


، وتحت شعار 2030رؤية سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا رؤية من منطلق 

ام األول مسابقة فارس السعودية الفريدة واألولى من نوعها والتي تمثل بالمقتنطلق " علموا اوالدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"

في والثقافة والترفيهالتعريف بالعادات والتقاليد والثقافات والرياضات والفلكلور الخاص بكل منطقة مما يظهر صورة مشرفة للسياحة

.المملكة العربية السعودية

.حصاحبة الفكرة والتي تعود لمالكها المنتج والمؤلف خالد الراجبرودكشنلوكيشنحيث تقدم وتشرف على المسابقة مؤسسة 

فارس السعودية





800شبان يمثلون 3تنطلق المسابقة من خالل اختيارات لجنة التحكيم من المتقدمين على موقع المسابقة عبر القناة الناقلة باختيار 
منطقة مكة المكرمة –منطقة الرياض )شاب ممثلة بـ 10400ليصبح العدد االجمالي 13شاب من كل منطقة من مناطق المملكة الـ  

منطقة –ل منطقة حائ–المنطقة الشرقية –منطقة جازان –منطقة تبوك –منطقة تبوك –منطقة القصيم –منطقة المدينة المنورة –

شاب من جميع المناطق بحيث يمثل كل شاب اجتاز 39ليكتمل نصاب العدد إلى ( منطقة الجوف–منطقة نجران –الحدود الشمالية 

مثيل من خالل حفل االختبارات وحالفه الحظ إلى التأهل إلى النهائيات لتمثيل منطقته بعاداتها وتقاليدها وزيها واماكنها السياحية خير ت
.الختام

.نظيمية في المملكةالقاعات التي سوف تشرف عليها أهم الشركات التحيث يكون اللقاء األول بين المشتركين في المسابقة ولجنة التحكيم في أحد 

االنطالقة





ارة بعناية بحيث تتكون أمام لجنة التحكيم المختوالترفيهية بحيث يخضع كل مشترك لمجموعة من االختبارات الثقافية والسلوكية والرياضية 

ة إلى خبراء مختصين في مجاالت مختلفة يمثلهم مدرب رياضي ومصمم أزياء ومثقف ودكتور بحيث يكون هناك تقويم كامل إضاف4من 

.بيةلياقة وأساتذة في مجاالت متعددة في علم النفس واالجتماع والتنمية البشرية والثقافة العامة وكذلك غرس حب اللغة العر

يات ومن خالل المسابقة سيكون هناك دعوة إلى شخصيات عامة ورعاة من جميع المناطق في المملكة العربية السعودية كذلك شخص

.مشهورة من جميع المجاالت للمشاركة في هذا الحدث الهام إضافة إلى تواجد شراكات كبيرة مع قطاعات حكومية وخاصة

قنوات –ي سي قنوات أم ب–والمسابقة ستشكل شراكة تلفزيونية من خالل أحد القنوات الفضائية في السعودية مثل القنوات السعودية 

(الشعارات الناقلة للقنوات. )روتانا

علما أنه سيحدد . )فيما سيكون حفل الختام يتم اختيار شاب سعودي واحد يتوج بالجائزة الكبرى في بث مباشر وبحضور جماهيري كبير

(  الحقا لتنظيم الحفل الختامي الكبير" االفضل تنظيما"شركة 





:وتهدف مسابقة السعودية إلى

.بث الروح المثالية لدى الشباب وجعل الفائزون قدوه لغيرهم ومثال يحتذي فيه-1

.إظهار دور التعليم والرياضة والثقافة في بناء الشخصية-2

.إبراز إتباع السلوك القويم والبعد عن التيارات الغريبة والتوازن النفسي-3

2030بث روح التعاون والعطاء لدى الشباب واالشتراك في العمل التطوعية والخيرية حسب رؤية -4

.إظهار دور األساتذة والمختصين في بناء االجيال المثالية-5

إلقاء الضوء إمام العالم كله لما وصل إليه الشاب السعودي من علم وثقافة وحضارة-6

.معرفة ثقافة ومعالم مناطق المملكة السياحية واالثرية من خالل الشباب المشاركين-7

.اجادة األلعاب الترفيهية القديمة في جميع مناطق المملكة-8





:وتمثلت شروط اختيار المشترك المثالي في المسابقة

.يحمل الجنسية السعودية، وإجادة لهجة منطقته.1

.سنة30إلى 18عمره ما بين .2

.حاصل على الشهادة الثانوية على األقل.3

.عنده معلومات عامه كثيرة.4

.له نشاط ثقافي ورياضي وغيرها.5

.يمارس الرياضة العامة باستمرار.6

.لدية سلوك منضبط وسمعه طيبة.7

.لدية الرغبة في العمل االجتماعي التطوعي.8

.ليس لديه أي أفكار تطرفية شكال وسلوكا.9

.أن يحضر المحاضرات بشكل مستمر.01

.يجتاز االختبارات التحريرية والشفوية.11

.دراية بالمعالم االثرية والتاريخية في منطقته.21

.معرفة الرياضات القديمة في المنطقة.31

.أن يكون لديه رسالة لخدمة دينه ووطنه.41

.2030أن يكون لديه رسالة مستقبلية تتوافق مع رؤية .51





:فيما تكون المعايير الخاصة من قبل المدرب الرياضي

تناسق الجسم من خالل الوزن يكون مناسب مع الطول.1

التحديد العضلي واضح.2

نسبة الدهون قليلة بالجسم.3

( الكرة بأنواعها–الرماية –ركوب الخيل –السباحة )أن يكون أحد هواياته ممارسة أحد األنشطة الرياضية .4

وإلى أخره.5

: فيما كانت اشتراطات األزياء من خالل منظور المصمم

لون البشرة .1

قوام الجسم.2

العمر.3

( صيف –شتاء ) الموسم .4

شخصية المشترك.5





:وستكون آلية مسابقة فارس السعودية على النحو التالي

.تحديد موعد تقديم المشتركين أمام لجنة البرنامج-1

.اختيار عدد من المشتركين في المسابقة من قبل لجنة البرنامج من بعد مرحلة التقديم-2

ي مدينة منطقة في المملكة العربية السعودية لتحديد واختيار مشترك وحيد للذهاب للمرحلة االخيرة والتي ستقام ف13السفر لـ -3

.الرياض

.أيام3بدء االختيار للمشتركين المتواجدين في المنطقة خالل -4

ارته واللجنة االنتقال لمرحلة مدينة الرياض وبدء الفعاليات النهائية من خالل خطة عمل شاملة سيقوم بها البرنامج تحت مسئولية إد-5

.بوضعها للمشاركين من جميع مناطق المملكة

:وستشمل خطة المسابقة على

محاضرات ثقافية-2.دورات تدريبية-1

.رحالت استكشافية-4.أمسيات شعرية-3

.مشترك39اختبارات نهائية الختيار الـ -6.منافسات رياضية-5





:المراحل التي ستمر بها المسابقة

سائل المتاحة ثم سيبدأ فريق العمل من خالل التسويق للمسابقة من خالل إعالنات في جميع القنوات الفضائية والصحف المحلية وكذلك كل الو

منطقة للقدوم إلى منطقة الرياض حيث مكان التجمع وتبدأ 13شاب سعودي من 39ننتقل إلى تنفيذ المسابقة من خالل االختيار النهائي لـ 

شمل السياحة والترفيه التصفيات النهائية التي تشمل التصويت الجماهيري وكذلك تقييم لجنة التحكيم، حيث تم اعداد برنامج تدريبي متكامل ي

.والثقافة والرياضة من قبل متخصصين في هذه المجاالت

.فيما ستكون هناك معايير للفائز في فارس السعودية ستكون من قبل لجنة التحكيم

.وستكون نسب الفائز موزعة بين لجان التحكيم والتصويت

.حيث سيعقد مؤتمر صحافي سيحضره رجاالت االعالم والصحافة من جميع الوسائل اإلعالمية للحديث عن المسابقة

أقترح الشخصية وكذلك سيكون في المسابقة تكريم لشخصية عامة كان لها تأثير في مجالها وساهمت بشكل كبير في رفعة ورقي الوطن وحيث

ه هللا، من خالل األولى في مسابقة فارس السعودية بأن يكون الراحل صاحب السمو الملكي األمير عبدهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحم

.والثالثسيشمل على حفل غنائي سيتم تكريم الفائز بفارس السعودية إضافة إلى المركزين الثانيبرعاية راعي الحفل حفل ختامي 
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