
خالل الفترة
من 29 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 م

حتى 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م

Crown Prince Camel Festival



إننــا علــى ثقــة بقــدرات المواطــن الســعودي، ونعقــد عليــه 
بعــد اللــه آمــااًل كبيــرة فــي بنــاء وطنــه، والشــعور بالمســؤولية 
تجاهــه، إن كل مواطــن فــي بالدنــا وكل جــزء مــن أجــزاء وطننــا 
الغالــي هــو محــل اهتمامــي ورعايتــي ونتطلــع إلــى إســهام 

الجميــع فــي خدمــة المواطــن

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ثروتنا األولى التي التعادلها ثروة مهما بلغت:
الشــباب، هــو فخــر بالدنــا  مــن  شــعب طمــوح، معظمــه 

اللــه بعــون  مســتقبلها  وضمــان 

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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فعاليات
المهرجان

العروض الحية	 
العروض المتجولة	 

خيمة السرك	 
العروض الحية	 

السوق الشعبي	 

المسرح	 
مسرحيات	 
محاورات وأمسيات شعرية	 

التحديات الرياضية	 

متحف الهجن	 

التجربة الراقية	 

خيمة الهجن	 

متجر الهدايا	 

فعاليات ركوب الهجن	 

أكبر مجسم هجن	 المعرض الفني	 
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شروط
التسجيل

التسجيل في المهرجانات للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.. 1

المشاركة في السباقات باسم المالك فقط.. 2

يبـدأ التسـجيل في المهرجان عبر نظام االتحاد السعودي للهجن خالل المـدة المحددة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان . 3
وال يقبل تسجيل أي مشارك بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة.

يمكن التعديل على مشاركة المطية في الشوط أو االنسحاب قبل 48 ساعة من السباق عبرحساب المالك على المنصة . 4
االلكترونية للمهرجان.

يمنع مشاركة أي مطية غير مسجلة لدى االتحاد السعودي للهجن واالتحادات الخليجية والعربية المعتمدة، ويمنع منعا . 5
باتا تسجيل أي مطية محظورة أو صدر بحقها إيقاف.

يلتــزم المشــاركون الســعوديون بإحضــار أصــل الهويــة الوطنيــة، وأن تكــون ســارية المفعــول، وبطاقــة مشــارك مــن . 6
االتحاد السعودي للهجن، والمشـاركون مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي والدول العربية بإحضـار أصـل الجـواز أو أصـل 

بطاقـة الهويـة الوطنيـة، وأن تكـون سـارية المفعـول، وبطاقـة المشـاركة مـن االتحادات الخليجيـة والعربية المعتمـدة. 

يجب إحضار أصل البرنت للمشارك )حديـث( عند التسجيل مـن االتحاد السعودي للهجن واالتحادات الخليجيـة والعربية . 7
المعتمـدة بحيث ال يتجاوز تاريخ إصدارهـا أكثـر مـن عشـرة أيـام.

يتعهد المشارك بصحة البيانات المسجلة، وفي حال تبين خالف ذلك يحق إلدارة المهرجان إلغاء المشاركة نهائيًا.. 8

يحـق لالتحاد السعودي للهجن تغييـر أو تعديـل الشـروط والجوائـز والفئـات بـدون سـابق إخطـار، وال يتحمـل المهرجـان أي . 9
مسـؤولية تجـاه الغيـر نتيجـة لذلـك. 

يجب على جميع المشاركين بتقديم بياناتهم البنكية الصحيحة حسب ما هو مطلوب.. 10

يتم اإلعالن النهائي عن أسماء المشاركين في كل شوط قبل بداية السباق بـ 24 ساعة عبر مكتب التسجيل. . 11
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شروط
المشاركة

ال يقبل مشاركة الهجن ذات السنامين، وكذلك الهجن الحليق إال في األشواط المفتوحة، وال يسمح بمشاركة الهجن . 1
السودانية في غير السباقات المخصصة لها. 

يجب أن تكون جميـع الهجـن المشـاركة لها شرائح إلكترونيـة صادرة مـن االتحاد السعودي للهجن أو االتحـادات الخليجيـة . 2
والعربية المعتمـدة، وفـي حـال عبـث المشـارك بالشـريحة والرقـم الخـاص بهـا فسـيتم فرض العقوبات على المشارك 

بحسب جدول العقوبات.

االلتزام بتعليمات اللجان فيما يتعلق باستقبال الهجن المشاركة في الموقع، وتقسيمها، وتنظيم دخولها. . 3

على المشارك التأكد من التسنين قبل التسجيل، فالمعاينة ال تتم إال بموقع المهرجان، وسيتم استبعاد الهجن المخالفة. . 4

االلتـزام بجـدول العـرض المعلـن مـن إدارة المهرجـان والحضـور إلـى مقـر االسـتقبال والفحـص حسـب األوقات المقررة . 5
من اللجنة، وسـيتم منـع مشـاركة مـن يتأخـر أكثـر مـن سـاعة كحـد أقصـى. 

االلتزام بحضور المالك المشارك أو المضمر أو وكيله الشرعي الستكمال إجراءات دخول الهجن وأداء القسم. . 6

استالم الجوائز يكون شخصيا للمالك، أو وكيله الشرعي بوكالة رسمية في حال تعذر حضوره.. 7

ال يسمح بوضع السماعة على غارب المطية.. 8

تقتصر المشاركة على الهجن براكب آلي معتمد دوليًا، ويلزم وضع واق تحت الراكب اآللي، ويمنع استعمال اآلالت التي . 9
تحدث صدمات كهربائية وسـيتم فرض العقوبات على المطايا والمالك بحسب جدول العقوبات.

لن يتم صرف الجوائز اإل للمالك المسجل بالنظام والمالك الفعلي للمطية حسب الشريحة وبرنت االتحادات المشاركة . 10
وذلك بناًءا على المعلومات البنكية المسجلة.

أن ال يكون لون أو شعار اللباس مشابه ألعالم الدول، أو شعاراتها، وال يحمل أي شعارات أو عبارات تجارية أو قبلية. . 11

ال يسمح بتواجد أي شخص غير أعضاء اللجان المنظمة في منطقة االنطالقة خالل التحضير للشوط أو بعد انطالقه.. 12

يمنع الحذف والتلويح بالغتر أثناء مجريات الشوط أو االقتراب من سياج المضمار.. 13
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شروط
المشاركة

يمنع ربط المطية في سياج المضمار.. 14

يمنع منعًا باتًا دخول سيارات المالك والمضمرين في مسار سيارة النقل التلفزيوني.. 15

يمنع دخول السيارات في المسار المخصص لمالك الهجن إال من له مطية في الشوط نفسه فقط، وتكون له سيارة . 16
واحدة فقط غير مظللة. 

يمنع تسريح القاليص وإجراء التفاحيم أثناء مجريات السباقات.. 17

ال يحق ألي فئة من الفئات الترفيع أو التنزيل، وتكون سنها القانوني المعتمد من االتحاد السعودي للهجن واالتحادات . 18
الخليجية والعربية المعتمدة حسب البرنت.

فـي حـال ضبـط اسـتعمال أي مـواد محظـورة فـي المطايـا المشـاركة خالل الفحـص المسـبق أو الفحـص الخـاص بالفائزيـن . 19
فـي المراكـز الثالثة األولى فسـيتم فرض العقوبات عليها بحسب جدول العقوبات.

ال يحق للمشارك المخالف أن يقوم بنقل أي مطية خالل مدة الحظر المفروض على أي من مطاياه سواء كانت واحدة . 20
أو أكثر. 

ال يجوز مشاركة المطية أكثر من مرة واحدة في يوم السباق أو في نفس السن خالل السباق التنشيطي.. 21

يحق للجنة المنظمة دمج األشواط في حال عدم اكتمال عدد المطايا المناسب.. 22

ال تتحمل اللجنة أي مسؤولية نتيجة أي إصابات أو كسور أثناء الفحص والتحضير قبل السباق، وأثناء السباق والفحص . 23
بعد السباق.

عــن . 24 والتفتيــش  فــي فحــص  الحــق  ولهــا  مــن كل شــوط  األوائل  الثالثة  المراكــز  بفحــص  المنظمــة  اللجنــة  ســتقوم 
الصاعق الكهربائي فــي أي مركــز وكذلــك االحتفــاظ بالراكــب اآللي. 

يجــب حضــور المالــك أو المضمــر أو مــن يفوضــه بوكالة رسمية عنــد دخــول المطايــا منطقــة الفحــص لمشــاهدة . 25
عمليــة أخــذ وجمــع العينــات وفــي حــال عــدم حضــوره يعــد موافقــا علــى جميــع اإلجراءات التــي اتخذت. 
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الشروط
العامة

االلتزام بنظـام المهرجـان وتعليماتـه، وفي حال مخالفـة ذلـك يحـق إلدارة المهرجـان اسـتبعاد المخالـف مـن المشـاركة أو . 1
فرض أي عقوبات أخرى بحسب جدول العقوبات.

فــي حــال حــدوث تعــدي لفظــي أو بدنــي مــن المشــارك علــى أي مــن أعضــاء اللجــان كافــة، والفــرق البيطريــة، أو حتــى . 2
اإلساءة إليهـم عبـر أي مـن وسـائل اإلعـالم والتواصـل االجتماعي سـواء أثنـاء المهرجـان أو بعـد انتهائـه والتشـكيك فـي 
نزاهتهـم دون تقديـم أي إثباتـات فتفرض عليه عقوبات بحسب جدول العقوبات ويحق إلدارة المهرجـان إصـدار القـرارات 

الرادعـة لمثـل هـذه الحاالت. 

االلتزام باآلداب العامـة، والمحافظـة علـى المرافـق وعناصـر الموقـع، وعـدم تـرك أي مخلفـات فـي أي جـزء مـن موقـع . 3
المهرجـان ومواقـع العـزب، وفـي حـال ارتـكاب المخالفـة يحـال المخالـف إلـى الجهة األمنية المختصة، ويمنـع من دخـول 

المهرجان والمشـاركة. 

أو . 4 أو االستعراض باألسلحة،  الناريــة،  الســالح األبيض والنــاري، وإطالق األعيرة  أو حمــل  التجمهــر  باتــا  يمنــع منعــا 
حيازتهــا فــي موقـع المهرجـان والميـدان )أو رفـع أعـالم خـالف العلـم الوطنـي( أو عبـارات مسـيئة لآلخرين، أو مخالفـة 
المخالفـة األولى فسـيتم  ارتـكاب  بـه، وفـي حـال  المحيطـة  المهرجـان والمنطقـة  الوطنيـة فـي موقـع  الوحـدة  لمبـادئ 

فرض العقوبات عليها بحسب جدول العقوبات.

النتائج المعلنة للفائزين قطعية، وال يمكن االعتراض عليها لدى أي جهة.. 5

استعمال المشارك لعمالة مخالفة غير مسموح به إطالقا وسيحال المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق األنظمة بحقه. . 6

إلدارة المهرجان الحق في استعمال التصوير المرئي أو الفوتوغرافي للهجن المشاركة في أي غرض تراه. . 7

يتحمل المشارك المسؤولية الكاملة عن أي أضرار في الموقع والميدان يتسبب فيها أو أي من التابعين له. . 8

بعـد . 9 يقبـل أي مطالبـة  ولـن  البنكيـة  الحسـابات  وأرقـام  المهرجان األسماء  لجنـة  إقـرار  بعـد  يتـم  الماليـة  الجوائـز  توزيـع 
مضـي سـتة أشـهر مـن انتهـاء المسـابقة. 

يوقع المشارك تعهدا بااللتزام بجميع الشروط المعلنة.. 10



@scrfsa | www.scrf.sa

آلية وشروط
مسابقة األكثر نقاط

يتم احتساب النقاط في األشواط العامة في أشواط اإلنتاج والسباق الختامي.. 1

يجب أن تكون ملكية المطية ملكية شخصية )100%(.. 2

يجب التسجيل المسبق ) قبل بداية المهرجان( للمشاركة في مسابقة جائزة النقاط وتعبئة االستمارة الخاصة بذلك.. 3

يحق للمالك إضافة من صلة قرابته به من الدرجة األولى )األب واألبناء( إذا كانوا تحت نفس الشعار.. 4

يشترط أداء القسم على ملكية الهجن المشارك بها المالك مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك.. 5

يحق للمالك إضافة أي مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة أثناء المهرجان إذا توافقت مع شروط المسابقة. . 6

ال يتم اعتماد النقاط إال بعد نهاية المهرجان والتحقق من نتائج الكشف عن المنشطات.. 7

في حال ظهور أحد المطايا المشاركة في نتائج الكشف عن المنشطات يتم استبعاد نقاطها الحاصلة عليها.. 8

في حال تساوي النقاط بين مالكين أو اكثر يتم الرجوع الى أكثر المتنافسين حصواًل على نقاط افضل توقيت.. 9

يستبعد المشارك من المسابقة في حال ثبت استخدامه ألي وسيلة تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية.. 10
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آلية احتساب 
النقاط

أشواط اإلنتاج
أشواط 
اإلنتاج

الفائز
األول

الفائز
 الثاني

الفائز
 الثالث

أفضل
 توقيت

3212النقاط

السباق
الختامي

الفائز
األول

الفائز
 الثاني

الفائز
 الثالث

الفائز
األول

الفائز
 الثاني

الفائز
 الثالث

أفضل
 توقيت

4323212النقاط

باقي أشواط الختامياألشواط الرئيسية )الرموز(
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الجدول التنشيطي
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الجدول التنشيطي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 2 كميوم الخميس 1440/12/14 - 2019/08/15 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

مفاريد
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الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

الجدول التنشيطي

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 2 كميوم الخميس 1440/12/15 - 2019/08/16 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( عام

مفاريد
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الجدول التنشيطي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 2 كميوم الجمعة 1440/12/15 - 2019/08/16 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

مفاريد
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الجدول التنشيطي

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 2 كميوم الجمعة 1440/12/15 - 2019/08/16 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

مفاريد

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

بكار الفائز
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام
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الجدول التنشيطي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 3 كميوم السبت 1440/12/16 - 2019/08/17 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

حقايق
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الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

الجدول التنشيطي

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 3 كميوم السبت 1440/12/16 - 2019/08/17 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( عام

حقايق
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الجدول التنشيطي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 3 كميوم األحد 1440/12/17 - 2019/08/18 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

حقايق
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الجدول التنشيطي

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 3 كميوم األحد 1440/12/17 - 2019/08/18 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

حقايق

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

بكار الفائز
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام
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الجدول التنشيطي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 4 كميوم الثالثاء 1440/12/19 - 2019/08/20 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

لقايا



@scrfsa | www.scrf.sa

الجدول التنشيطي

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

عدد األشواط 16 - المسافة 4 كميوم الثالثاء 1440/12/19 - 2019/08/20 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

لقايا

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

بكار الفائز
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام
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الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

الجدول التنشيطي

عدد األشواط 14 - المسافة 5 كميوم األربعاء 1440/12/20 - 2019/08/21 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

جذاع
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الجدول التنشيطي

عدد األشواط 12 - المسافة 5 كميوم األربعاء 1440/12/20 - 2019/08/21 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

جذاع

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

بكار الفائز
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع
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الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

الجدول التنشيطي

عدد األشواط 8 - المسافة 5 كميوم الخميس 1440/12/21 - 2019/08/22 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

ثنايا
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الجدول التنشيطي

عدد األشواط 8 - المسافة 5 كميوم الخميس 1440/12/21 - 2019/08/22 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

ثنايا

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكار الفائز
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
مفتوح

قعدان 
مفتوح

بكار 
عام

قعدان 
عام

بكار 
عام

قعدان 
عام
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الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

زمولحيلزمولحيلزمولحيلزمولحيلالفائز

8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

الجدول التنشيطي

عدد األشواط 8 - المسافة 5 كميوم الجمعة 1440/12/22 - 2019/08/23 )الفترة الصباحية(عام

حيل وزمول
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8٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫0008٫000األول

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000الثاني

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000الثالث

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000الرابع

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000الخامس

23,00023,00023,00023,00023,00023,00023,00023,000المجموع

الجدول التنشيطي

عدد األشواط 8 - المسافة 5 كميوم الجمعة 1440/12/22 - 2019/08/23 )الفترة المسائية(مفتوح - عام

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

حيل الفائز
مفتوح

زمول 
مفتوح

حيل 
مفتوح

زمول 
مفتوح

حيل 
عام

زمول 
عام

حيل 
عام

زمول 
عام

حيل وزمول
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أشواط الماراثون
واألشواط الدولية

واإلنتاج والسودانية
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100,000100,00030,00030,000األول

75,00075,00015,00015,000الثاني

50,00050,00010,00010,000الثالث

30,00030,0009,0009,000الرابع

20,00020,0008,0008,000الخامس

275,000275,00072,00072,000المجموع

أشواط الماراثون واألشواط الدولية واإلنتاج والسودانية 

عدد األشواط 4 - المسافة 10كميوم الثالثاء 1440/12/26 - 2019/08/27 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( محلي - دولي

ماراثون

الرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكار الفائز
محلي

قعدان 
محلي

بكار  
دولي

قعدان 
دولي
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30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

72,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع

العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكار الفائز
إنتاج

قعدان 
إنتاج

بكار 
إنتاج

قعدان 
إنتاج

بكار 
إنتاج

قعدان 
إنتاج

قعدان 
دولية

بكار 
دولية

قعدان 
سودانية

بكار 
سودانية

عدد األشواط 10 - المسافة 2 كميوم األربعاء 1440/12/27 - 2019/08/28 )الفترة المسائية(إنتاج - دولية - سودانية

حقايق

أشواط الماراثون واألشواط الدولية واإلنتاج والسودانية 
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30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

72,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع

العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكار الفائز
إنتاج

قعدان 
إنتاج

بكار 
إنتاج

قعدان 
إنتاج

بكار 
إنتاج

قعدان 
إنتاج

قعدان 
دولية

بكار 
دولية

قعدان 
سودانية

بكار 
سودانية

عدد األشواط 10 - المسافة 4 كميوم الخميس 1440/12/28 - 2019/08/29 )الفترة المسائية(إنتاج - دولية - سودانية

لقايا

أشواط الماراثون واألشواط الدولية واإلنتاج والسودانية 



@scrfsa | www.scrf.sa

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

72,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكار الفائز
إنتاج

قعدان 
إنتاج

بكار 
إنتاج

قعدان 
إنتاج

قعدان 
دولية

بكار 
دولية

قعدان 
سودانية

بكار 
سودانية

عدد األشواط 8 - المسافة 5 كميوم الجمعة 1440/12/29 - 2019/08/30 )الفترة المسائية(إنتاج - دولية - سودانية

جذاع

أشواط الماراثون واألشواط الدولية واإلنتاج والسودانية 



@scrfsa | www.scrf.sa

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

72,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكار الفائز
إنتاج

قعدان 
إنتاج

بكار 
إنتاج

قعدان 
إنتاج

قعدان 
دولية

بكار 
دولية

قعدان 
سودانية

بكار 
سودانية

عدد األشواط 8 - المسافة 7 كميوم السبت 1441/01/01 - 2019/08/31 )الفترة المسائية(إنتاج - دولية - سودانية

ثنايا

أشواط الماراثون واألشواط الدولية واإلنتاج والسودانية 



@scrfsa | www.scrf.sa

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

72,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

حيل الفائز
إنتاج

زمول 
إنتاج

حيل 
إنتاج

زمول 
إنتاج

زمول 
دولية

حيل 
دولية

زمول 
سودانية

حيل 
سودانية

عدد األشواط 8 - المسافة 7 كميوم االحد 1441/01/02 - 2019/09/01 )الفترة المسائية(إنتاج - دولية - سودانية

حيل وزمول

أشواط الماراثون واألشواط الدولية واإلنتاج والسودانية 



@scrfsa | www.scrf.sa

أشواط الختامي



@scrfsa | www.scrf.sa

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث
9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 25 - المسافة 2 كميوم الجمعة 1441/01/07 - 2019/09/06 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

حقايق 1/2 

أشواط الختامي



@scrfsa | www.scrf.sa

أشواط الختامي

الثالثالشوط
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

السابع
عشر

الثامن
عشر

التاسع
الحاديالعشرونعشر

والعشرون
الثاني

والعشرون
الثالث

والعشرون
الرابع

والعشرون
الخامس

والعشرون

بكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث
9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 25 - المسافة 2 كميوم الجمعة 1441/01/07 - 2019/09/06 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

حقايق 2/2 



@scrfsa | www.scrf.sa

عدد األشواط 9 - المسافة 2 كميوم الجمعة 1441/01/07 - 2019/09/06 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( عام

حقايق

أشواط الختامي

التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث
9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع



@scrfsa | www.scrf.sa

أشواط الختامي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث
9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 25 - المسافة 2 كميوم السبت 1441/01/08 - 2019/09/07 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

حقايق 1/2 



@scrfsa | www.scrf.sa

أشواط الختامي

الثالثالشوط
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

السابع
عشر

الثامن
عشر

التاسع
الحاديالعشرونعشر

والعشرون
الثاني

والعشرون
الثالث

والعشرون
الرابع

والعشرون
الخامس

والعشرون

بكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث
9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 25 - المسافة 2 كميوم السبت 1441/01/08 - 2019/09/07 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

حقايق 2/2 



@scrfsa | www.scrf.sa

عدد األشواط 10 - المسافة 2 كميوم السبت 1441/01/08 - 2019/09/07 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

حقايق )رموز(

أشواط الختامي

العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

الفائز
بكار

مفتوح
رمز

قعدان
مفتوح

رمز

بكار
عام
رمز

قعدان
عام
رمز

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

700,000500,000700,000500,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

300,000200,000300,000200,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

150,000150,000150,000150,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

100,000100,000100,000100,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

50,00050,00050,00050,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

1,300,0001,000,0001,300,0001,000,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع



@scrfsa | www.scrf.sa

أشواط الختامي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

بكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع
8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 30 - المسافة 4 كميوم األحد 1441/01/09 - 2019/09/08 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

لقايا 1/2  
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أشواط الختامي

السادسالشوط
عشر

السابع
عشر

الثامن
عشر

التاسع
الحاديالعشرونعشر

والعشرون
الثاني

والعشرون
الثالث

والعشرون
الرابع

والعشرون
الخامس

والعشرون
السادس

والعشرون
السابع

والعشرون
الثامن

والعشرون
التاسع

الثالثونوالعشرون

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع
8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 30 - المسافة 4 كميوم األحد 1441/01/09 - 2019/09/08 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

لقايا 2/2  



@scrfsa | www.scrf.sa

عدد األشواط 10 - المسافة 4 كميوم األحد 1441/01/09 - 2019/09/08 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

لقايا )رموز(

أشواط الختامي

العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

الفائز
بكار

مفتوح
رمز

قعدان
مفتوح

رمز

بكار
عام
رمز

قعدان
عام
رمز

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

700,000500,000700,000500,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

300,000200,000300,000200,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

150,000150,000150,000150,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

100,000100,000100,000100,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

50,00050,00050,00050,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس

1,300,0001,000,0001,300,0001,000,00072,00072,00072,00072,00072,00072,000المجموع



@scrfsa | www.scrf.sa

أشواط الختامي

التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

بكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع
8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 18 - المسافة 5 كميوم االثنين 1441/01/10 - 2019/09/09 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

جذاع 1/2  
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أشواط الختامي

الحاديالعاشرالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

الخامس
عشر

السادس
عشر

السابع
عشر

الثامن
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع
8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 18 - المسافة 5 كميوم االثنين 1441/01/10 - 2019/09/09 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

جذاع 2/2  
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عدد األشواط 8 - المسافة 5 كميوم االثنين 1441/01/10 - 2019/09/09 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

جذاع )رموز(

أشواط الختامي

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

الفائز
بكار

مفتوح
رمز

قعدان
مفتوح

رمز

بكار
عام
رمز

قعدان
عام
رمز

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

700,000500,000700,000500,00030,00030,00030,00030,000األول

300,000200,000300,000200,00015,00015,00015,00015,000الثاني

150,000150,000150,000150,00010,00010,00010,00010,000الثالث

100,000100,000100,000100,0009,0009,0009,0009,000الرابع

50,00050,00050,00050,0008,0008,0008,0008,000الخامس

1,300,0001,000,0001,300,0001,000,00072,00072,00072,00072,000المجموع
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أشواط الختامي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

قعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارقعدانبكارالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول
15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث
9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 12 - المسافة 7 كميوم األربعاء 1441/01/12 - 2019/09/11 )الفترة الصباحية()بكار - قعدان( عام

ثنايا
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عدد األشواط 8 - المسافة 7 كميوم األربعاء 1441/01/12 - 2019/09/11 )الفترة المسائية()بكار - قعدان( مفتوح - عام

ثنايا )رموز(

أشواط الختامي

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط

الفائز
بكار

مفتوح
رمز

قعدان
مفتوح

رمز

بكار
عام
رمز

قعدان
عام
رمز

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

بكار
مفتوح

قعدان
مفتوح

700,000500,000700,000500,00030,00030,00030,00030,000األول

300,000200,000300,000200,00015,00015,00015,00015,000الثاني

150,000150,000150,000150,00010,00010,00010,00010,000الثالث

100,000100,000100,000100,0009,0009,0009,0009,000الرابع

50,00050,00050,00050,0008,0008,0008,0008,000الخامس

1,300,0001,000,0001,300,0001,000,00072,00072,00072,00072,000المجموع
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أشواط الختامي

الحاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولالشوط
عشر

الثاني
عشر

الثالث
عشر

الرابع
عشر

زمولحيلزمولحيلزمولحيلزمولحيلزمولحيلزمولحيلزمولحيلالفائز

30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000األول

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000الثاني

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الثالث

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000الرابع
8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000الخامس
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000السادس
6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000السابع
5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000الثامن
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000التاسع
2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000العاشر

95,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,00095,000المجموع

عدد األشواط 14 - المسافة 7 كميوم الخميس 1441/01/13 - 2019/09/12 )الفترة الصباحية(عام

حيل وزمول  
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الرابعالثالثالثانياألولالشوط

زمول عام رمزحيل عام رمززمول مفتوح رمزحيل مفتوح رمزالفائز

1,500,0001,000,0001,500,0001,000,000األول

800,000600,000800,000600,000الثاني

500,000300,000500,000300,000الثالث

300,000200,000300,000200,000الرابع

150,000100,000150,000100,000الخامس

3,250,0002,200,0003,250,0002,200,000المجموع

عدد األشواط 4 - المسافة 7 كميوم السبت 1441/01/15 - 2019/09/14 )الفترة المسائية( مفتوح - عام

حيل وزمول )رموز(

أشواط الختامي



شكرًا
لكم


