تذكرة سفر إلى باريس أو ميالنو  لحضور معرض maison et objet في باريس او معرض Salon de mobil  في ميالنو ( 

للفائز حرية ا°ختيار لزيارة أحد هذين المعرضين)

يحصل الفائز ا¬ول على تغطية إعالمية خاصة بمشاركته و تصميمه الحائز على الجائزة

و سيحصل الفائز الثاني والثالث على درع وشهادة تقدير

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من لجنة المكاتب الهندسية المشرفة على  جائزة ديكوفير 

للتصميم، وا¬هم من ذلك هو التغطية ا°عالمية للفائزين في كل دول الخليج (على ا°نترنت ووسائل ا°عالم 

ا¬خرى).

لجان التحكيم

جائزة تصميم ا©ثاث
الدكتور / أحمد خان الهاشمي             رئيس  كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز

المصممة / ألفت باريان                         عضو جامعة الملك عبد العزيز

االستاذ/ غسان الكندي                          عضو شركة غسان الصيعري وشركاه

جائزة التصميم المعماري 
المهندس / علي الشعيبي                   رئيس مكتب المهندس / علي الشعيبي

المهندس / زهير حمزة                     عضو شركة سدكو للتطوير

الدكتورة /  سماح الخطيب              عضو جامعة عفت

جائزة التصميم الداخلي 
المهندس / طارق شلبي                              رئيس مكتب محور التصميم

الدكتورة / أالء قضيب البان                      عضو جامعة دار الحكمة

الدكتور / حسين آل مشيط                      عضو لجنة المكاتب الهندسية

البرنامج الزمني للمسابقة

7 سبتمبر 2017 م موعد ا�عالن عن المسابقة      

27 اكتوبر 2017 م  آخر موعد لتقديم ا©عمال      

29-31 اكتوبر 2017 م  المراجعة الفنية     

1-2 نوفمبر 2017 التحكيم         

إعالن المرشحين        3 نوفمبر 2017

معرض المشاريع الفائزة   6 – 9 نوفمبر 2017

 حفل التكريم و إعالن النتائج       7 نوفمبر 2017

لجنة التحكيم بانتظار مشاركاتكم...

ليس هناك حد لعدد المشاركات التي يمكن ©ي مشارك التقدم بها، كما ال يوجد حد لعدد فروع الجائزة 

التي يمكنه المشاركة فيها. وحتى تكون المشاركة مستوفية للشروط الالزمة،

 يتوجب على المشترك تعبئة إستمارة التسجيل  المرفقة أدناه  لكل فرع يشارك به

 ودفع الرسوم المحددة.

ل�ستفسار والتواصل معنا:
ل·سئلة والتعليقات المتعلقة بجائزة ديكوفير للتصميم يرجى إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى عنوان البريد 

ا°لكتروني التالي،  أو االتصال بنا على هاتف:

هاتف:                                                           تحويلة

عنوان المكتب من أجل تقديم المواد المشاركة:
 الطابق ا©رضي، بناية الفضل (البناية السوداء)

مقابل مستشفى الوالدة، بعد شارع عرفات

المساعدية، حي الحمراء، جدة المملكة العربية السعودية

dda@decofair.com :البريد ا�لكتروني

 230        +966 12 6682626  
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استمارة التسجيل 
السادة كة/ ريد سنيدي لتنظيم ا�عارض    

نفيدكم برغبتنا ¡ ا�شاركة ¡ جائزة ديكوف� للتصميم  لعام 2017 م  و ا�قامة بالتزامن مع معرض ديكوف� بفندق الهيلتون بجدة  وذلك حسب البيانات التالية :

إسم ا�ش°ك:

إسم الجهه/ ا�كتب الهند± ( إن وجد) :

الهاتف :

الجوال:

: µال¦يد ا�لك°و

اسم ا�سؤول :

أس�ء ا�شارك· ¡ الجائزة ( إن وجد)  :

الفئة التي ستشارك بها  

      جائزة تصميم ا½ثاث                     جائزة التصميم الداخ¹                 جائزة التصميم ا�ع�ري 

عليه نأمل االطالع و التكرم بتسجيلنا و ا¡فادة بذلك :

التاريخ : توقيع ا�ش°ك :  

هذا القسم خاص  بمنظمي المسابقة

تم التسجيل برقم :         تاريخ:

و نأمل استخدام الرقم في جميع اللوحات و ا¯عمال المقدمة

 

مالحظة: يتم تسليم جميع المشاركات إلى العنوان المرفق آعاله ( آخر موعد ¡ستالم ا¯عمال 27 أكتوبر  2017)

التحويل البنÃ إÄ العنوان البنÃ ا�ذكور أدناه. إذا تم الدفع عن طريق حوالة بنكية يجب ذكر التا¿

 "�يتحمل ا�رسل إليه أي رسوم تحويل".

اسم ا�ستفيد: كة ريد سنيدي للمعارض

اسم البنك وعنوانه:  بنك ساب ( شارع ا½م� محمد بن عبد العزيز) التحلية -جدة

رقم الحساب: 036373579006

  SA704 5000 000 0363 7357 9006 :IBAN

رسوم التسجيل = 300 ريال سعودي 

برعاية ديكوفيرللتصميم  جائزة 

المنظمون

الفني ا�شراف 

الھندسیة المكاتب  لجنة 

المسابقة الداعم ا�داريإدارة 


