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عن المسابقة

ُأطلقت مسابقة مجسم وطن في عام 
2018 من قبل الفوزان لخدمة المجتمع، 

بهدف تسليط الضوء على مواهب 
الشباب عبر منحهم الفرصة للتنافس 

على تصميم عمل فني إبداعي بأسلوب 
رمزي غير مسبوق، ُيعبر عن الوحدة 

الوطنية وتاريخ المملكة العربية 
السعودية. ويتم تنفيذ التصاميم الفائزة 

لتكون معالًما راسخًة في أحد الميادين 
أو المناطق العامة بالمملكة في اليوم 

الوطني من كل عام.

وتعزيًزا لالنتماء، وسعًيا لترسيخ الثقافة 
الوطنية من خالل معالم جمالية برؤى 

عصرية، أعلنت مسابقة مجسم وطن 
شراكتها مع برنامج جودة الحياة لمواصلة 

مسيرة الشغف واإلبداع.
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TOP VIEW  

 

الدوارات الميادين والمناطق العامة
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مسارات المسابقة



 2018 

خريطة المملكة

2020

 دوار البيرق

2021

دوار طموحنا عنان 
السماء

2021

ميدان العرضة
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المعالم المنجزة



4
معالم ُمنجزة

30
 عضوًا شاركوا في تحكيم

المسابقة

300+ 
 مشارك في المسابقة منذ
انطالقها

7
 مواقع في مدينتين

2
 مدينتان في

المملكة

6
 متبرعين من
القطاع الخاص

w w w.mwaward.com

أرقام مجسم وطن
 



المشاريع
الفائزة
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المصممين
• م. عبدالقادر السويدان

• م. رابعة العبدالقادر

• م. مشعل بالطيور

• م. عبدالرحمن الوطبان 

إهداء من

الشركة المتحدة لإللكترونيات )اكسترا(

البيرق 

تم تصميم المجسم على شكل راية 
ترفرف تعّبر عن الوحدة واالنتماء 

الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق 
السماء.

في داخل المجسم، لوحة مرسومة 
تجسد تفاصيل دخول المؤسس الملك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه- 
مدينة الرياض وهي الخطوة األولى في 

توحيد المملكة العربية السعودية.
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المصممين

• م. فاطمة العابد

• م. مسعود الزنيفير

• م. مها العيسوي

إهداء من

مكتب أحمد الموسى لالستشارات الهندسية

طموحنا عنان السماء

تم استلهام فكرة التصميم من التكوين 
الصخري لجبال طويق في منطقة 

الرياض، ومن مقولة سمو ولي العهد 
“طموحنا عنان السماء”.

يتكون المجسم من كتلتين على األرض، 
يعبران عن مفهوم االنطالق من األرض 

للسماء، وتعبر الكتلة الثابتة في 
المنتصف عن صالبة المملكة وفخرها 

بأصولها وثوابتها وإرثها التاريخي. الذي 
عزز من انطالقها نحو المستقبل بخطى 

واثقة مستقرة
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المصممين

• م. عبدالقادر السويدان

• م. مشعل بالطيور 

• م. عبدالله األنصاري

إهداء من

مجموعة باس الدولية

ميدان العرضة 

استلهمت فكرة التصميم من العرضة 
السعودية، وهي رقصة شعبية بدأت 
كونها إحدى أهازيج الحروب، إال أنها 
أصبحت تؤدى في أوقات االحتفاالت 
واألعياد حتى أصبحت فيما بعد رمًزا 

للثقافة السعودية. تم تجسيدها في 
ساحة تفاعلية تعّبر عن اإلرث الوطني 

والفن الشعبي بشكل عصري ليخلد في 
ذاكرة أبناء الوطن جيل بعد جيل.

صمم المجسم من ١٣ عمود يمثلون 
مناطق المملكة، يكونون مجتمعين 

جدارية العرضة، وهي لوحة فنية بتالعب 
بصري، حيث ال تكتمل الصورة إال بعد أن 

تمر بجميع فراغات المشروع، إضافة إلى 
مسطح مائي راقص مع أهازيج العرضة.
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المصممين

مكتب أركما

دوار عبّية 

دوار عبية تجسيد لحالة السعودي في 
عهد الملك سلمان حفظه الله والتقدم 
الذي يشهده المجتمع السعودي في 

ظل رؤية ٢٠٣٠.

تم تجسيد سعي الشعب السعودي نحو 
االزدهار وتحقيق الرؤية بخيل الملك 

عبدالعزيز الذي رافقه في رحلة توحيده 
للمملكة، فقد عرفت الخيل بأنها كانت 

الرفيق والسند للملك عبدالعزيز رحمه 
الله واشتهرت عبيه لكونها الخيل التي 

اختارها المؤسس رحمه الله لضم نجد.
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دوار السدو 

أتت الفكرة التصميمية لترسيخ إرث ثقافي 
وتاريخي، حيث يعد السدو ملمحًا أساسيًا 

في قسمات وجه المملكة الثقافي، إذ 
حظي بمكانة واهتمام جعال التعريف به 

وصونه ونشره كتراث حي هدفًا رئيسيًا 
لجهات وهيئات حكومية عدة.

كما مثل هذا االختيار في أبعاده وجوانبه 
المتصلة حجم االنتماء وااللتفاف لما 
تمتلكه المملكة من مخزون ثقافي 

يتوازى في أهميته وقيمته مع مكانتها 
وثقلها االقتصادي.

“إن إدراج فن السدو ضمن قائمة 
“اليونسكو” للتراث الثقافي غير المادي 
خطوة مهمة لمعرفة الدالالت الثقافية 
التي يحملها هذا الفن التراثي العريق.”

المصممين

• م. محمد يحيى المالكي

• م. محمد أحمد الحمدان
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رواية ملك 

يؤرخ المجسم رواية رواها المؤسس 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

)طيب الله ثراه( بنفسه، يحكي فيها 
المجد في رحلة استرداد الرياض هو 
ورجاله، ليبدأ بعدها عصًرا من النور، 
صفحات من صلب التاريخ والموروث 
العريق يخلدها المجسم بمفردات 

ورمزية ذات أسلوب معاصر.

المصممين
• م. عبدالقادر السويدان

• م. عبدالله األنصاري

• م. مشعل بالطيور

• م. عبدالوهاب الدليجان 
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االشتراطات 
والمعايير
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اشتراطات عامة 

يتاح تقديم المشاركات من قبل المكاتب الهندسية والجامعات السعودية، وكذلك • 
األفراد من داخل وخارج المملكة العربية السعودية من الجنسين.

يسمح بتقديم المشاركات على شكل مجموعات أو أفراد.• 

أن تكون المشاركات ضمن المواقع المحددة لكل دورة )بحيث تكون كل مشاركة • 
في موقع محدد(.

أن تكون المشاركات المقدمة مخصصة لمسابقة مجسم وطن )لم تتم المشاركة • 
بها في أي مسابقة من قبل(
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اشتراطات فنية 

أن تعكس التصاميم تاريخ المملكة العربية السعودية ومخزونها الثقافي، بشكل • 
رمزي إبداعي ينسجم مع البيئة العمرانية المحيطة.

أن يكون العمل المقدم ذا قيمة فنية.• 

أن تكون الرسومات المقدمة قابلة للتنفيذ مع تحديد مواد وآلية التنفيذ.• 

المشاريع التي يتم اختيارها للتنفيذ ترجع ملكيتها الفكرية لمسابقة مجسم وطن • 
مع حفظ حقوق المصممين.

في حال حدوث أي نزاع حول الملكية الفكرية للتصميم المقدم، فإن المسؤولية • 
تقع على صاحب المشاركة دون أدنى مسؤولية على مسابقة مجسم وطن.

يحق للقائمين على المسابقة اختيار التصاميم المتقدمة والتي لم يتم اختيارها • 
من قبل لجنة التحكيم للتنفيذ في أي وقت بعد انتهاء الدورة.

أن يتم عمل دراسة تحليلية للموقع تشمل الحركة الداخلية والخارجية للموقع • 
وعالقته البصرية والجمالية بالمكان.

يجب أن يكون التصميم المقدم مكتمل العناصر والتفاصيل من ناحية المعنى • 
الفكري.

 أن تسلم الملفات بصيغة باوربوينت )POWERPOINT( عالي الجودة محتوية • 
على:

1 .SITE PLAN الموقع العام
2 .DESIGN CONCEPT  الفكرة التصميمة
	 .MASTER PLAN  المساقط األفقية
	 .SECTIONS  قطاع طولي
	 . ELEVATIONS الواجهات
	 . 	D PERSPECTIVES مناظير ثالثية األبعاد
فيديو )اختياري( )1920 * 1080( بكسل . 	



w w w.mwaward.com

جوائز المسابقة 

ُتمنـ  المشــــاريع الفائزة جائــــزة مــــالية قــــدرها

100,000
ريال سعودي*

* يتم تقديم %0	 من قيمة الجائزة المالية بعد إعالن الفوز، 

و%0	 بعد تنفيذ المشروع.
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نتطلع لرؤية 
إبداعكم

سجل اآلن

رابط الموقع

https://mwaward.com/
www.mwaward.com
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