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األسئلة األكثر شيوعًا
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يشـمل تركيـز الجائـزة علـى الجوانـب الفنيـة ومـدى ارتباطهـا بالمجتمـع 

تحقيـق  فـي  واإلسـهام  الشـباب،  قـدرات  وتطويـر  وتمكيـن  المحلـي 

تطلعـات »رؤيـة ُعمـان 2040«، مـن خـال ما سـتوفره الجائزة مـن 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

بحسـب الشـروط والمعاييـر المنصـوص عليهـا فـي دليـل جائـزة بلعـرب 

بـن هيثـم للتصميـم المعمـاري )صفحـة 13(؛ فـإن المشـاركة تقتصـر على 

الحضـري  والتخطيـط  والتصميـم،  العمـارة،  مجـاالت  فـي  المتخصصيـن 

ممـن ال تتجـاوز أعمارهـم 35 عاًمـا.

يمكـن تحميل دليـل الجائزة من 
خـال زيارة الموقـع اإللكتروني

أو مسح الرمز 
الــشــريــطــي

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

ا وتطـوف محافظـات  الخطـة الموضوعـة لهـذه الجائـزة أن تقـام سـنويًّ

سـلطنة ُعمـان، نظـرا لتنـوع األنمـاط المعماريـة فـي هـذه المحافظات، 

وخطـة الجائـزة تسـتهدف أن يجـري التركيـز فـي كل عام علـى محافظٍة، 

أو حّيـٍز جغرافـٍي معيـن أو نمـٍط معمـارٍي مختلف.

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

01

02

03



3

التسـجيل يتـم عبـر صفحـة المشـاركة فـي الموقـع اإللكترونـي لجائـزة 

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

تشترط الجائزة أن ال تتجاوز أعمار المشاركين عن الخامسة والثاثين عاما؛ 

بهدف فتح المجال أكثر للفئات العمرية التي تقل عن هذا العمر.

طبيعة  تحديد  دون  تصوراتهم  لتقديم  للجائزة  للمتقدمين  المجال  ُترك 

الفرصة الستثمار مخّيلة  إتاحة  أو وظيفة معّينة للمعلم، وذلك بهدف 

الشخص دون تقييٍد لها، شريطة أن يكون المشروع قابل للتنفيذ.

كما أن الجائزة ترّحب باحتواء الموقع على مرافق متكاملة تخدم المجتمع 

الصغيرة  المؤسسات  وأصحاب  األعمال  رواد  فيهم  بما  مكوناته،  بكل 

والمتوسطة بمختلف القطاعات.

ــس لــلــجــائــزة؟ ــافـ ــنـ ــتـ ــل والـ ــي ــج ــس ــت ــا آلـــيـــة ال ــ م

أنــا معمــاري عمانــي يتجــاوز عمــري العمــر المحــدد فــي 
ــاركتي؟ ــتبعاد مش ــيجري اس ــل س ــزة، فه ــروط الجائ ش

ــم الـــــُمـــــراد تــصــمــيــمــه؟  ــلـ ــعـ ــَمـ ــة الـ ــفـ ــيـ مــــا وظـ
)ريـــــــام(؟ مــبــخــرة  مــثــل  َمــعــلــم  ــرد  ــجـ مـ ــه  ــ أنـ أو 

تقتصـر المشـاركة فـي الجائزة علـى الُعمانييـن، سـواء كان مقيًما داخل 

سـلطنة ُعمـان أو خارجها، شـريطة انطبـاق بقّية الشـروط عليه.

هل يمكن لغير العمانيين المشاركة والتنافس للجائزة؟
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تـم اإلعـان عـن المسـاحة اإلجمالّية للموقـع والمحـددة بــ 7500 متر مربع 

تقريًبـا فـي منطقـة حـي المينـاء بواليـة مطـرح، وبالتالـي لم يتـم تحديد 

أي زاويـة أو مسـاحة فـي الموقـع ليكـون فيـه المعلـم؛ وذلـك بهـدف 

إتاحـة المجـال للمشـاركين نحـو تقديـم تصوراتهـم دون تقييدهـم ببقعة 

معينـة فـي الموقع. 

تتمثل بنود التقييم في اآلتي:

المزايـا الفنيـة، والقابليـة للبنـاء، ومـدى تمثيلهـا لرحلـة سـلطنة عمـان 

من عصر النهضة إلى الرؤية المسـتقبلية عمان 2040، والتأثير والماءمة 

للمحيـط الـذي سيشـيد بـه المعلـم، إضافة إلـى األثر البيئـي للمعلم.

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 خـال التصميـم والتخطيـط واختيـار 

المسـتدامة. البنـاء  مـواد 

هـــل سيرســـل ملـــف أوتـــوكاد أو ريفيـــت أو علـــى 
األقـــل صـــورة لقياســـات الحـــدود الخارجيـــة للموقـــع؟ 

مـــــــــــــــا البنـــــــــــــــود التـــــــــــــــي ســـــــــــــــيجري 
بموجبهـــــــــــــــا تقييـــــــــــــــم األعمـــــــــــــــال المشـــــــــــــــاركة ؟

المقدمة  األعـــمـــال  انــســجــام  ــزة  ــائ ــج ال ــت  ــ راع ــل  ه
للبيئة؟ صــديــقــة  وتــكــون  االســتــدامــة  عــنــصــر  مــع 
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ال يشـترط تقديـم األفـكار األوليـة باللغـة العربيـة، وعليـه يمكـن تقديـم 

اإلنجليزيـة. باللغـة  األفـكار 

يأتـي ضمـن أهـداف الجائـزة خلـق فـرص اسـتثمارية ألصحـاب المشـاريع 

المشـاريع  المسـاهمة فـي تشـغيل  الصغيـرة والمتوسـطة مـن خـال 

الجائـزة  سـتتيح  حيـث  المناسـبة،  بالخدمـات  ورفدهـا  بالجائـزة،  الفائـزة 

مـن  لاسـتفادة  والمتوسـطة  الصغيـرة  للمؤسسـات  الحًقـا  المجـال 

المشـاريع التـي سـيتم تطويرهـا أو إنشـاؤها مثل إنشـاء منافـذ للخدمة 

يديرهـا  التـي  كالمقاهـي  المؤسسـات،  هـذه  بعـض  تقدمهـا  التـي 

التـي  األنشـطة  مـن  وغيرهـا  والتحـف،  الهدايـا  محـات  أو  الشـباب، 

المنّفـذ. المشـروع  مـع  تتوافـق 

باللغـــة  األوليـــة  األفـــكار  تقديـــم  يشـــترط  هـــل 
العربيـــة؟ أم أنـــه يمكـــن تقديمهـــا باللغـــة االنجليزيـــة؟

ــى قــطــاع  ــل ــا ع ــاب ــج ــف ســتــنــعــكــس الـــجـــائـــزة إي ــي ك
ــة؟ ــطـ ــوسـ ــتـ ــمـ ــرة والـ ــيـ ــغـ ــصـ ــات الـ ــ ــس ــ ــؤس ــ ــم ــ ال
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يمكنكـم  الــتــفــاصــيـــــل  مـــن  لــمــزيــــــــٍد 

للجائزة ــرونــي  ــكــت اإلل الــمــوقــع  زيــــارة 

bha.om


