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إنــه ليســرنا أن ُنطلــق اليــوم الــدورة الثانيــة مــن جائــزة 
ــا  ــن فيه ــاري، ُمخاطبي ــم المعم ــم للتصمي ــن هيث ــرب ب بلع
المبــادرة  إلــى  إياهــم  داعيــن  ُعمــان  ســلطنة  شــباب 
بالمشــاركة واإلســهام فــي تقديــم تصوراتهــم المعماريــة 

للمشــروع الــذي تتبنــاه الجائــزة فــي دورتهــا الثانيــة.

ــان  ــص االمتن ــن خال ــرب ع ــدورة لُنع ــذه ال ــق ه ــُن ُنطل ونح
وعظيــم الشــكر والعرفــان للمقــام الســامي لحضــرة صاحب 
ــه هللا  ــم حفظ ــارق المعظ ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس الجالل
ورعــاه، الــذي بــارك هــذه الجائــزة منــذ انطالقتهــا األولــى، 
ــف  ــروع متح ــم مش ــى تصمي ــدورة أن تتبّن ــذه ال ــّرف ه وش
التاريــخ البحــري، المؤمــل تشــييده بمشــيئة هللا تعالــى 
ــق  ــن طري ــرقية ع ــوب الش ــة جن ــور بمحافظ ــة ص ــي والي ف

ــياحة. ــراث والس وزارة الت

ــكر كل  ــرني أن أش ــزة؛ يس ــة للجائ ــدورة الثاني ــة ال ــع بداي وم
الشــباب الذيــن شــاركوا فــي الــدورة األولــى علــى مــا 
قّدمــوه مــن أفــكار وتصــورات، ُمهّنًئــا مــن فــاز منهــم 
بالمراكــز الثالثــة األولــى، وُأشــّجع الجميــع ممــن تنطبــق 
ذلــك،  فــي  المبــادرة  علــى  المشــاركة  شــروط  عليهــم 
واســتغالل مهاراتهــم المعماريــة والفنيــة لتقديــم تصورات 
لمشــروع الجائــزة فــي دورتهــا الثانيــة، وبــإذن هللا فــإن 
الشــباب العمانــي قــادر علــى توظيــف أدواتــه المعماريــة 

وذائقتــه الفنيــة لتقديــم تصاميــم معماريــة مبتكــرة.

وفق هللا الجميع، وكلل مساعيهم بالنجاح،،،
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ــة  ــن هيثــم للتصميــم المعمــاري انســجاًما مــع رؤي ــزة بلعــرب ب تأتــي جائ
وتطلعــات ســلطنة ُعمــان المســتقبلية فــي تطويــر مناطقهــا المختلفة 
الحضاريــة،  وهويتهــا  الجغرافيــة  بيئتهــا  مــع  يتناســب  بمــا  معمارًيــا 
وتماشــًيا مــع التطــور الحاصــل فــي مجــال العمــارة والتصميــم حــول 

ــم. العال

وُتعنــى هــذه الجائــزة بطــرح جائــزة محلّيــة ســنوّية برؤيــة عالميــة، تهــدف 
للمنافســة علــى تصميــم وابتــكار مشــاريع معماريــة فريــدة فــي مناطــق 
بيــن  معّينــة فــي ســلطنة ُعمــان ذات طابــع معمــاري مميــز يجمــع 

ــع.  ــى أرض الواق ــا عل ــن تبنيه ــرة ويمك ــة والمعاص األصال

كمــا تســعى الجائــزة إلى اســتغالل التنوع البيئي والتضاريســي لســلطنة 
ُعمــان فــي مختلــف مناطقهــا ومحافظاتهــا، حيــث ســيتم طــرح مواضيــع 
مختلفــة فــي التصميــم المعمــاري مــن عــاٍم إلــى آخــر، وتســتهدف فــي 

ــا معّيًنــا، ومنطقــًة أو محافظــًة معينــة. كل عــام موضوًعــا معماريًّ

الــدورة األولــى للجائــزة بمباركــٍة ســامية مــن حضــرة  وقــد انطلقــت 
صاحــب الجاللــة الســلطان المعظــم – حفظــه هللا ورعــاه - فــي الخامــس 
عشــر مــن ينايــر 2022م، واســتهدفت تطويــر الموقــع المحــدد للجائــزة 
بمنطقــة حــي المينــاء بواليــة مطــرح، بمســاحة إجماليــة تقــّدر بـــ 7500 متــر 
مربــع، علــى الواجهــة البحريــة، المطلــة علــى مينــاء الســلطان قابــوس، 
حيــث فــاز مشــروع ميــدان مطــرح والــذي كان عبــارة عــن مشــاركة جماعية 
مــن فريــٍق مكــّون مــن ثالثــة أعضــاء وهــم: أحمــد بــن محمــد الجهضمــي، 
ــز  ــري بالمرك ــح البح ــن صال ــد هللا ب ــة، وعب ــود الهنائي ــت محم ــة بن وأميم

األول.

ــدة،  ــا الفري ــرح بمعالمه ــة مط ــز قيم ــى تعزي ــز إل ــروع الفائ ــعى المش يس
حيــث يتوســط الميــدان جســر أيقونــي، إضافــًة إلــى ســاحة عامــة تتضمــن 
عــدًدا مــن المرافــق المتنوعــة، ويراعــي التصميــم االنســيابي للمســاحات 

ــذه عـــن الــجــائــزة ــب ن
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العامــة، وتوفيــر مرافــق تتناســب مــع متطلبــات ذوي اإلعاقــة، كمــا 
يحتــوي المشــروع علــى مســطحات خضــراء وأخــرى مائيــة، وحديقــة 

ــات. للمنحوت
وقــد تــم تكليــف بلديــة مســقط بتنفيــذ مشــروع »ميــدان مطــرح« وفًقــا 
ورعــاه-،  هللا  حفظــه   – المعّظــم  الســلطان  لجاللــة  الســامية  لألوامــر 
فــي  أقيــم  حفــٍل  فــي  للبلديــة  المشــروع  تســليم  مذكــرة  ووقعــت 
العشــرين مــن ســبتمبر 2022م، رعــاه معالــي الســيد ســعود بــن هــالل 

مســقط. محافــظ  البوســعيدي 
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نحو نمط معماري ُعماني 
مبتكر ومعاصر  

استثمار وتمكين القدرات والمهارات المعمارية 
الوطنية لتطوير مناطق مختلفة في سلطنة 

ُعمان تسهم في تحقيق قيمة مضافة.

الهدف العام من الجائزة 

رســـالـــة الــجــائــزة 
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الغايات واألهداف المرتبطة بالجائزة

تحقيــق تطلعــات رؤيــة ُعمــان 2040 إلنشــاء مناطــق 
ــا  ــر به ــة، تتواف ــة للبيئ ــة صديق ــياحية وترفيهي س
عوامــل الجــذب للجمهــور، وتســاهم فــي رفــع 

ــان. ــلطنة ُعم ــاة بس ــودة الحي ــدل ج مع

اســتثمار معــارف ومهــارات الشــباب الُعمانــي 
والتصميــم  العمــارة  مجــال  فــي  المتخصــص 
الهندســي وتمكيــن قدراتهــم العمليــة والفنيــة 

لتكــون ذات أثــر وقيمــة مضافــة للمجتمــع.

خلــق فــرص اســتثمارية ألصحــاب المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل المســاهمة 
بالجائــزة،  الفائــزة  المشــاريع  تشــغيل  فــي 

المناســبة. بالخدمــات  ورفدهــا 

اســــتثمار بعــــض األراضــــي غيــــر المســــتغلة فــــي 
ــــياحية  ــــات س ــــا لوجه ــــان وتحويله ــــلطنة ُعم س

ــــة الخدمــــات. ــــة متكامل وترفيهي

رفـد قطاعـات التخطيـط السـياحي واالسـتثماري 
ومبتكـرة  حديثـة  لمشـاريع  ومخططـات  بأفـكار 
قابلـة للتطبيق على أرض الواقـع، وإتاحة الفرصة 
لشـركات التطويـر العقـاري في السـلطنة لتبّني 

بعـض مـن هـذه المشـاريع.
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ــاالت  ــي مجـ ــن فـ ــن المتخصصيـ ــن الُعمانييـ ــباب مـ ــزة الشـ ــتهدف الجائـ تسـ
العمـــارة، والتصميـــم، والتخطيـــط الحضـــري، علـــى أال يزيـــد عمـــر المشـــارك 
علـــى ٣5 عاًمـــا بمـــن فيهـــم الباحثيـــن عـــن عمـــل، والطـــالب ممـــن لديهـــم 

الشـــغف بموضـــوع الجائـــزة.

ــاركة  ــة المشـ ــتهدفة وآليـ ــات المسـ الفئـ

ــي:     ــو التالـ ــى النحـ ــزة علـ ــي الجائـ ــاركة فـ ــة المشـ ــتكون آليـ وسـ

ــةالــمــشــاركــة الــفــردّيــة ــاركة الجماعيـ المشـ

الُعماني  للشباب  يمكن 
عليهم  تنطبق  مــمــن 
شـــروط الــمــشــاركــة أن 
فردي،  بشكٍل  يشاركوا 
معينة  ــرٍة  ــك ف بتقديم 
يتبنى طرحها وتقديمها 
وفًقا  الشابة  أو  الشاب 

لما تشترطه الجائزة.

ُيـــشـــارك  أن  يــمــكــن 
الشباب  مــن  مجموعة 
يزيد  أال  على  )فريق(  كـ 
ــى ثــالثــة  ــل أعـــضـــاؤه ع
بحيث  فــقــط،  أشــخــاص 
تقديم  للمشاركين  ُيتاح 
ــٍل  ــك ــش مــقــتــرحــهــم ب
أسماء  يحمل  جماعي 
الـــفـــريـــق، مع  ــاء  أعـــضـ
الشروط  ــذات  ب االلــتــزام 
في  عليها  المنصوص 

الجائزة.
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ــات  ــاركـ ــشـ ــمـ ــل تــقــيــيــم الـ ــ ــراحـ ــ مـ
ــزة ــائ ــج ــة تــحــكــيــم ال ــن ــج ــل ل ــب مـــن ق

مرحلة استالم 
كافة المشاركات.

مرحلة الفرز األولي 
للمشاركات واختيار أفضل 

ثالثين مشروعًا.

مرحلة الفرز الثاني 
للمشاركات واختيار أفضل 
عشرة مشاريع.

مرحلة العرض والتقييم 
للمشاريع المتأهلة.

مرحلة إعالن 
المشاريع الفائزة.
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تقتصــر المشــاركة علــى الشــباب مــن الُعمانييــن المتخصصيــن فــي . 	
مجــاالت العمــارة، والتصميــم، والتخطيــط الحضــري ممــن ال تتجــاوز 

ــا. ــم ٣5 عاًم أعماره

ــا ببرامــج التصميــم واإلظهــار المعمــاري، . ٢ أن يكــون المشــارك مِلمًّ
وقــادًرا علــى التعامــل معهــا إلظهــار وتصميــم فكــرة مشــروعه.

ــاوز . ٣ ــا ال يتج ــروع بم ــن المش ــص ع ــم ملخ ــزة تقدي ــدم للجائ ــى المتق عل
4٠٠ كلمــة، ويحتــوي الملخــص أبــرز التفاصيــل الفنيــة والهندســية 

للمشــروع.

أن تكــون فكــرة المشــروع المتقــدم بهــا إبداعيــة ومبتكــرة وقابلــة . 4
للتنفيــذ فــي بيئــة ســلطنة ُعمــان، وتتوافــق مــع هويــة المجتمــع 
المقتــرح  المــكان  لطبيعــة  مالئمــة  تكــون  وأن  وقيمــه،  العمانــي 

وجغرافيتــه.

أن تكــون فكــرة المشــروع واضحــة فــي كافــة جوانبهــا وُمدّعمــة . 5
التوضيحيــة. بالرســومات 

علــى المشــارك مراعــاة عناصــر االســتدامة في المشــروع، ســواء كانت . 6
البيئيــة أو االجتماعيــة أو االقتصادية، وتوضيحها.

علــى المشــارك إعــداد التصميــم بأقصــى قــدٍر مــن اإلبــداع وأن يكــون . 	
ــزة، علــى أن يقــوم بتســليم جميــع  مســتوفًيا لجميــع متطلبــات الجائ
المخرجــات المطلوبــة، أو مــا يطلــب منــه مــن أعمــال أثنــاء ســير مراحل 
ــة  ــخ إلكتروني ــليم نس ــم تس ــى أن يت ــدد، عل ــا المح ــي وقته ــزة ف الجائ

باإلضافــة إلــى النســخ المطبوعــة.

علــى المشــارك تقديــم المخططات التحليليــة للموقع العــام، والفكرة . 	
التصميميــة للمشــروع، باإلضافــة إلــى رســومات توضيحيــة للتصميــم 

ــات المحددة.. بالمقاس

ــال كان . 	 ــي ح ــم ف ــة التحكي ــام لجن ــرض أم ــم الع ــارك تقدي ــى المش عل
ــزم  ــى أن يلت ــة، عل ــذه المرحل ــة له ــاريع المتأهل ــن المش ــروعه م مش

ــك. ــن لذل ــة المحددي ــدة الزمني ــخ والم بالتاري

ــر الـــمـــشـــاركـــة  ــ ــي ــ ــاي ــ ــع ــ شـــــــــروط وم
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ــة بــالــجــائــزة ــاص ضــوابــط خ

ــزة  ــب جائ ــى مكت ــز إل ــروع الفائ ــوق المش ــؤول حق ت
بلعــرب بــن هيثــم للتصميــم المعمــاري، وللمكتــب 
الحــق المطلــق فــي إســناده أو تنفيــذه بأيــة طريقــة 

قــد يراهــا مناســبة.

للجنــة التحكيــم الحــق فــي رفــض أي مشــروع وحجب 
أي جائــزة دون إبــداء األســباب، كمــا يحــق لهــا تأجيــل 

الجائــزة، أو إيقافهــا فــي أي ظــرٍف يســتدعي ذلك.

إذا قــام أحــد المشــاركين بانتحــال فكــرة مشــروع 
ــإن  ــر؛ ف ــخص آخ ــرة ش ــى فك ــتيالء عل ــن أو االس معي
مكتــب الجائــزة لــن يتحمــل أيــة مســؤولية أو تبعــات 
قانونيــة فــي هــذا األمــر، ويحــق لــه اســتبعاد أي 

ــاوزات. ــذه التج ــل ه ــوم بمث ــارك يق مش

ــر  ــة بمعايي ــرة مقّدم ــرح أو فك ــكل مقت ــر ل ــم النظ يت
المقتــرح  تتوافــق مــع طبيعــة  تفضيليــة محــددة 

ومــدى االبتــكار واإلبــداع الخــاص بــه.
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ــتــصــمــيــم ــز ال ــ ــوج ــ م

١. نطاق التصميم
تتميــز ســلطنة عمــان بســواحل تمتــد لحوالــي 3165 كيلومتــر شــهدت 
تاريخــا حافــال تشــكلت فيــه الحضــارات التــي صنعهــا الُعمانــي منــذ آالف 
ــزة المصمميــن والمهندســين  ــالد. وتدعــو هــذه الجائ ــل المي الســنين قب
المعمارييــن إلــى تقديــم تصاميــم إبداعيــة لمتحــف التاريــخ البحــري، 
بموقعــه المميــز فــي واليــة صــور العريقــة بمحافظــة جنــوب الشــرقية، 
لتوثيــق هــذا التاريــخ الحافــل وإبــراز نبــوغ الُعمانــي عبــر التاريــخ فــي 

ــر. ــه بالبح عالقت

٢. الموقع الجغرافي
ــص للمشــروع موقــع تبلــغ مســاحته 14154 متــر مربــع بواليــة صــور  ُخصِّ
بمحافظــة جنــوب الشــرقية، بالقــرب مــن جســر خــور البطــح، ومطــاًل علــى 

المنــارة، ويجــب علــى الفــرق المشــاركة االلتــزام بالموقــع المحــدد.
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٣. معايير االختيار
ســيتم اختيــار التصميــم الفائــز مــن قبــل لجنــة التحكيــم بنــاًء علــى 

اشــتمال التصميــم علــى الجوانــب اآلتيــة: 

مواكبة المشاريع قابلية البناء.المزايا الفنية.
العالمية المعاصرة 

في قطاع المتاحف.

التأثير المستدام 
للمشروع سواء 

البيئي أو االجتماعي 
أو االقتصادي.

مدى احتفاء التصميم 
برحلة عمان التنموية من 
عصر النهضة إلى الرؤية 

المستقبلية الواعدة.



17

٤. جدول الجائزة ومتطلبات التقديم:

 مـــراحــــلالموضوع
التاريخالتـسليــم

10 أكتوبر 2022ماإلعالن عن الجائزة

تسليم 3 أوراق مقاس A3 مع 	 
رسوم وصور توضيحية للفكرة 

األولية متضمنة الوصف 
الموجز. 

وصف موجز لمفهوم 	 
التصميم والفكرة ) 400 كلمة 
كحد أقصى(، ويتم إرسالها 

باللغتين العربية واإلنجليزية، 
.Word . PDF :وبصيغتي

 آخر موعد
 الستالم

المشاركات
1 ديسمبر 2022م

اختيار أفضل 30 مشروع، 	 
والتواصل مع أصحابها 

وتسليمهم المالحظات 
لتعديلها إن وجدت

 الفرز
20 ديسمبر 2022ماألولي

اختيار أفضل 10 مشاريع، 	 
والتواصل مع أصحابها 

وإبالغهم بتحضير عروضهم 
للمرحلة التالية، التي تتطلب 

تسليم تصاميم المشروع 
بجودة عالية الدقة على 

أوراق مقاس A1، بحيث ال تزيد 
عن أربعة أوراق مع الرسوم 

الفنية الدقيقة مشتملة 
لكافة التفاصيل.   

إرفاق مقطع فيديو يبين 	 
تفاصيل المشروع بالرسوم 

المتحركة يفضل ثالثية األبعاد.

3 يناير 2023مالفرز الثاني
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 مـــراحــــلالموضوع
التاريخالتـسليــم

عرض المشاركين لمشاريعهم 
أمام لجنة التحكيم، وتوثيق 

المرحلة مرئيا.

 مرحلة
 تقديم

العروض

 16 و 17 و 18
يناير 2023م

آخر موعد الستالم المشاركات 	 
بشكلها النهائي بعد األخذ 

بمالحظات لجنة التحكيم، 
على أن تكون تصاميم 

المشروع بجودة عالية الدقة، 
وُتسّلم على أوراق مقاس  
A1، بحيث ال تزيد عن أربعة 

أوراق مع الرسوم الفنية 
الدقيقة مشتملة لكافة 

التفاصيل.   

إرفاق مقطع فيديو يبين 	 
تفاصيل المشروع بالرسوم 

المتحركة يفضل ثالثية األبعاد.

 مرحلة
 التقديم
النهائي

28 يناير 2023م

اإلعالن عن الفائزين بالمراكز 
الثالثة األولى

الحفل 
فبراير 2023مالختامي
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للتسجيل والمزيد من المعلومات الرجاء 
زيارة الموقع اإللكتروني للجائزة

وهللا الموفق

www.bha.om

http://www.bha.om
http://www.bha.om


أنت ربان الفكرة


