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تصاميم اروم لقطر

يقام  لقطر،  بالنسبة  جديد  حدث  العالم  كأس 
ألول مرة في هذه الدولة والشرق األوسط. تقوم 
Valaurum بصنع صفيحة من الذهب عيار 24 قيراط 
تسمى أوروم مع رسوم زخرفية مخصصة لالحتفال 

المناسبة. بهذه 
Whitespace مسؤولين عن تطوير السمة  كنا في 
لهذه  المخصصة  التوضيحية  التصاميم  ورسم 

األرومس.
لقد اخترنا المعالم المعمارية لدولة قطر وملعب 
كأس العالم وعناصر من تاريخ قطر وشعار اليوم 
إرثهم  في  الكبير  النمو  يمثل  هذا  كل  الوطني، 
الرئيسية  كالعناصر  وإخترناهم  السنين  مر  على 
لكأس  التوضيحية  التصاميم  إلنشاء  المستخدمة 

أوروم.  2022 قطر  العالم 

FIFA world cup is a unique event for Qatar as 
it is the first one to be held in Qatar and the 
Middle East. Valaurum is creating 24 Karat gold 
sheets called “Aurum” with custom illustrations 
to commemorate the occasion to celebrate 
this event.
We at Whitespace were responsible for 
developing the theme and drawing custom 
illustrations for these Aurums.
We have chosen Qatar’s architectural 
landmarks, the world cup stadium, elements 
of Qatar’s history, and their national day logo. 
These marked the significant growth in their 
legacy over the years and were the main 
elements used for creating the illustration 
designs for FIFA World Cup Qatar 2022 Aurum.

Qatar Aurum Designs

02 Qatar Aurum Designs                         Presentation v7.2                     © 2022  www.whitespace.krd
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مخطط التجاه الفني 
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Design 01تصميم 01 

تستعد قطر لصنع التاريخ من خالل استضافة ليس فقط 
نوعها  األولى من  بل  لها   FIFA ل  األول  العالم  كأس 
على اإلطالق في الشرق األوسط. استغلت قطر هذه 
الفرصة للعمل على تطوير تجربة استثنائية للجماهير، 
ولخلق إرث دائم لقطر والشرق األوسط وآسيا والعالم

Qatar is preparing to make history by hosting 
not only their first FIFA World Cup™ but the 
first-ever to be staged in the Middle East.  
Qatar has used this opportunity to work on 
developing an exceptional experience for the 
fans, and to create a lasting legacy for Qatar, 
the Middle East, Asia, and the world.

National Day of Qatar
and Fifa World Cup

اليوم الوطني لدولة قطر
و كاس العالم
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حول  الغالب  في  التصميم  لهذا  العامة  الفكرة  تدور 
العب  عرضنا  أننا  في  السبب  هو  وهذا  القدم  كرة 
القدم  لكرة  العالم  لكأس  كرة قدم كصورة مبدعة 

تصميمنا. منتصف  في  بأكملها 

The general idea of this design mostly revolves 
around football and that is why we have 
showcased a football player as an iconic 
image of the whole Fifa World Cup in the 
middle of our design.
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المعالم   ، قطر  جانبي  أظهرنا   ، العلوي  الجانب  في 
مهًما  عنصًرا  تعد  التي  والصحراء   ، الحديثة  المعمارية 
بتوضيح  قمنا   ، واأليمن  األيسر  الجانبين  على   . لقطر 
كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم لكرة القدم 

.2022 قطر 

On the upper side, we have shown both sides 
of Qatar, the modern architectural landmarks, 
and the desert which is an important element 
of Qatar. On the left and right sides, we have 
illustrated the Fifa World Cup and the Fifa 
World Cup Qatar 2022.
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أظهرنا األشكال الهندسية لألنماط اإلسالمية كمرجع 
أظهرنا  لقد  قطر.  وثقافة  الغني  اإلسالمي  للتاريخ 
ا العناصر األساسية لدولة قطر مثل الختم والصقر 

ً
أيض

األخرى. الرموز  وبعض 

We have shown geometric shapes of Islamic 
patterns as a reference to the rich Islamic 
history and culture of Qatar. We have also 
shown essential elements of Qatar like stamp, 
falcon, and some other symbols.
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The World Cup trophy is awarded to the 
winners of the FIFA World Cup association 
football tournament.

Architectural landmarks that show the modern 
and developed side of Doha are attraction 
sites for tourists.

We have set a more youthful audience while 
also focusing on their excitement and joy.

A football player kicking a ball in a mind-
blowing pose is an enthusiastic moment for 
football fans.

Deserts are an essential part of the culture in 
Qatar. 

The Official Emblem of the 22nd edition of the 
FIFA World Cup™ embodies the vision of an 
event that connects and engages the entire 
world.

Lusail Iconic Stadium or Lusail National 
Stadium will host the 2022 FIFA World Cup 
final.

Although citizens of Qatar love the modern 
sites of the country, their loves are still for the 
desert.

We have used Islamic patterns to show the 
traditions and culture embedded in such 
beautiful patterns.
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العالم  كأس  بطولة  في  للفائزين  العالم  كأس  منح 
ُ
ت

القدم. لكرة 

الحديثة  للمواقع  قطر  مواطني  حب  من  الرغم  على 
للصحراء. يزال  ما  حبهم  أن  إال   ، البالد  في 

الصحاري جزء أساسي من الثقافة في قطر.

مذهل  وضع  في  الكرة  يركل  الذي  القدم  كرة  العب 
القدم. كرة  لعشاق  حماسية  لحظة  هو 

لوسيل  ملعب  أو  األيقوني  لوسيل  ملعب  سيستضيف 
.2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائي  الوطني 

من  والعشرين  الثانية  للنسخة  الرسمي  الشعار  يجسد 
كأس العالم FIFA رؤية حدث يربط العالم بأسره ويشارك 

فيه.

على  ا 
ً

أيض التركيز  مع  شباًبا  أكثر  جمهوًرا  وضعنا  لقد 
وسعادتهم. حماستهم 

التقاليد  إلظهار  اإلسالمية  األنماط  استخدمنا  لقد 
الجميلة. األنماط  هذه  مثل  في  المتأصلة  والثقافة 

المعالم المعمارية التي تظهر الجانب الحديث والمتطور 
من الدوحة هي مواقع جذب للسياح.
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Design 02تصميم 02 

National Day of Qatar

قطر دولة تعرف كيف تحافظ على تقاليدها وتاريخها 
الغني على قيد الحياة. يعتبر اليوم الوطني لدولة قطر 
 مهًما 

ً
ا للغاية في الدولة حيث يمثل فصال

ً
يوًما مميز

جاسم  الشيخ  خالفة  تاريخ  تذكر  الغني.  قطر  إرث  في 
بن محمد بن ثاني على وفاة والده )الشيخ محمد بن 

ثاني( في 18 ديسمبر 1878.

Qatar is a country that knows how to keep 
its rich tradition and history alive. The Qatar 
National Day is a very special day in the 
country as it marks a significant chapter 
in Qatar’s rich legacy. Remembering the 
date of the succession of Sheikh Jassim Bin 
Mohammad Bin Thani following his father’s 
(Sheikh Mohammad Bin Thani) demise on 
December 18, 1878.

اليوم الوطني لدولة قطر
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التي  الرئيسية  العناصر  نجمع  أن  حاولنا  لقد 
، الذي  ، فالملعب  اليوم الخاص  تتعلق بهذا 
 2022 القدم  كرة  بطولة  مالعب  أحد  يعد 
السبب  ولهذا   ، تصميمنا  في  مهم  عنصر 

الجمهور.  مع  واضح  شيء.  أكثر  جعلناه 

We have tried to put together the main elements that 
are related to this special day, the stadium, which is 
one of the venues of the 2022 football tournament, is 
an important element in our design, and that is why we 
have made it the most obvious along with the audience.
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التصميم مما  اليوم الوطني في منتصف  يقع شعار 
الجانبين وضعنا طابًعا لدولة  يدل على أهميته. على 
 ، قطر  وتقاليد  لتاريخ  المهمة  الرموز  وبعض   ، قطر 

قطر. وعلم 

The logo of the National Day is in the middle 
of the design, marking its significance. On the 
sides, we have placed a stamp of Qatar, some 
symbols that are important to the history and 
traditions of Qatar, and the flag of Qatar.
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Shows the pattern in Qatar’s flag, which 
are nine serrated edges that separate the 
colored (maroon) and white portions.

The symbol (logo) of Qatar National Day, the 
national commemoration of Qatar’s unification 
in 1878.

The stamp reflects Qatar’s significance, 
power, and development. Documenting 
historical eras and events.

Falconry is a national obsessions bird in Qatar, 
and roots of falconry go deep in the country, 
and among the people.

A crowd of football fans wearing traditional 
Arabic clothing and cheering on the game 
before they indicate the love people of Qatar 
have for sports.

The Official Emblem of the 22nd edition of the 
FIFA World Cup™ embodies the vision of this 
great event that connects and engages the 
entire world together.

December 18 marks the unification of Qatar 
in 1878 under the leadership of the country’s 
founder, Sheikh Jassim bin Mohammed Al 
Thani.

Architect Zaha Hadid stadium is one of several 
new venues built for the football tournament 
in 2022.

Arabic calligraphy of Qatar National Day is 
one of the best occasions in Qatar and one 
that everyone - locals and ex-pats - love 
celebrating.
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ُيظهر النمط في علم قطر ، وهو تسعة حواف مسننة 
تفصل بين األجزاء الملونة )كستنائي( واألبيض.

ملعب المهندسه المعمارية زها حديد هو أحد المالعب 
القدم عام  لبطولة كرة  يدت 

ُ
التي ش الجديدة  العديدة 

.2022

حشد من مشجعي كرة القدم يرتدون المالبس العربية 
حب  إلى  يشيروا  أن  قبل  للعبة  ويهتفون  التقليدية 

للرياضة. قطر  شعب 

طائرالصقرهو هاجس وطني في قطر ، وتعمق جذوره 
بين الناس والدولة.

 1878 عام  في  قطر  توحيد  ديسمبر   18 يوم  يصادف 
ثاني. آل  محمد  بن  جاسم  الشيخ  الدولة  مؤسس  بقيادة 

من  والعشرين  الثانية  للنسخة  الرسمي  الشعار  يجسد 
كأس العالم FIFA رؤية هذا الحدث العظيم الذي يربط 

معا. ويشركه  بأسره  العالم 

وتطورها.  وقوتها  قطر  دولة  أهمية  الطابع  يعكس 
التاريخية. واألحداث  العصور  توثيق 

من  قطر  لدولة  الوطني  اليوم  في  العربي  الخط  يعد 
أفضل المناسبات في قطر ويحب االحتفال به من قبل 

المحليين والسابقين. السكان  - من  الجميع 

االحتفال   ، قطر  لدولة  الوطني  اليوم  )شعار(  رمز 
.1878 عام  قطر  دولة  بتوحيد  الوطني 
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Design 03تصميم 03 

قطر دولة تعرف كيف تحافظ على تقاليدها وتاريخها 
لدولة  الوطني  اليوم  يعتبر  الحياة.  قيد  على  الغني 
 

ً
فصال يمثل  حيث  الدولة  في  للغاية  ا 

ً
مميز يوًما  قطر 

الغني. قطر  إرث  في  مهًما 

Qatar is a country that knows how to keep 
its rich tradition and history alive. The Qatar 
National Day is a very special day in the 
country as it marks a significant chapter in 
Qatar’s rich legacy.

National Day of Qatar اليوم الوطني لدولة قطر
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الوطني  اليوم  أهمية  من  تصميمنا  وراء  اإللهام  جاء 
لالحتفال  إنها مناسبة  في قلب كل مواطن قطري. 

البالد. بإنجازات 

The inspiration behind our design came from 
the importance of National Day in the heart 
of every citizen of Qatar. It is an occasion to 
celebrate the country’s achievements.
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يرفرف علم و شعار اليوم الوطني 
بين ساحبات السماء القطرية في 
التصميم مما يدل على أهميته. 
على الجانبين وضعنا طابًعا لدولة 
المهمة  الرموز  وبعض   ، قطر 
لتاريخ وتقاليد قطر ، وعلم قطر.

The logo of the National Day 
rise through qatar’s skyline, 
marking its significance. On 
the sides, we have placed 
a stamp of Qatar, some 
symbols that are important 
to the history and traditions 
of Qatar, and the flag of 
Qatar.
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Celebrating the Arabic calligraphy by 
everyone - locals and ex-pats on Qatar 
National Day, one of Qatar’s best occasions. 

Doha’s skyline looks like something out of 
The Jetson’s movie. It is futurist, the buildings’ 
architecture is bold and a feat of ingenuity and 
brilliant engineering, and the best place to see 
it all is from the water as a portrait.

The Giant teapot sculpture represents (Dallah, 
or coffee pot monument) and the West Bay 
towers from Corniche, in Doha.

Shows the pattern in Qatar’s flag, which are 
nine white triangles serrated edges that 
separate the colored (maroon) and white 
portions.

The Qatar National Day is a symbol of 
the national commemoration of Qatar’s 
unification in 1878.

The stamp reflects Qatar’s significance, power, 
and developments. It is also documenting 
historical eras and events.

 The Dhow is an integral part of Qatari culture, 
and before the oil era, used mainly for pearl 
diving, fishing, and transporting goods.

The air show is a part of the National Day 
parade celebrations, and it can be seen from 
different parts of Doha. However, Corniche will 
be closed to the public.

The Pearl Monument in Doha. A beautiful 
oyster fountain with a gigantic pearl inside 
commemorates the past of Qatari tribes 
who used to fish for pearls for a living. In the 
background the Museum of Islamic Art.
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االحتفال بالخط العربي من قبل الجميع - من السكان 
المحليين واألجانب في اليوم الوطني لدولة قطر، من 

أفضل المناسبات في قطر.

اليوم  موكب  احتفاالت  من  جزء  هو  الجوي  العرض 
من  مختلفة  أجزاء  من  مشاهدته  ويمكن   ، الوطني 
أمام  الكورنيش  إغالق  سيتم   ، ذلك  ومع  الدوحة. 

ر لجمهو ا

الوطني  لالحتفال  رمز  هو  قطر  لدولة  الوطني  اليوم 
.1878 عام  قطر  بتوحيد 

ُيظهر النمط في علم قطر ، وهو تسعة حواف مسننة 
)كستنائي(  الملونة  األجزاء  بين  تفصل  بيضاء  مثلثات 

واألبيض

الثقافة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الشراعي  المركب  يعتبر 
بشكل  يستخدم  كان   ، النفط  عصر  وقبل   ، القطرية 
األسماك  وصيد  اللؤلؤ  عن  ا 

ً
بحث الغوص  في  أساسي 

البضائع. ونقل 

كما  وتطوراتها.  وقوتها  قطر  أهمية  الطابع  يعكس 
التاريخية. واألحداث  العصور  توثق  أنها 

وأبراج  دلة(  )نصب  العمالق  الشاي  إبريق  تمثال  يمثل 
الدوحة. في  الكورنيش  من  الغربي  الخليج 

اللؤلؤة في الدوحة. نافورة محار جميلة بداخلها  نصب 
القطرية  القبائل  ماضي  ذكرى  تخلد  عمالقة  لؤلؤة 
العيش. في  اللؤلؤ من أجل لقمة  التي كانت تصطاد 

اإلسالمي. الفن  متحف  الخلفية 

 The Jetson  يبدو أفق الدوحة وكأنه شيء من فيلم
براعة  وإنجاز  جريئة  المباني  هندسة   ، مستقبلي  إنه 
وهندسة رائعة ، وأفضل مكان لرؤية كل شيء هو من 

كصورة. الماء 
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