
ــة ــ ــل ــ ــئ األســ
األكـــــــثـــــــر
شــــيــــوًعــــا



هــل يمكــن للمكاتــب االستشــارية الُمشــاركة باســم 
المكتــب فــي المســابقة؟

نعــم كمــا هــو موضــح فــي الدليــل الفنــي تحــت شــروط ومعاييــر 
ــيين ســواء بصفــة  ــاركة علــــى العمانــ ــر المشــ االشــتراك؛ تقتصــ
مســــتقلة أو تحــت مظلــــة مكاتــب االستشــارات التصميميــة أو 

الهندســية.

المســابقة علــى فئــة  المشــاركة فــي  تقتصــر  هــل 
المشــاركين؟ مــن  معينــة  عمريــة 

ــة  ــاركة ُمتاح ــة الُمش ــاركين، فرص ــر المش ــن لُعم ــد معي ــد ح ال يوج
ــروط. ــة الش ــه بقي ــق علي ــن تنطب ــع م لجمي

هــل يمكــن لغيــر العمانييــن المشــاركة والتنافــس علــى 
الجائزة؟ 

كان  ســواء  العمانييــن،  علــى  الجائــزة  فــي  المشــاركة  تقتصــر 
ــاق بقيــة  ــا داخــل ســلطنة ُعمــان أو خارجهــا، شــريطة انطب مقيًم

الشــروط عليــه. 

ما طبيعة المعلم المراد تصميمه؟

ــى  ــان 2025، عل ــبو الياب ــي إكس ــان ف ــلطنة ُعم ــاح س ــم جن تصمي
ــة  ــة ُعماني ــع بهوي ــان والمجتم ــن اإلنس ــم م ــتلهم التصمي أن ُيس
تتوافــق مــع التصاميــم المعاصــرة، تبــرز فيهــا ســلطنة ُعمــان 

كنمــوذج حــّي للتجانــس والتآلــف بيــن مكونــات المجتمــع.
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ما البنود التي بموجبها ستقّيم األعمال المشاركة؟

ــر  ــي، معايي ــل الفن ــن الدلي ــة ٢٣ م ــي الصفح ــح ف ــو موض ــا ه كم
التقييــم كالتالــي: 

وضوح مفهوم التصميم.  ·

اإلبداع في التصميم.  ·

قابلية البناء.  ·

مراعاة جوانب االستدامة.  ·

العرض الفعال لمفهوم الجناح.  ·

هل يمكن المشاركة بشكل جماعي؟

نعــم، يمكــن لمــن تنطبــق عليهــم شــروط المشــاركة أن يشــاركوا 
بشــكل فــردي أو كفريــق ال يزيــد عــدد أعضائــه على خمســة أعضاء، 

بحيــث ُيتــاح للمشــاركين تقديــم مقترحهــم بشــكٍل جماعــي. 

هل يجب إضافة التصميم الداخلي ضمن العمل؟

ــار  ــي إظه ــاهم ف ــي إذا كان يس ــم الداخل ــة التصمي ــل إضاف يفضَّ
ــة.  ــرة التصميمي الفك

مــن  المعمــاري  بالتصميــم  للمهتميــن  يمكــن  هــل 
 - هندســية  غيــر  أو  هندســية   - األخــرى  التخصصــات 

المســابقة؟  فــي  المشــاركة 

نعــم يمكنهــم المشــاركة فــي حالــة االلتحــاق بفريــق ال يزيــد عــدد 
أعضائــه علــى خمســة أعضــاء ويضــم على األقل متخصـــًصا واحـــًدا 

فــــي مجــال العمــارة، أو التصميـم، أو التخطيـط الحضــري.
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هــل يتوجــب عمــل التصميــم ثالثــي األبعــاد أم يتــم 
األبعــاد؟ بثنائــي  االكتفــاء 

نعم، يتوجب عمل تصميم ثالثي األبعاد. 

ــات  ــ ــ ــليم المخطط ــ ــ ــرز األول تس ــ ــ ــب الف ــ ــ ــل يتطل ــ ــ ه
ــة؟  ــ ــ المعماري

يتطلب الفرز األول تســليم مـــا ال يزيـــد عـــلى ثـــالث أوراق بمقاس 
A3 توضـــح وتشـــرح التصميـــم والمفهـــوم، إلـــى جانـــب محتـــوى 
ا تسـليم عـرض مرئـي ثالثـي األبعـاد مـع  ـً المعـرض، كمـا يعـد إلزامي
نبـــذة مختصـــرة مـــن 50 كلمـــة باللغتيـن العربيـــة واإلنجليزيـة، كما 

هــو موضــح فــي الصفحــة رقــم ٢٣ مــن الدليــل الفنــي. 

هــل ســتوّفر تفاصيــل الموقــع وأبعــاده بشــكل مفّصــل 
للمشــاركين؟

تتوفــر جميــع التفاصيــل الخاصــة بالموقــع فــي الصفحــة رقــم 16 
مــن الدليــل الفنــي. 

هــل راعــت المســابقة انســجام األعمــال المقدمــة مــع 
عنصــر االســتدامة، وكونهــا صديقــة للبيئــة؟ 

تتضمـــن شـــروط الجائزة أن يراعـــي المشـــارك عناصـــر االســـتدامة 
فـي المشـروع، مـع ضـرورة التركيـز علـى الطاقـة النظيفـة، وبنـاء 
ــا يجعلـــه صديًقــا للبيئــة كنهـــج  فكـــرة المشـــروع وتصاميمـــه بمـ
عالمـــي فـي التصاميـــم المعماريـة الحديثـة مـــن خـالل التصميـم 

والتخطيـــط واختيـــار مـواد البنـــاء المسـتدامة. 
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هـــــل يشـــــترط أن يكـــــون جميـــــع أعضـــــاء المجموعـــــة 
ييـــــن؟  معمار

ـــــال  ـــــي مجــ ـــــل فــ ـــــى األقـ ـــــد علـ ـــــص واحـ ـــــود متخصـ ـــــى بوج ال، ُيكتف
ـــــري.  ـــــم، أو التخطيــــــط الحضــ ـــــارة، أو التصميـ العمــ
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