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مقدمة. 1  

العريق، فهو جزء من تاريخ الحضارة اإلنسانية حيث أبدع اإلنسان  بتاريخها العربيةتتميز جمهورية مصر 

المصري وقدم حضارة عريقة سبقت الكثير من الحضارات في الفنون والعلوم واالبتكارات، فهي حضارة متصلة 

 الحلقات تفاعل معها اإلنسان وتركت في عقله ووجدانه بصماتها.

البيئات به تميز وتحديات التعيير المناخي، ولما ت م المناخية بها،ونظراً التساع مساحة البالد واختالف األقالي

المصرية بالتنوع على المستوى الثقافي واالجتماعي والبيئي، فكل مدينة لها هويتها الخاصة وموروث ثقافي 

 وتراثي فريد يميزها عن باقي المدن األخرى.

إقليم القاهرة الكبرى،  في محافظات ا ثالثمنه سبع وعشرين محافظةتنقسم مصر الى سبع أقاليم تتكون من 

وسبع محافظات في إقليم قناة  في إقليم اإلسكندرية، وخمس محافظات في إقليم دلتا النيل، محافظاتوثالث 

وثالث محافظات في إقليم شمال الصعيد، ومحافظتان في إقليم أسيوط، واربع محافظات في إقليم جنوب السويس، 

الواقعة فيه والذي يجب إظهاره في المفردات واللغة  اإلقليموتحمل كل محافظة هوية معمارية ضمن هوية  الصعيد

 .المعمارية الموجودة بالمحافظة
 

 :  والهدف العام هالرؤي .2
بناء ، في المستدامةكد رؤية الدولة الجديدة على تحقيق أهداف التنمية تؤرعاية دولة رئيس الوزراء لهذه المسابقة 

حضارة ومستقبل جديد في ضوء مبادئ جودة الحياة وتحقيق العدالة االجتماعية وتأصيل إحساس المواطن بالفخر 

وذلك من خالل محاوله تحقيق أحالم وطموحات المصريين في مدن تلبى االحتياجات الملحة للتنمية  بوطنه،

لنصيب  العالميةوالعمرانية والبيئية، وتحقق المعدالت المستدامة بكافة مستوياتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

للمواطن  اليوميةالطرق والفراغات الوظيفية، لتسهيل الحياه  ةالمساحات الخضراء المفتوحة وجود الفرد في

 المصري.

 

والقلوب النابضة التي تضخ الحياة وتوزعها عبر شرايين الخضراء ة تعتبر الميادين والفراغات العمرانية هي الرئ

، وقد اشتهرت ميادين التصميمهالطرق واألحياء على سائر المدينة، وتمثل عناصر فرش الفراغ العناصر المكملة 

كثيرة ألسباب كثيرة، منها الثقافي والسياسي أو الحدثي، فبعض الميادين تأسست على حدث كان له تأثير كبير في 

ة المدينة التي يقع فيها الميدان. ومن هنا تأتي أهمية قيام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باإلعالن عن حيا

ً لتطوير الحديثةمسابقة لتصميم تلك الميادين، لتكون نواة للتنمية السكنية والحضارية لمصرنا  ً عاما ، ونموذجا

 .الميادين في المستقبل، يعتمد على المفهوم األشمل للتنمية

 أهداف المسابقة:   2-1

المدينة لكل هوية يعبر عن متكامل يتماشى مع روح العصر وتهدف هذه المسابقة الى الحصول على مشروع 

 : واالقليم من خالل المدينةميدان حسب موقعه من 

 الحصول علي افكار مبتكرة، تتميز باالبداع. -

 إعادة صياغة الرؤية الجمالية للفراغ العام. -
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 الصورة البصرية وإزالة التشوهات بالمنطقة ووضع بدائل تصميمية مناسبة.تحسين  -

 تقديم أفكار متكاملة عن تصميم ميادين وعناصر فرش الفراغات المفتوحة والطرق المؤدية للميادين. -

إيجاد حلول للمشكالت الموجودة بالميادين عن طريق اإلمكانيات المتاحة، مع العمل على خلق فراغ مميز  -

 بمكانة الميدان والمدينة.يليق 

مراعاة طبيعة كل فراغ والمعايير الدولية و الحركيةللتعامل مع الميادين والفراغات  بدائل مناسبةإعطاء  -

 المتعارف عليها.

رفع كفاءة الميادين إلى أقصى المعدالت وباستخدام اإلمكانيات المتاحة مع مراعاة العامل االقتصادي  -

 دون المساس بالجودة.

صياغة الميادين العامة وفقاً لرؤية تخطيطيه ومعمارية وبصرية تتفق مع الطابع والهوية المميزة  إعادة -

 لكل منطقة.

سهلة الصيانة(، أيضاً  –تطبيق معايير االستدامة في اختيار المواد والخامات لتكون )غير ضارة بيئياً  -

 استخدام النباتات الموفرة للمياه(. –مراعاة كفاءة استخدام الطاقة والمياه )كفاءة نظم الري 

... ( لطبيعة  -معالجات  –نباتات  –مالئمة جميع العناصر المستخدمة في التصميم )عناصر الفرش  -

 ظ علي كافة العناصر.وسلوكيات المستخدم، وذلك لضمان القدرة علي االحتفا

 تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري. -

بجودة الحياة، وتسهيل حركة المشاة وذوي االحتياجات الخاصة  واالرتقاء المستدامةداف التنمية هتطبيق أ -

 ومراعاة احتياجاتهم.

مراعاة البعد السيكولوجي للسكان من ثقافة وعادات وتقاليد واحتياجات وظيفية تختلف طبيعتها من مجتمع  -

 .ألخر

ياجات الوظيفية واالجتماعية ، يساعد على إثراء حياه السكان، ليلبى كل من االحتأن يكون للميدان مردود -

 ليكون متنفس، ويرفع من القيمة الجمالية للمنطقة، مما يساهم في االرتقاء بالذوق العام للسكان.

 

   :مجال المسابقة 2-2

 تتضمن المسابقة طرح فكرة تصميمية متكاملة لكل مجموعة من العناصر اآلتية: 

  : أوالً: الميادين

 ، علي ان يشمل التصميممتى تطلبت الفكرة ذلكوالمجسمات  رياتاوالجد النحتيةالتصميم شامال األعمال  -

 أعمال اإلنارة وأنواعها والمسطحات الخضراء واألعمال المائية وخالفه. 
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من القائمة المحددة ميدان بأحد المحافظات وبحد أقصى ميدانين لمحافظتين مختلفتين اختيار كل متسابق  علي -

، وال يحق للمتسابق ، ووفق الحدود الموضحةضمن مستندات المسابقة المرفقة فق الخرائطوو، 9ببند 

 .9اختيار او تصميم اي ميدان خارج القائمة المحددة ببند 

 

 ً  عناصر فرش الفراغات المفتوحة والطرق: ثانيا

والمحققة ألهداف  بالميدانلكافة عناصر فرش الفراغات المفتوحة والطرق المحيطة  نماذجتصميم  -

 مثل:المسابقة ووفق التصميم المقترح 

 .األكشاك التفاعلية لتقديم الخدمات االلكترونية –محطات انتظار النقل الجماعي توفير مناطق مظللة ل -

برادات  –عناصر التشجير  –أرضيات األرصفة  –دورات المياه العمومية  – دراجات الهوائيةمواقف ال -

 المياه ... الخ.

اللوحات  –وحدات اإلضاءة الديكورية  –وحدات اإلضاءة الخارجية  –وحدات تجميع المخلفات  –المقاعد  -

 الخ."بكافة أنواعها" العالمات اإلرشادية  –اإلعالنية 

 للمتسابق الحرية في إضافة أي عناصر فرش إضافية في الفراغات العمرانية تفيد الفكرة التصميمية. -

 

 

 المسابقة. تنظيم أعمال 3

 خطوات المسابقة:3-1

 -يتم تنظيم أعمال المسابقة على مرحلة واحدة من خالل مجموعة من الخطوات كالتالي:

 اإلعالن عن المسابقة . .أ

 التسجيل واالستفسارات. .ب

 يتم تقديم المستندات وفق المخرجات المطلوب تقديمها.  .ت

 إجراءات تحكيم المسابقة. .ث

 .وفقاً لقرارات لجنة التحكيم عمال المشاركة بالمسابقةعام لألالن عن النتيجة وعمل معرض اإلع .ج

 وذلك وفق الجدول الزمني المرفق.

 :قواعد المشاركة3-2

متخصصين في ال من بحد اقصي ستة في المسابقة من خالل فريق عمل االشتراكيكون يجب ان  -أ

، .....( -فنون تشكيلية  -تنسيق مواقع  –تخطيط  –تصميم عمراني  –المجاالت التالية )عمارة 

التي والميدان   طبيعةل طبقااالستعانة باي من التخصصات االخري التي تثري العمل،  يمكنهمو

 يراها المتسابق ضرورية إلعداد فكرة مشروع متكامل. 
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المسابقة بفريق عمل وفق ما تم رات والكليات المتخصصة االشتراك في يمكن لمراكز االستشا -ب

 تحديده اعاله.

 يختار فريق العمل ممثل للفريق لتقديم المسابقة وله صفة قانونية في التعاقد متي تطلب ذلك. -ج

 ."4"نموذج  وفق النموذج المرفق في المسابقة الفريق المشاركيتم تقديم سابقة الخبرة ألعضاء  -د

 :التسجيل إجراءات3-3

 (.urbanharmony.org/squaresموقع المسابقة ) اإلطالع على كراسة الشروط من خالل .أ

( وتسلم نسخة ورقية إلى سكرتارية 1المسابقة )نموذج في تمأل استمارة التسجيل للتسجيل بالمسابقة  .ب

ثل فريق المتسابقين، وصورة من مميثبت العضوية المهنية لبما المسابقة مرفق معها صورة ضوئية 

 في المسابقة بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. االشتراكإيصال سداد قيمة 

 :عامةاشتراطات 3-4

 يجب االلتزام بموضوع المسابقة المطروح عند إعداد الفكرة. -أ

 ال يسمح ألعضاء الجهات المنظمة ولجنة التحكيم بالمشاركة في المسابقة. -ب

 اإلشارة إليها بأي شكل من األشكالال يجوز كتابة األسماء لألفراد أو المؤسسات المتقدمة للمسابقة أو  -ج

. ويكون التعريف المتسابق يقدمه مستند أي على او وضع اي عالمة تدل علي شخصية المتسابق

 الوحيد الظاهر على جميع مخرجات المسابقة. ءالشيالكودي الذي يختاره المتسابق هو 

 .وال يجوز الطعن عليهاقرارات لجنة التحكيم نهائية  -د

 التحكيم حجب أي من الجوائز وفقاً لما تراه.جنة ليحق ل -ه

إعداد التكليف بالفائز أو الفائزون بالمالحظات والتعديالت التي تبديها لجنة التحكيم عند يلتزم  -و

 المشروع التنفيذي.

 

 :السرية ضمانات3-5

 المتسابق يختاره الذي الكودي بالتعريف محددة تكون أن على سري بشكل المسابقة مخرجات تقديم يتم .أ

 سنتيمتر بارتفاع يكون الكودي التعريف هذا.  اإلنجليزية باللغة حرفين يتبعها أرقام أربعة من والمكون

وعلى  الفنية والتقارير اللوحات مثل المسابقة مخرجات لكل األيمن السفلى ركنال على ويوضع واحد

  .المغلق المظروف على وكذلك المدمج القرص

 يتم وال التحكيم للجنة يظهر سري برقم تسجيله بعدبواسطة األمانة الفنية  الكودي التعريف يغطى .ب

 .التحكيم انتهاء بعد إال كشفه
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 :االستفسارات3-6

عبر  التحكيم للجنة المعاونة الفنية األمانة خالل من بالمسابقة الخاصة واالستفسارات المراسالت كافة تتمأ. 

بعنوان استفسارات مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة البريد االلكتروني 

 جمهورية مصر العربية.بالمدن الرئيسية بمحافظات 

ووضعه علي  المسابقة برنامج في المحدد الموعد في تصل التي االستفسارات لكافة مجمع رد إعداد يتمب. 

 يتجزأ ال اً ءجز تعتبر سوف الردود وهذه الزمني بالبرنامج المحدد الموعد خالل الموقع اإللكتروني للمسابقة

 .المرجعية الشروط من
 

 الجدول الزمني: 1-3

1 

االطالع علي  وبدء المسابقة عن اإلعالن

 الموقع خالل من كراسة الشروط للمسابقة

  اإللكتروني

2022-10-1 

2 
المتسابقين عبر  استفسارات أخر موعد لقبول

 .للمسابقةالبريد اإللكتروني 

2022-10-20 

 الساعة الثانية ظهرا

 26-10-2022 .االستفسارات على الرد 3

4 
 في المسابقة مخرجات لتسليم النهائي الموعد

 .لجهاز القومي للتنسيق الحضاريا مقر

2023-2-12 

 الساعة الثانية ظهرا

 19-2-2023 تحكيم المسابقة.بداية إجراءات  5

6 
الجوائز ومعرض إعالن النتيجة وتسليم 

 المسابقة.
2023-2-23 

 

 إجراءات تسليم مخرجات المسابقة: 2-3

 : التالي العنوان او البريد السريع في باليد المسابقة مخرجات تسليم يتمأ. 

 .القاهرة -صالح سالم  –قلعة صالح الدين األيوبي  –الحضاري  للتنسيقالجهاز القومي 

 .المستندات المقدمة من المتسابقينسوف يتم تسليم إيصال باستالم ب. 

 تقديمها: المخرجات المطلوب 3-3

 فقط. ختاره المتسابقيمحددة بالتعريف الكودي الذي  سري لمسابقة بشكل ومستندات ا مخرجاتم يتقديتم 
وبحد أقصى ميدانين لمحافظتين "بأحد المحافظات  يشارك به المتسابق ميدانتقدم المخرجات التالية ألي 

 وفق مجال المسابقة" مختلفتين

توضح الفكرة ملصقة على لوحات خفيفة )فوم( ملم A0 (841 × 1189  )مقاس  ات( لوح4) اربع .أ

بمقياس رسم مناسب المساقط األفقية والواجهات  ٥٠٠:١موقع عام بمقياس رسم ال يقل عن  من خالل
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 بمجال المسابقة ما هو محددلوفق العامة والتفصيلية للمشروع وعناصره واللقطات المنظورية 

 . وبأسلوب العرض الموضح بالشكل المرفق

 ..... ".  -طرق  –عمرانية  –تحليالت للموقع العام " بصرية  .ب

 لقطات منظورية توضح الفكرة التصميمية. .ت

 دقائق يوضح فكرة المشروع. ثالث( بحد أقصى Audio/Video)(Animationعرض تخيلي )  .ث

  DWG، للرسومات والتقاريرPDF نسخة رقمية لكافة مخرجات المسابقة )امتداد الملفات بصيغة  .ج

  .على قرص مدمج (للعرض التخيلي MP4، للرسومات

( 12وللكلمات  14حجم الخط للعناوين  ،كلمة 2000العربية )ال يزيد عن باللغة  فني يقدمتقرير الال .ح

 والتكلفة المالية التقديرية. ة المشروعكريشرح ف

به المواد والخامات وأنواع النباتات يوضح  A3 تقرير يشمل الرسومات مصغرة علي مقاس  .خ

 المستخدمة.

 في المسابقة الفريق المشاركسابقة الخبرة ألعضاء مظروف مغلق يتضمن  .د

 

 :المستندات المطلوبة  4-3

ويحتوى على التعريف  ،مسجالً بداخله التعريف الكودي للمتسابق ،مظروف مغلق غير شفاف -أ

 الخبرة ألعضاء الفريق. العمل، وسابقةبشخصية المتسابق وفريق 

 االشتراك. مقابل الدفع إشعار -ب

 المتسابقين. فريق للمشارك في المهنية العضوية -ج

 الشخصي وتصميمهم عملهم من المشروع أن يفيد معه يشترك ومن العمل فريق رئيس يوقعه إقرار -د

 . أو عمل أخر مسابقة أي في قبل من يتم تقديمة ولم

 استمارة تسجيل المشاركة في المسابقة. -ه
 

 . تحكيم المسابقة4

 لجنة التحكيم:4-1

 تشكل لجنة التحكيم من السادة اآلتي أسمائهم: 

 جامعة اإلسكندرية. –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة         .د هشام سعوديبرئاسة أ
 وعضوية كل من :

 أستاذ العمارة والتصميم العمراني جامعة القاهرة. أ.د/ سحر عطية -
 والتكنولوجيا والنقلاألكاديمية العربية للعلوم  -أستاذ ورئيس قسم العمارة  أ.د/ شريف الفقي -

 البحري.
  جامعة عين شمس لشؤن المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيسقائم بعمل  أ.د/ غادة فاروق -
 رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. م.أ/ محمد أبو سعدة             -
 التنمية المحلية. مساعد وزير م. محمد السيد أبو جاعور    -
 جامعة حلوان. –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ النحت  أ.د محمد العالوي -
 جامعة القاهرة. –عميد كلية التخطيط العمراني واإلقليمي  أ.د هشام البرملجي -

 

 .وللجنة أن تستعين بمن تراه ضروريا إلتمام عملها
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 مهام لجنة التحكيم:4-2

 اعتماد كراسة الشروط المرجعية للمسابقة. -أ

 وضع أسس ومعايير عملية التحكيم.  -ب

الفائزة في المسابقة على ان تكون قابلة للتنفيذ ومتكاملة وتقدم طرح جديد لكافة  المشروعاتاختيار  -ج

   .ما ورد بمجال المسابقة

 .ةالفائز اتوضع تقرير عن نتيجة المسابقة وما قد تراه مفيداً للمشروع -د

 وضع تقرير تقييمي عن المسابقة بشكل عام . -ه

 

 األمانة الفنية: 4-3

الجهاز القومي للتنسيق مجلس إدارة بقرار من السيد رئيس  وسكرتارية المسابقة فنيةلتشكل األمانة ا

 الحضاري وتقوم بالتالي:

  .الرد على تساؤالت المتسابقين واستفساراتهم -أ

مراجعة استيفاء المخرجات والمستندات المقدمة من قبل المتسابقين والتأكد من تلبيتهم للمتطلبات  -ب

  اإللزامية للمسابقة.

  .رية المسابقةضمان س -ج

 التحكيم دون التدخل في أعمالها.  لجنةمساعدة عرض المشروعات و -د

 :إجراءات التحكيم4-4

 تحكيم االعمال المتقدمة للمسابقة وفق المعايير المحددة. -

التي استندت إليها قرارات  المشروعات الفائزة والمعاييريتضمن إعالن  ريتقرتصدر لجنة التحكيم  -

 اللجنة.

 :استبعاد المشروعات المقدمةحاالت  3-4

 :التالية الحاالت في المقدمة المشروعات استبعاد يتم

 .للمسابقة المنظمة الجهات أعضاء حدأ أو العاملين من المتسابق يكون أن .أ

 .المحدد التسليم موعد بعد المخرجات تقديم  .ب

 .كاملة غير المستندات تكون أن .ت

 .المسابقة شروطل أن تكون المستندات مخالفة .ث

 .المتسابق شخصية على تدل عالمات أية وضع أو المخرجات سرية عدم .ج

 .وقواعد المشاركة ومجال المسابقةعدم االلتزام بموضوع  .ح

 اذا اتضح ان المشروع حصل علي جوائز في مسابقات اخري من قبل. .خ
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 :التسجيل مقابل. 5
ً 1000 هو فريق مشارك لكل التسجيل مقابل شاملة ضريبة القيمة المضافة  (مصري ج.م )ألف جنيها

 (المصري البريد) للبريد القومية الهيئة مكاتب خالل من: سدادها ويتم لالسترداد، قابلة غيروالدمغات، 
أو بمقر  .(32107001) مؤسسي كود الحضاري للتنسيق القومي الجهاز حسابعلى  المحافظات بجميع

 الثانية حتىومن العاشرة صباحا خالل أيام وساعات العمل الرسمية "  ،الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
 احد المشاركين في فريق العمل. باسماالشتراك ويكون  مقابل الدفع ان يتم استالم إشعار علىظهرا" 

 

 :. الجوائز6
تصميم الميدان  للمشروع الفائز عن جنيه مصريخمسون الف    50000   جائزة مالية قدرها -

 .كل محافظةل الممثل

 لجنة التحكيم. توصيةتمنح المشروعات المتميزة شهادات تقدير بناء علي  -

  تمنح االعمال المشاركة في المسابقة شهادة مشاركة بالمسابقة. -

 في حال تنفيذ التصميم دانالفائز بمكان مناسب في المي الفريق الجهة اإلدارية بوضع اسم تلتزم -

 .ية الفكريةحقوق الملك للحفاظ على

 

 :إجراءات ما بعد المسابقة .7
 :عرض المشروعات 1-7

المشررررروعات المقدمة للمسررررابقة بناء على توصررررية لجنة التحكيم عرضرررراً عاماً بعد إعالن يتم عرض  -

 .النتائج النهائية للمسابقة 

 المنظمة بحقها في نشر كافة المشروعات المشاركة بالمسابقة مع ذكر اسم مقدم العمل. ةتحتفظ الجه -

 :المشروعاتاسترداد  2-7

من حق غير الفائزين استرداد مستندات مشروعاتهم وعلى نفقتهم الخاصة بعد االنتهاء من إقامة  -

شهر من تاريخ  بعد مرورالمعرض. ويحق للجهة المنظمة التخلص من المشروعات غير المستردة 

 .انتهاء المعرض

  :المشروع إعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرح لتنفيذ التعاقد على 3-7

 أجزاءالفائزين إلعداد المسررررتندات التنفيذية لمشررررروعاتهم او  أي من التعاقد مع اإلداريةللجهة  جوزي -

 مع االلتزام بالتوجيهات الفنية للجنة التحكيم.على التنفيذ  واألشرافأو/ من مشروعهم 
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 قائمة المرفقات .8

 المرفقات م

 األوراق الخاصة بموضوع المسابقة. 1

2 
 الطرق والمساحات المفتوحة المراد تصميم عناصر الفرش بها أبعاد عليها موضح خرائط

 والميادين المحددة بكل محافظة.

 1استمارة المشاركة. نموذج  3

 2نموذج استمارة بيانات المشاركين بالمسابقة.  4

 3نموذج استمارة تسليم مخرجات المسابقة.  5

 4نموذج  في المسابقة المشاركالفريق سابقة الخبرة ألعضاء  6

 

 مة الميادين قيد المسابقةئقا .9

 الميدان المحافظة م

 االسكندرية - ميدان القلعة اإلسكندرية ١

 دمنهور -ميدان النافورة  البحيرة ٢

 وحرمدينة مط – مدخل مدينة مرسي مطروح مطروح ٣

 منوف -بور سعيد  – ميدان الشهداء المنوفية ٤
 طنطا -ميدان اإلسكندرية  الغربية ٥

 كفر الشيخ – ميدان النصر كفر الشيخ ٦

 مدخل سندوب  – ميدان رمسيس الدقهلية ٧

 ميدان جامعة الملك سليمان بمدينة طور سيناء جنوب سيناء ٨

 اإلسماعيلية – ميدان احمد الجويلي اإلسماعيلية ٩

 الزقازيق - موقف المنصورةميدان  الشرقية ١٠

  بني سويف مدينة – ميدان المديرية سويفبني  ١١

 المنيا –طريق بني سويف ديروط  – ميدان شلبي المنيا ١٢

 ميدان الزهور الوادي الجديد ١٣

 مدخل مدينة سوهاج البحري سوهاج ١٤

 مدينة قنا –امام محطة قطارات  –ميدان المحطة  قنا ١٥

 اسوان - ميدان الجزيرة اسوان ١٦

 الغردقة - ميدان عبد المنعم رياض البحر االحمر ١٧
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 :يتم تجميع اللوحات وفق اي من االشكال التالية للعرض
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