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يشـمل تركيـز الجائـزة علـى الجوانـب الفنية، ومـدى ارتباطهـا بالمجتمع 

المحلـي، وتطويـر قـدرات الشـباب وتمكينهـم، واإلسـهام فـي تحقيـق 

تطلعـات “رؤيـة ُعمان 2040”، من خالل ما سـتوفره الجائـزة من مخرجات 

إبداعـي  فنـي  بطابـع  جديـدة  مشـاريع  وابتـكار  تطويريـة،  وتصـورات 

يتوافـق مـع أهـداف الجائـزة.

ــب  ــان ــج ــر فـــكـــرة الـــجـــائـــزة عـــلـــى ال ــص ــت ــق ــل ت ــ ه
ــاري؟ ــ ــم ــ ــع ــ ــم ــ ــم ال ــيـ ــمـ ــصـ ــتـ ــي فـــــي الـ ــ ــن ــ ــف ــ ال

فـي  االسـتدامة  عناصـر  المشـارك  يراعـي  أن  الجائـزة  شـروط  تتضمـن 

فكـرة  وبنـاء  النظيفـة،  الطاقـة  علـى  التركيـز  ضـرورة  مـع  المشـروع، 

فـي  عالمـي  كنهـج  للبيئـة  صديًقـا  يجعلـه  بمـا  وتصاميمـه  المشـروع 

التصاميـم المعماريـة الحديثـة مـن خـالل التصميـم والتخطيـط واختيـار 

المسـتدامة. البنـاء  مـواد 

المقدمة  األعـــمـــال  انــســجــام  ــزة  ــائ ــج ال ــت  ــ راع ــل  ه
للبيئة؟ صــديــقــة  ــون  ــك وت االســتــدامــة،  عنصر  ــع  م

ا، وتطـوف محافظـات  الخطـة الموضوعـة لهـذه الجائـزة أن تقـام سـنويًّ

سـلطنة ُعمـان؛ نظـًرا لتنـوع األنمـاط المعماريـة فـي هـذه المحافظات، 

وتسـعى خطـة الجائـزة إلـى التركيـز فـي كل عـام علـى محافظـة، أو حّيٍز 

جغرافـٍي معيـن أو نمٍط معمارٍي مختلف، وتسـتهدف الجائـزة هذا العام 

تصميـم متحـف التاريـخ البحـري بواليـة صـور بمحافظة جنوب الشـرقية.

ــة دوريــــــــة، وهـــل  ــف ــص ــل ســـتـــقـــام الـــجـــائـــزة ب ــ ه
ــا؟ ــه ــن ــي ــع ــزة مـــحـــافـــظـــة ب ــ ــائ ــ ــج ــ تـــســـتـــهـــدف ال
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بحسـب الشـروط والمعاييـر المنصـوص عليهـا فـي دليـل جائـزة بلعـرب 

بـن هيثـم للتصميـم المعمـاري )فـي الصفحـة رقـم: 13(؛ فـإن المشـاركة 

تقتصـر علـى المتخصصيـن في مجاالت العمـارة، والتصميـم، والتخطيط 

الحضـري ممـن ال تتجـاوز أعمارهـم 35 عاًمـا.

 يمكـــن تحميـــل دليـــل الجائـــزة مـــن خـــالل زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي:

.www.bha.om 

تصميم متحف التاريخ البحري في والية صور بمحافظة جنوب الشرقية، 

بحيث يوثق التاريخ البحري الحافل، ويبرز نبوغ الُعماني عبر التاريخ في 

عالقته الممتدة مع البحر.

تتمثل بنود التقييم في اآلتي:
العالمية  المشاريع  مواكبة  ومدى  للبناء،  والقابلية  الفنية،  المزايا 
أو  البيئي  سواء  المستدام  والتأثير  المتاحف،  قطاع  في  المعاصرة 

االجتماعي أو االقتصادي.

مؤهالت  أصحاب  على  بالجائزة  المشاركة  تقتصر  هل 
الهندسة المعمارية أم أنها تشمل جميع التخصصات؟

مـــــــا طبيعـــــــة الَمعلـــــــم الُمـــــــراد تصميمـــــــه ؟

المشاركة؟ األعمال  ستقّيم  بموجبها  التي  البنود  ما 

يتـم التسـجيل عبـر صفحـة المشـاركة فـي الموقـع اإللكترونـي لجائـزة 

.www.bha.om المعمـاري، وهـو  للتصميـم  بـن هيثـم  بلعـرب 

ــزة؟ ــائ ــج ــس عــلــى ال ــاف ــن ــت ــة الــتــســجــيــل وال ــي مـــا آل
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تقتصـر المشـاركة فـي الجائـزة علـى الُعمانييـن، سـواء كان مقيًما داخل 
سـلطنة ُعمـان أو خارجهـا، شـريطة انطبـاق بقّية الشـروط عليه.

تشـترط الجائـزة أال تتجـاوز أعمـار المشـاركين الخامسـة والثالثيـن عاًمـا؛ 
بهـدف فتـح المجـال أكثـر للفئـات العمريـة التـي تقـل عـن هـذا العمـر.

يشـترط تقديـم األفـكار األوليـة باللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة، وذلك 
حسـبما جـاء فـي الدليـل الفنـي للجائزة.

جـرى اإلعـالن عـن المسـاحة اإلجمالّيـة للموقـع، والمحـددة بــ 14,154 متـًرا 
مربًعـا فـي منطقة بوالية صور بمحافظة جنوب الشـرقية، وأرفق الرسـم 

المسـاحي لقطعـة األرض المسـتهدفة ضمـن محتويات الدليـل الفني.
يمكن االطالع على الدليل الفني عبر الرابط اآلتي:

  https://bha.om/book/BHAA02_Award_Brief_en.pdf

هل يمكن لغير الُعمانيين المشاركة والتنافس للجائزة؟

أنـا معمـاري ُعمانـي يتجـاوز عمـري العمـر المحـدد فـي 
مشـاركتي؟ اسـتبعاد  سـيجري  فهـل  الجائـزة؛  شـروط 

باللغـــة  األوليـــة  األفـــكار  تقديـــم  يشـــترط  هـــل 
ـــة؟ ـــة اإلنجليزي ـــا باللغ ـــن تقديمه ـــه يمك ـــة؟ أم أن العربي

أو   )AutoCAD( ــلـــف  مـ إرســــــــال  ــري  ــجـ ــيـ سـ هــــل 
لقياسات  ــورة  صـ ــل  األقـ عــلــى  أو   )Autodesk Revit(
)site dimensions(؟ لــلــمــوقــع  ــة  ــي ــارج ــخ ال ــدود  ــحـ الـ
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أن  المشـاركة  شـروط  عليهـم  تنطبـق  ممـن  الُعمانـي  للشـباب  يمكـن 
يشـاركوا بشـكٍل فـردي أو كفريـق ال يزيـد أعضـاؤه علـى ثالثـة أشـخاص 

ُيتـاح للمشـاركين تقديـم مقترحهـم بشـكٍل جماعـي.  فقـط، بحيـث 

جماعــــــي؟  بشــــــكل  المشــــــاركة  يمكــــــن  هــــــل 
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ــك إذا أراد  ــع ذل ــن ال يمن ــية، ولك ــات األساس ــن المتطلب ــن ضم ــس م لي
ــي. ــم الداخل ــرة للتصمي ــح الفك ــارك توضي المش

نعم يتوجب عمل تصميم ثالثي األبعاد.

مواقـف السـيارات مـن ضمـن المسـاحة الكليـة لقطعـة األرض وليسـت 
. للمبنى

االلتـزام  هـو  المهـم  ولكـن  ضروريـة،  غيـر  التفاصيـل  الفتـرة  هـذه  فـي 
والحجـم.   والمسـاحة  العـدد  ناحيـة  مـن  العـرض  بقاعـات 

فـي  المتخصصيـن  العمانييـن  مـن  الشـباب  علـى  المشـاركة  تقتصـر 
الحضـري. والتخطيـط  والتصميـم  العمـارة  مجـاالت 

نعـم يتطلـب تسـليم المخططـات المعماريـة والرسـومات التوضيحيـة 
وكل الرسـومات التـي مـن شـأنها توضيـح الفكـرة وإبرازهـا.

هــل يجــب إضافــة التصميــم الداخلــي ضمــن العمــل؟ 

ــي  ــالثـ ــم ثـ ــيـ ــمـ ــصـ ــتـ ــل الـ ــ ــم ــ ــب ع ــ ــوج ــ ــت ــ ــل ي ــ ــ ه
األبـــعـــاد؟  ــي  ــائ ــن ــث ب ــاء  ــفـ ــتـ االكـ ــم  ــت ي أم  ــاد  ــ ــع ــ األب

الكليــة؟  المســاحة  ضمــن  الســيارات  مواقــف  هــل 

مـا هـي تفاصيـل التحـف والمعروضات فـي المتحف؟ 

ــاركة؟  ــتطيع المشـ ــل أسـ ــاءات هـ ــة إنشـ ــا مهندسـ أنـ

هل يتطلب الفرز األول تسليم المخططات المعمارية؟ 
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يمكنكـم  الــتــفــاصــيـــــل  مـــن  لــمــزيــــــــٍد 
للجائزة ــرونــي  ــكــت اإلل الــمــوقــع  زيــــارة 

أنت رّبان الفكرة

www.bha.om


