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فيه  ُنعلن  الذي  اليوم  هذا  يأتي  أن  السرور  دواعي  لمن  إنه 

صاحب  حضرة  موالنا  مباركة  عن  كافة  ُعمان  سلطنة  لشباب 

المعظم - حفظه هللا ورعاه  الجاللة السلطان هيثم بن طارق 

- إطالَق جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري، إيماًنا من 

يمكن  ما  والطاقات  القدرات  من  الشباب  لهؤالء  بأنَّ  جاللته 

أن ينتَج عنه من أفكاٍر ومقترحاٍت وتصّوراٍت معمارية وحضرية، 

عناصر  وإضافة  جاذبة،  جمالية  لمساٍت  إضفاء  في  ُتسهم 

يسهم  وبما  البيئة،  مكونات  من  ٍز  حيِّ أي  على  أّخاذة  معمارية 

في تحقيق التطلعات العظيمة لرؤية ُعمان ٢٠٤٠.

إطالق  إلى  ُعمان  سلطنة  شباب  أدعو  أن  لي  يطيُب  وهنا 

من  اكتسبوه  مما  مستفيدين  ومخّيالتهم،  ألفكارهم  العنان 

وحماس  شغٍف  من  لديهم  بما  متزودين  ومهارات،  معارف 

للمبادرة بالمشاركة في هذه الجائزة، وتقديم أفضل ما لديهم 

ببلدهم، مؤكدين  الرقّي  من تصّورات تستهدف في األساس 

لهم أن تصوراتهم ستكون محل اهتمام وتقدير، وستنال حظها 

من الدراسة والتحليل من قبل لجنة التحكيم التي أوكل إليها 

وشفافية  حيادية  بكل  وتقييمها  التصورات  هذه  فرز  أعمال 

تامة، مؤكدين  في الوقت ذاته أن هذه الجائزة ستكون مستمرة 

عام  كل  في  تستهدف  تعالى،  هللا  بمشيئة  متعددة  بدورات 

نمًطا مختلًفا وموقًعا مغايًرا من محافظات سلطنة ُعمان.

وهللا الموفق
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تأتــي جائــزة بلعــرب بــن هيثــم بــن طــارق للتصميــم المعمــاري 
ــي  ــتقبلية ف ــان المس ــلطنة عم ــات س ــة وتطلع ــع رؤي ــجاًما م انس
تطويــر مناطقهــا المختلفــة معمارًيــا بمــا يتناســب مــع بيئتهــا 
الجغرافيــة وهويتهــا الحضاريــة، وتماشــًيا مــع التطــور الحاصــل فــي 

مجــال العمــارة والتصميــم حــول العالــم.

ــة،  ــة عالمي ــنوّية برؤي ــة س ــزة محلّي ــرح جائ ــزة بط ــذه الجائ ــى ه وُتعن
تهــدف للمنافســة علــى تصميــم وابتــكار مشــاريع معماريــة فريــدة 
فــي مناطــق معّينــة فــي ســلطنة ُعمــان ذات طابــع معمــاري مميــز 
يجمــع بيــن األصالــة والمعاصــرة ويمكــن تبنيهــا علــى أرض الواقــع. 

ــي  ــي والتضاريس ــوع البيئ ــتغالل التن ــى اس ــزة إل ــعى الجائ ــا تس كم
لســلطنة ُعمــان فــي مختلــف مناطقهــا ومحافظاتهــا، حيث ســيتم 
طــرح مواضيــع مختلفــة فــي التصميــم المعمــاري مــن ســنٍة إلــى 
أخــرى تســتهدف فــي كل عــام موضــوع معمــاري معّيــن، ومنطقــة 

أو محافظــة معينــة.

نـــــبـــــذه عــــــن الــــجــــائــــزة
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ُعماني  معماري  نمط  نحو 
مبتكر ومعاصر  

المعماريــة  والمهــارات  القــدرات  وتمكيــن  اســتثمار 
ــر مناطــق مختلفــة فــي ســلطنة ُعمــان  ــة لتطوي الوطني

تســهم فــي تحقيــق قيمــة مضافــة .

الهدف العام من الجائزة 

رسالة الجائزة 
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ــزة ــائ ــج ــال ــة ب ــط ــب ــرت ــم ــات واألهــــــــداف ال ــايـ ــغـ الـ

تحقيــق تطلعــات رؤيــة ُعمان ٢٠٤٠ إلنشــاء مناطق ســياحية 
ــذب  ــل الج ــا عوام ــر به ــة، تتواف ــة للبيئ ــة صديق وترفيهي
للجمهــور، وتســاهم فــي رفــع معــدل جــودة الحيــاة فــي 

ســلطنة ُعمــان.

الُعمانــي  الشــباب  ومهــارات  معــارف  اســتثمار 
ــي  ــم الهندس ــارة والتصمي ــال العم ــي مج ــص ف المتخص
أثــر  ذات  لتكــون  والفنيــة  العمليــة  وتمكيــن قدراتهــم 

للمجتمــع. مضافــه  وقيمــة 

الصغيــرة  المشــاريع  ألصحــاب  اســتثمارية  فــرص  خلــق 
تشــغيل  فــي  المســاهمة  خــالل  مــن  والمتوســطة 
المشــاريع الفائــزة بالجائــزة، ورفدهــا بالخدمات المناســبة.

ــــلطنة  ــــي س ــــتغلة ف ــــر المس ــــي غي ــــض األراض ــــتثمار بع اس
وترفيهيــــة  ســــياحية  لوجهــــات  وتحويلهــــا  ُعمــــان 

ــات. ــ ــة الخدم ــ متكامل

بأفكار  واالستثماري  السياحي  التخطيط  قطاعات  رفد 
ومخططات لمشاريع حديثة ومبتكره قابلة للتطبيق على 
العقاري  التطوير  لشركات  الفرصة  وإتاحة  الواقع،  أرض 

في السلطنة لتبّني بعض من هذه المشاريع.
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مجــاالت  فــي  المتخصصيــن  الُعمانــي  الشــباب  الجائــزة  تســتهدف 
العمــارة، والتصميــم، والتخطيــط الحضــري، علــى أال يزيــد عمــر المشــارك 
ــا بمــن فيهــم الباحثيــن عــن عمــل، والطــالب ممــن لديهــم  عــن 35 عاًم

الشــغف بموضــوع الجائــزة.

وستكون آلية المشاركة في الجائزة على النحو التالي:  

ــة  ــارك ــش ــم ــة ال ــ ــي ــ ــة وآل ــدف ــه ــت ــس ــم ــئـــات ال ــفـ الـ

١

٢

المشاركة الفردّية: يمكن للشباب الُعماني ممن تنطبق 
فردي،  بشكٍل  يشاركوا  أن  المشاركة  شروط  عليهم 
بتقديم فكرٍة معينة يتبنى طرحها وتقديمها الشاب أو 

الشابة وفًقا لما تشترطه الجائزة.

من  مجموعة  ُيشارك  أن  يمكن  الجماعية:  المشاركة 
الشباب كـ )فريق( على أال يزيد أعضاؤه عن ثالثة أشخاص 
بشكٍل  مقترحهم  تقديم  للمشاركين  ُيتاح  بحيث  فقط، 
بذات  االلتزام  مع  الفريق،  أعضاء  أسماء  يحمل  جماعي 

الشروط المنصوص عليها في الجائزة.
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مراحل تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم الجائزة

مرحلة استالم 
كافة المشاركات

مرحلة الفرز األولي 
للمشاركات واختيار أفضل 

عشرة مشاريع

مرحلة العرض والتقييم 
للمشاريع المتأهلة

مرحلة إعالن 
المشاريع الفائزة
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مجـاالت . ١ فـي  المتخصصيـن  الُعمانـي  الشـباب  علـى  المشـاركة  تقتصـر 
تتجـاوز أعمارهـم ٣٥ عاًمـا. الحضـري ممـن ال  العمـارة، والتصميـم، والتخطيـط 

المعمـاري، وقـادًرا . ٢ التصميـم واإلظهـار  ببرامـج  ـا  المشـارك مِلمًّ أن يكـون 
علـى التعامـل معهـا إلظهـار وتصميـم فكـرة مشـروعه.

علـى المتقـدم للجائـزة تقديـم ملخص عن المشـروع بما ال يتجـاوز ٥٠٠ كلمة، . ٣
يضّمنـه أبرز التفاصيل الفنية والهندسـية للمشـروع.

أن تكـون فكـرة المشـروع المتقـدم بهـا إبداعيـة ومبتكـرة وقابلـة للتنفيـذ . ٤
فـي بيئـة سـلطنة ُعمـان، وتتوافـق مـع هويـة المجتمـع العمانـي وقيمه، 

كمـا أن تكـون مالئمـة لطبيعـة المـكان المقتـرح وجغرافيتـه.

أن تكـون فكـرة المشـروع واضحة في كافـة جوانبها وُمدّعمة بالرسـومات . ٥
التوضيحية.

ــرورة . ٦ ــع ض ــروع، م ــي المش ــتدامة ف ــر االس ــاة عناص ــارك مراع ــى المش عل
ــا  ــه بم ــروع وتصاميم ــرة المش ــاء فك ــة وبن ــة النظيف ــى الطاق ــز عل التركي

ــة. ــا للبيئ ــه صديًق يجعل

علـى المشـارك إعـداد التصميم بأقصى قـدٍر من اإلبداع ومسـتوٍف لجميع . 	
متطلبـات الجائـزة، وتسـليم جميـع المخرجـات المطلوبة، أو مـا يطلب منه 
مـن أعمـال أثنـاء سـير مراحـل الجائـزة فـي وقتهـا المحـدد، علـى أن يتـم 

تسـليم نسـخ إلكترونيـة باإلضافـة إلـى النسـخ المطبوعة.

ــرة . ٨ ــام، الفك ــع الع ــة للموق ــات التحليلي ــم المخطط ــارك تقدي ــى المش عل
التصميميــة للمشــروع، باإلضافــة إلــى رســومات توضيحيــة للتصميــم 

باألبعــاد الحقيقيــة.

علـى المشـارك تقديـم العرض للجنـة التحكيم فـي حال كان من المشـاريع . ٩
المتأهلـة لهـذه المرحلـة، على أن يلتـزم بالتاريـخ المحدد لذلك.

ــة  ــ ــ ــارك ــ ــ ــش ــ ــ ــم ــ ــ شـــــــــــــــروط ومــــــعــــــايــــــيــــــر ال

13
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ــزة بلعــرب بــن هيثــم  	 ــز إلــى مكتــب جائ تــؤول حقــوق المشــروع الفائ
أو  إســناده  فــي  المطلــق  الحــق  وللمكتــب  المعمــاري،  للتصميــم 

ــبة. ــا مناس ــد يراه ــة ق ــة طريق ــذه بأي تنفي

ــزة دون  	 للجنــة التحكيــم الحــق فــي رفــض أي مشــروع وحجــب أي جائ
ــي أي  ــا ف ــزة، أو إيقافه ــل الجائ ــا تأجي ــق له ــا يح ــباب، كم ــداء األس إب

ــك. ــتدعي ذل ــرٍف يس ظ

ــتيالء  	 ــن أو االس ــروع معي ــرة مش ــال فك ــاركين بانتح ــد المش ــام أح إذا ق
علــى فكــرة شــخص آخــر؛ فــإن مكتــب الجائزة لــن يتحمــل أية مســؤولية 
ــارك  ــتبعاد أي مش ــه اس ــق ل ــر، ويح ــذا األم ــي ه ــة ف ــات قانوني أو تبع

يقــوم بمثــل هــذه التجــاوزات.

ــددة  	 ــة مح ــر تفضيلي ــة بمعايي ــرة مقّدم ــرح أو فك ــكل مقت ــر ل ــم النظ يت
ــه. ــاص ب ــداع الخ ــكار واإلب ــدى االبت ــرح وم ــة المقت ــع طبيع ــق م تتواف

ضوابط خاصة بالجائزة



ــز الــتــصــمــيــم ــوجـ مـ

١.نطاق التصميم 

تســعى هــذه الجائــزة إلــى دعــوة المصمميــن والمهندســين المعمارييــن 
لتقديــم تصاميــم إبداعيــة لَمعلــٍم ُمحــدد يحتفــي برحلــة الوطــن مــن فتــرة 
ــن  ــم ُيحس ــتقبلية ٢٠٤٠. معل ــة المس ــى الرؤي ــواًل إل ــة وص ــة التنموي النهض

القيمــة المكانيــة ويعــزز خصائــص »ُصنــع المــكان« فــي المنطقــة.

٢.الموقع الجغرافي

تبلــغ مســاحة المنطقــة المقترحــة حوالــي ٥٠٠	 متــر مربــع فــي المنطقــة 
ــب  ــة، ويج ــة البحري ــماك والواجه ــع األس ــرح لبي ــوق مط ــن س ــة بي الواقع

علــى الفــرق المشــاركة تحديــد الموقــع المحــدد للمعلــم.

متحف بيت 

البرندة

دوار

السمكة

سوق مطرح
لبيع األسماك

ميناء السلطان

قابوس

سوق

مطرح

ش
شارع الكورني
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٣.معايير االختيار

ســيتم اختيــار المعلــم مــن قبــل لجنــة تحكيــم مؤلفــة مــن خمســة أعضــاء بنــاًء علــى 
اشــتمالها علــى الجوانــب التاليــة:  

مدى احتفاء 
التصميم برحلة 
عمان التنموية 

من عصر النهضة 
إلى الرؤية 

المستقبلية 
الواعدة

المزايا
الفنية

قابلية
البناء

األثر ومدى 
مالءمته للسياق 

الموضوع فيه 

التأثير البيئي 
للمعلم

٤.جدول الجائزة ومتطلبات التقديم

تتلخص الجائزة في ثالث مراحل رئيسية 

• الفكــرة األوليــة: حيــث يقــوم المشــاركون بتقديــم الفكــرة األولية بالرســوم اإليضاحية 
المناســبة، والتأكيــد علــى مســؤولية المشــاركين التامــة فــي جعــل تصاميمهــم 

المقدمــة تعكــس مفاهيــم فكرتهــم األوليــة بنجــاح.



بعــد انقضــاء هــذه المرحلــة، يتــم اختيــار ١٠ فــرق فقــط لالنتقــال للمرحلــة التاليــة، 
بنــاًء علــى معاييــر االختيــار المذكــورة آنًفــا 

الفنيــة  الرســومات  بتطويــر  ســابًقا  المختــارة  الفــرق  تقــوم  األوليــة:  المراجعــة   •
التفصيليــة والصــور االحترافيــة ثالثيــة األبعــاد لتقديمهــا إلــى أعضــاء لجنــة التحكيــم 
فــي جلســة مراجعــة أوليــة مباشــرة بحضــور الطرفيــن، حيــث يتــم تقديــم المالحظــات 
الناتجــة مــن المراجعــة األوليــة للمشــاركين لتحســين مقترحــات التصميــم المقّدمــة. 

حيث  األولية،  المراجعة  مالحظات  على  بناًء  تتحدد  والتي  النهائية:  التقديم  مرحلة 
تقوم الفرق بمراجعة مقترحاتهم وتقديم التصميم النهائي.

المتطلبات مراحل التسليمالمواعيد

الفكرة األولية5 فبراير 2022

٣ أوراق مقاس A3 )مع رسوم وصور 	 
توضيحية للفكرة األولية(  

وصف موجز لمفهوم التصميم 	 
والفكرة )٥00 كلمة كحد أقصى(  

PDF يتم ارسالها في ملف واحد بصيغة

الُمراجعة األولية27 فبراير 2022

٣ أوراق مقاس A1 )مع الرسوم الفنية 	 
الدقيقة باإلضافة لباقي التفاصيل(  

PDF يتم ارسالها في ملف واحد بصيغة

 مرحلة التقديم12 مارس 2022
النهائية

٣ أوراق مقاس A1 )مع الرسوم الفنية 	 
الدقيقة باإلضافة لباقي التفاصيل(  

فيديو رسوم متحركة 	 

تقديم أوراق عالية الدقة مع ملف منفصل 
يتضمن فيديو الرسوم المتحركة الخاص 

بالتصميم 
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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
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