شروط ومواصفات تصميم شكل موحد لواجهات أسواق التموين التعاونية التي
تنوي تأسيسها الجمعيات التعاونية في المملكة
يعلن مجلس الجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية ( الذي سيسمى في هذا الكراس بالمجلس
) لجميع المكاتب اإلستشارية والمصممين المعمارين ومصممي الشعارات داخل المملكة وخارجها عن طلب
تصميم موحد لواجهات األسواق التموينية التعاونية التي تعمل الجمعيات التعاونية على إقامتها في عموم مناطق
المملكة وفقا ً للمواصفات والشروط التالية :

أوالً  /العناصر األساسية للتصميم :
 .1أن يتميز بالبساطة .
 .2أن يكون ذا صلة بمجال التموين ويوحي بأنه سوق تعاوني .
 .3أن ال يبتعد عن التقاليد السعودية .
 .4أن يكون متميزا ً .
 .5أن يكون قابلً للرسوخ في الذاكرة بسهولة تامة وبسرعة .
 .6أن يكون التصميم مرنا ً في مجال التنفيذ .

ثانيا ً  /الواجهات :
 .1واجهة رئيسية .
 .2واجهة جانبية .

ثالثا ً  /الشعارات وإسم الجمعية :
 .1وضع إسم الجمعية على النحو التالي ( الجمعية التعاونية في  ) ...............في مستطيل طويل وبعرض
مناسب في أعلى الواجهة الرئيسية .
 .2وضع شعار مجلس الجمعيات التعاونية المرسوم أعله ( بدون إسم ) في أعلى الواجهة الرئيسية أو
على مستوى أعلى من السترة العلوية للواجهة .
ويمكن الحصول هذا الشعار من موقع المجلس www.cscs.org.sa

.3

وضع الشعار الدولي للتعاونيات (  ) COOPبشكل كبير وواضح للقارئ من على بعد خمسين متر على
األقل على الواجهة الرئيسية وكذلك على الواجهة الجانبية  ,ويكون في مواجهة المتسوق ,
ويمكن الحصول على هذا الشعار بشكل أدق من الموقع http://ica.coop/en

رابعا ً /عناصر األلوان :
 .1أن ال تزيد األلوان وال تخرج عن األلوان الموضحة في شعار مجلس الجمعيات التعاونية وكذلك في
الشعار الدولي للتعاونيات (  ) COOPالمكتوب باللون األبيض على خلفية بنفسجية متدرجة التركيز من
الوسط ( بنفسجي فاتح ) حتى النهايات الجانبية ( بنفسجي غامق ) وبنفس الميول ,
 .2توضيح درجة كل لون ومواصفات الدهان المستخدمة .
 .3توضيح الحد األدنى لدرجة مقاومة األلوان للرطوبة واألغبرة والحرارة العالية والبرودة المنخفضة
واألشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس ) . ( UV
 .4تكون التصاميم قابلة للبناء على جميع أنواع األراضي ( الرملية والطينية والحجرية ) .

خامسا ً  /المواد المستخدمة :
-

 توضيح المواد المستخدمة بأنواعها ومواصفاتها . -تصميم اإلضاءآت نوعها وقتها ومواقعها والتمديدات الكهربائية لها .

سادسا ً  /التصميم اإلنشائي للواجهات :
 تصميم مسقط أفقي للواجهات  ,مع اإلرتدادات واألرصفة والمواقف ( إفتراضية ) . تصميم مسقط رأسي للواجهات . -وضع تصميم إنشائي للواجهات مع جداول الكميات .

سابعا ً  /البروزات واإلرتدادات :
تحديد مساحات وأبعاد وإرتفاعات البروزات واإلرتدادات في تصميم الواجهات .

ثامنا ً /نماذج التصميم :
.1
.2
.3
.4

تصميم لواجهة ( رئيسية ) طول 8م تقريبا ً دور أرضي .
تصميم لواجهة ( رئيسية ) أطول من 8م دور أرضي .
تصميم لواجهة ( جانبية ) أرضية قصيرة طول 8م تقريبا ً دور أرضي .
تصميم لواجهة ( جانبية ) أطول من 8م دور أرضي .

تاسعا ً  /مراحل التقديم :
يتم التقديم على مرحلتين على النحو التالي :
التقديم األول  :تقديم التصاميم رقم 1ورقم  2ورقم  3ورقم  ( 4الموضحات في ثامنا ً ) للواجهات  ,حيث
سيخضع هذا التقديم للتقيم من طرف مجلس  ,وصاحب التصميم الفائز سيطلب منه التقديم الثاني
.
التقديم الثاني  :يطلب من صاحب التصميم الفائز في التقديم األول إستكمال تقديم التصاميم الهندسية والفنية
واإلنشائية اللزمة للتصاميم األربعة ( الموضحات في ثامنا ً ) للمجلس على قرص  + CDثلث
نسخ كلك ( شفاف )  +عشر نسخ ورقية وتسليمها بصورة نهائية خلل ثلثين يوم من تأريخ
التعميد .

عاشرا ً  /قيمة التصاميم :
سيقدم المجلس مبلغ خمسين ألف (  ) 55555لاير دفعة واحدة للتصميم الفائز بعد تقديم
جميع األعمال المذكورة في تاسعا ً ( التقديم األول والتقديم الثاني ) بصورة نهائية .ولن يقدم
المجلس أي مبلغ للتصاميم التي ستقدم في التقديم األول ولم يحالفها الفوز .

حادي عشر  /آلية اإلختيار :
سيتولى المجلس لوحده تحديد التصميم الفائز  ,وله حق رفض أي تصميم دون إبداء
األسباب .

ثاني عشر /آخر موعد لقبول التصاميم :
آخر موعد لقبول التصاميم في ( التقديم األول ) هو نهاية دوام يوم الخميس 1435 / 4 /22هـ
الموافق 2514 / 2 / 22م .

ثالث عشر /ملكية التصاميم :

ستكون جميع التصاميم في التقديم األول والتقديم الثاني ( الموضحات في تاسعا ً ) ملكا ً للمجلس
 .وبمجرد التقدم للمنافسة يعتبر صاحب التقديم موافق على جميع الشروط والمواصفات (
الموضحة آنفا ً ) وملتزم بجميع بنودها .

رابع عشر  /التواصل وإرسال التصاميم :
يتم التواصل وإرسال التصاميم على عنوان المجلس اإللكتروني والبريدي الموضحات على موقعه
اإللكترونيwww.cscs.org.sa :

