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تقديم1
. لقاهرة الخديوية لتاريخية  الوالعمرانية  قيمالاستعادة   إلىالسعي  في   وزارة الثقافة مؤخراً  شرعت  

لخاصـة االمعماريةبسماتهاصف تتكما ،)CBD(ري واإلداريامركز المدينة التجتشكل  المنطقة  هذه  و

الثقافـة ، تقـع   لوزارة ابعالت)NOUH(الحضاريي للتنسيق   الجهاز القوم و. ميزتالم العمراني هاوطابع

إليـه وطبقـاً   هأعمال الحفاظ على هذا التراث في إطار مهامه الموكل     وإدارة عاتقه مسئولية تنظيم  على  

.2008لسنة 119لقانون رقم ل

سلسلة مـن  الحضاريالجهاز القومي للتنسيق بدأ  ،الوزراء المصري مجلس  رئيس  من  وبتكليف

في منطقـة مركـز    والطرق الرئيسية   لميادين  حضاري ل وتنسيق   انيعمرتصميم   وضع الجهود من أجل  

.إطار رؤية شاملة لوسط المدينةفي ،)CBD(المدينة التجاري واإلداري

تـصميم  للالدوليةمسابقة  الهذه يطرح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري    لتلك الجهود،  واستكماالً

.األوبـرا والعتبـة بالقـاهرة      تاريخيـة لميـداني   ظ على القيمـة ال    افحلوالتنسيق الحضارى   العمراني  

مجال المسابقة2
تاريخيةالخلفية ال2-1

ي الخـديو  ، أعـد  القرن التاسع عـشر   فتتاح قناة السويس في     الفي الوقت الذي تم فيه الترتيب     

من و. لهعدادواإلالتخطيط  فقد تم   ألهمية الحدث   و. أوروبا ملوك ونبالء إليه   دعا املكي إسماعيل احتفاالً 

ط فـي المخطـ   الرئيـسية    لميادينحد ا أفي  ئهابناوضع تصميم لدار األوبرا و    تم  بين االستعدادات   من  

سـمي  حيـث . فـى بـاريس  " هوسمان " الفرنسيعلى غرار ما قام به المخطط     ،الجديدالعمراني  

.)4-1األشكال ("األوبراميدان "باسم منذ ذلك الوقت الميدان 

الدولية والمحليـة     لعروض األوبرا وظيفتها كمكان   بمن الزمان لعقود  ألوبرا الخديوية دار ا  قامت

تزامن مـع   و. في العالم  انينمشاهير الفن يؤلفها ويعزفها  ، وكذلك األمسيات الموسيقية التي كان      هوالبالي

،التاسع عـشر   تحمل جميعها سمات القرن   الميدانمنطقة  ييد العديد من المباني في      تشدار األوبرا بناء  

المعماريـة   تهـا الرتفـاع قيم   نظـراً  سجالت المباني التراثية  اآلن في    تم إدراجها  مبانيالومعظم هذه 

.والجمالية
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، أيضاًحكم الخديوي إسماعيلفترةوخالل . قبلهقائماً المجاور لميدان األوبرا، ،كان ميدان العتبة

، الطرق الرئيسيةمن تقاطع بها الكثيرميدان العتبة حيث  يبحيطةتصميم المنطقة المتخطيط وإعادة تم 

تم ،األوبراالمنطقة المحيطة بميدان هو الحال في كماو.)5شكل(القاهرةدينةم" قلب"اعتبرت وبالتالي 

حتى وقتنا لعتبة اميدان حدود ذات الطراز المعماري المتميز والتي شكلت العديد من المباني إنشاء

.لمطافيامبنى ، فضال عن جرامتالوفنادق العديد من الو، و تشمل سوق الخضر والفاكهةليالحا

البداية ، يعتبر نقطةمن الميدانحتل مكانة بارزة ذي ي، المكتب البريدلالرئيسيالمبنىأنبالذكرجديرو

.ةريالجمهوأنحاءإلى باقى القاهرةمن) يمترصفر الترقيم الكيلو(

األوبرا ميدانيواسعة من األرض بينمساحة تم تخصيص، لقاهرةالحديثة لصورة للاستكماالو

برك وبحيرات وكهوف علىاحتوتحديقة عامة ترفيهية وثقافيةوهى،إلنشاء حديقة األزبكيةالعتبةو

.)8-6األشكال(المحلية واألجنبيةأنواع األشجار يد منعدالواتتنزهوم، ية، وأكشاك موسيقصناعية

. متعدد الوظائفهالطابعوهو ما أضاف بعداً آخر،سوق للكتب المستعملة حول سور الحديقةوقد نشأ

1911-میدان األوبرا) 2( شكل رقم 1869–دار األوبرا ) 1( شكل رقم 

1932-دار االوبرا و جزء من میدان األوبرا) 4(شكل –)ا میدان األوبر(فندق الكوتینتال) 3( شكل رقم 
1914
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أدى إلـى  شب حريق في مبنى دار األوبـرا         ، حيث 1971في عام شهدت المنطقة حدثا مؤسفا   

مباني  هدمتم  كما،  في بئر اإلهمال  التراثيةالمباني   العديد من سقطت   ،  مع مرور الوقت  و.لمبنىادمار

إنـشاء تـم  كما . المحترقة األوبرا دارموقعفي  متعدد الطوابق   تم إنشاء مبنى جراج     بعد ذلك   .أخرى

ممـا  ،تاريخيـة   ال القاهرةقلب  وفراغ ميدان العتبة   مخترقاًللسيارات   )كوبرى األزهر ( طريق علوي 

فقـد  ،  من الميدانين  أوفر لحديقة األزبكية حظاً  يكن   لم.تهوطمس هوي مكان  أدى إلى تدهور شديد في ال     

احتلت  ،مع مرور الوقت  و. هاأشجارقطع  واهدم أجزاء منه  تم  ثم   ،إلى جزئين  بطريق تم تقسيمها أوالً  

العـرائس ي ومـسرح    قومالمسرح ال  تم بناء  على سبيل المثال ال الحصر     ،االمباني الجديدة أجزاء منه   

بـاريس  "طلق عليهـا      أ لمنطقةغير متناسقة وغير متجانسة   النتيجة اليوم هي بقايا     و. لطليعةومسرح ا 

.المصريينفخر ما مصدريوما تكان"الشرق

1870-حدیقة األزبكیة ) 6( شكل رقم 1845–میدان العتبة ) 5( شكل رقم 

1896-حدیقة االزبكیة ) 8( شكل رقم 1870-حدیقة االزبكیة ) 7( شكل رقم
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الوضع الراهن2-2

من خاللها نقل الحركـة  تم الثالثة التي الرئيسية المراكزحد  أيشكل ميداني األوبرا والعتبة معاً    

التحريـر  همـا ميـداني  خـرين  المركـزين اآل و.التجاري واإلداري القاهرة ينة مركز مدمنطقة  في

.القاهرة الخديويةفي منطقة األعمال والتجارةسوياهذه المراكز وتشكل. ورمسيس

بإنـشاء  فـصل بينهمـا   تم ال، ثم   كان ميداني األوبرا والعتبة في األصل قطبين للثقافة والترفيه          

تتميـز  و. المحترقـة الموقع األصلي لدار األوبرا الخديوية  فيبني  الذي  الطوابق   وبرا متعدد األجراج

عـدد مـن المبـاني      وجود  و التجارية،واألنشطة   األراضياستخدامات   فيتنوع  بالالمنطقة المحيطة   

.والئحته التنفيذيـة     2006لسنة   144طبقاُ للقانون رقم     تميزة والمسجلة كمباني تراثية   التاريخية الم 

العديد  باإلضافة إلى  ،ذكره كما سبق المتعدى عليها   حديقة األزبكية التاريخية    تقع  الميدانينشمال  ىوإل

.تجاريةوالالمباني اإلداريةمن 

، ر سينما اود تجاريدارية ومركز   عدد من المباني اإل    وجداالتجاهات المحيطة بالميدانين ي   يوف

اتاالسـتخدام المبـاني متعـددة   عدد من يوجد ، واكهةوالفخضر للباإلضافة إلى سوق تاريخي كبير    

البرلمان ومـسجد كخيـا     فندق   أهمهاوكذلك مجموعة من المباني المتميزة    ،  )سكنيوتجاري  إداري و (

وفي ميدان  . ي يرجع تاريخه إلى العهد العثماني     ذال ) قصر النيل وناصية شارعي الجمهورية    (األثري  

األشـكال  (متعددة االستخداماتالمبانيبعض وعدنوفندقيصيدناويوجد محل الخازندار شماالً 

9-16(.

میدان األوبرا الیوم) 10(رقم شكل میدان العتبة الیوم) 9(شكل   رقم 
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میدان العتبة-) جارى تجدیده(مبنى البرید ) 12(شكل رقم  میدان العتبة-المطافئ مبنى) 11(شكل رقم 

ارمیدان الخازند-اوى نمبنى صید) 16(شكل رقم 

میدان العتبة–مبنى تیرنج) 14(شكل رقم  میدان العتبة–فندق البرلمان ) 13(شكل رقم 

میدان األوبرا  –فندق كونتیننتال ) 15(شكل رقم 
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فـي  حيث يوجد ،الجملة والتجزئة يوجد بها أسواق  ميدانينالطرق المؤدية إلى ال   بعض   أنكما  

. جلديةلمنتجات ا السوق لآلالت الموسيقية و   )  محمد على شارع  (لميدان العتبة الشرقي   يالجنوباالتجاه  

األنتيكـات وصـناعة    تجـارة   التي تشتهر ب  منطقة خان الخليلي    توجد  وبجوار شارع وكوبري األزهر   

قـع  يالجنـوب  وفـي .لمفروشاتوا المالبس، وغيرها من أسواق     والمجوهرات وأسواق التوابل   الحلي

دواتأللتجـارة ا  عـشماوي   الجهزة الكهربائية ، وكذلك منطقـة       وهو سوق كبير لأل    شارع عبد العزيز  

،عدد من أسواق الجملة    األوبرا يوجد ميدانالشمال والشمال الشرقي من     إلىو. ومستلزماتها الكهربائية

دربسـوق  للمعدات واألدوات ، وسوق الـورق ، و      الرويعي سوقو،   أهمها سوق الموسكي للمالبس   

ارعوقـع شـ   ت،  وبرااأل من ميدان الغربي   وفي االتجاه .حفالتلاالديكور ومستلزمات   ألدواتالبرابرة

والخدميـة  التجاريةالمناطقأهم تعد منالتى يوليو26وعدلي ،  و، وعبد الخالق ثروت ،      قصر النيل 

. )19-17األشكال (وسط القاهرةفي

فاق والكبارى العلویة بالمنطقة المحیطة بنطاق المسابقةالطرق واألن) 17(شكل رقم 

alAzhar bridge
bridge

alAzhar tunnel
tun ne.

Opera
Square

Ataba
Square
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مشاكل المنطقة2-3

كل مـشا عـدة   تعاني مـن    تتميز بأنها منطقة حيوية إال أنها       المسابقة   منطقة أن يتضح مما سبق  

:أهمها

.ابينهوالتعارض،وحركة المشاةوالمرور العابر االلي الكثافة الشديدة لحركة المرور●

.سياراتالنتظاركافية العدم وجود أماكن ●

.همفتوحة للمشاأماكن ساحات خضراء وعدم وجود م●

.الرئيسية والمناطق التاريخيةراغاتالفعلى ) األزهركوبري مثل (العلوية الطرق تعدي●

.هدم وتدهور كثير من المبانى التراثية بالمنطقة●

.تدهور الطابع العمرانى والمعمارى للمنطقة ●

.غيرهاعالنات والالفتات وظهور تشوهات عمرانية عديدة مثل اإل●

.وتدهور مستواهاواألنشطةعشوائية اإلستعماالت●

.)26-20األشكال (لتلوث بأنواعهانتشار ا●

میدان العتبة الیوم) 18(شكل رقم 
)الشارع مستوىمن صورة (

میدان العتبة الیوم ) 19(شكل رقم 
)الكوبرى العلوىأعلىمن صورة ( 
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میدان العتبةإختالط  عشوائى لإلستخدامات  واألنشطة فى) 21(شكل رقم 

زحف الباعة الجائلون على ممرات المشاه ) 22(شكل رقم 

األسواق غیر الرسمیة حول میدان العتبة) 20(شكل رقم 
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التعارض بين حركة المرورالتكدس و)23(رقم شكل

وحركة المشاهاآللى 

سياراتالكافية النتظارعدم وجود أماكن ) 24(رقم شكل

و تدهور الطابع العمرانىية اإلستعماالت واألنشطةعشوائ)25(رقم شكل

ةالرئيسيالفراغاتعلى ) األزهركوبري (العلوية الطرق تعدي) 26(رقم شكل
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المرور  والنقلحركة2-4

.القاهرةمدينةطقة مركز لطرق الرئيسية في منلالتقاءنقطةاألوبرا والعتبة يميدانكل من يعد 

المحاور من أهمعبد الخالق ثروتوقصر النيل يشارعمناألوبرا ميدانلةالغربيوتعتبر المداخل

الشرايين من ،)2001المنشأ في عام (األزهر نفق ويعد .التجارية في وسط القاهرةوالحيوية

.الرئيسية لنقل الحركة من وإلى ميدان األوبرا

:اآلتيتشملالتي والنقلوسائلالعديد منيوجد الطرق،باإلضافة إلى شبكة و

حتى التحرير ، وميداني العتبة وثم إلىلى رمسيس إنفاق من شبرا الخيمةمترو األالثاني لخط ال●

. الجيزةوضواحي معة القاهرة جا

في (الغرب متجهاً إلى ) مطار القاهرة الدولي(شرقالنفاق الذي يمتد من مترو األالثالث لخط ال●

توقع أن من الم، واإلنشاءتحتوهذا الخط ال يزال .)الدكرورامبابة وبوالق : محافظة الجيزة 

،من مصر الجديدة وحتى ميدان العتبةةه األولى والثانييبمرحلت2012بحلول عام ليعم

كون محطة العتبة توف سهكذاو.2016كمل المرحلة الثالثة حتى الجيزة عام تستوسوف

. الثاني والثالثمترو األنفاق يبين خطرئيسية الالتبادل محطة 

650يسع (العتبة جراج و) سيارة1150يسع (جراج األوبراهماالطوابقيجراجين متعدد●

.التجاريةواإلداريةاألنشطةويحتوي كل منهما على العديد من،)سيارة

خطا 30العتبة ، وتخدم نحو جراج قع في الطابق األرضي من عام رئيسية تنقل محطة ●

.طوطخ10خدم تحديقة األزبكية أخرى نهائية عندأتوبيسمحطةوتوبيس والميني باص،لأل

نزالإالشوارع بشكل عشوائي لتحميل ويجانبتستخدم الميكروباصسيارات مع مالحظة أن

. الركاب

ونطاق العملالمسابقة أهداف-3
األهداف3-1

: إلىتهدف المسابقة هذه 

.وحديقة األزبكيةالتاريخية ألوبرا المنطقةة الثقافيويةالتراثالقيم استعادة -

نى مميز للمنطقة والذى كان مجسداً فى دار األوبرا الخديوية إستعادة رمز ثقافى ف-

.المحترقة

.للميدانين مع الحفاظ على تميز كل منهماالحضاريتنسيقال-
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.العمرانيةالمشاكلمعالجة-

. والحد من المرور العابر للمنطقة المرورمشاكل حل -

ا الحالى متعدد مع هدم جراج األوبرلسيارات تحت األرضلمناسبةقفاموتوفير -

.الطوابق

.وساحات للمشاهمساحات خضراءتوفير-

مات غير المالئمة للمنطقة مثل الباعة احل المشاكل الناجمة عن اإلستعماالت واإلستخد-

.الجائلين

نطاق العمل3-2

.يةالتخطيطالمؤثراتلتحديد األشمل عمرانية للمنطقةدراسات بعمللمتسابقايقوم-أ

:أن منطقة المسابقةويراعى فيها

.(CBD)مركز القاهرة التجاري واإلداريمنجزءتعد-

القاهرةالشرق ، وفيالتاريخيةالقاهرة تين، هماسجلميتينتراثينبين منطقتتقع-

.الغربفيةالخديوي

.الرئيسيةو خطوط مترو األنفاق رق المرور طلعدد من لتقاء انقطة تعتبر -

و المقترحـة   القائمـة و الفراغـات    مباني  للستخدامات األراضي واألنشطة    مقترح ال إعداد  -ب

.سواق العشوائية بالمنطقةلمشكلة األيتضمن حلوالًبنطاق المسابقة، 

ت القائمة و المتوقعة، لمشكالمعالجة ليتضمن بنطاق المسابقة،حركة المرورمقترح لإعداد -ج

.توفير أماكن النتظار السيارات و مناطق للمشاهو

إزالـة بعد  )والعتبة وحديقة األزبكية     اميدانى األوبر ( لنطاق المسابقة   عمراني  تصميم  ضع  و-د

، مـع   الملحقـة بـه   التجاريةواإلدارية متعدد الطوابق بما في ذلك االستعماالت     جراج األوبرا 

.يةلمعمارية والثقافية والتراثاالقيم عادةاستبهدفسجلةوالمباني الملمعالم الرئيسيةاباإلهتمام
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للمتسابقينالمتاحةالمستندات -4
الحضارىعلى موقع الجهاز القومى للتنسيق يمكن تحميلها من)R.O.T(الشروط المرجعية كراسة ●

org.urbanharmony.www

:تضمنتDVDمدمجةإسطوانة ●

حديث فيديو -

وحديثةقديمةصور -

توكـاد  أوGISجغرافيـة   المعلومـات   النظـم   برامج  باستخدام  (لوضع الراهن لاعدة بيانات   ق -

AutoCAD.(

،CBD)يـة فى المسابقة الدولية لتطوير منطقة القاهرة الخديوالمشروع الفائزبالجائزة األولى-

.2010تها فى مايو والتى أعلنت نتيج

المطلوبةمخرجاتالل المسابقة ومراح-5
مراحل المسابقة5-1

:على مرحلتينستطرح المسابقة

مسابقةاللمنطقةية مبدئيةتصميموضع فكرة :المرحلة األولى●

.األقل للتقدم إلى المرحلة الثانيةمتسابقين على ةباختيار خمسهذه المرحلة تنتهي و

في المرحلة األولى هتطويرالتصميم السابق اقتراح:المرحلة الثانية●

. على المتسابقين المختارين بالمرحلة األولىهذه المرحلة وتقتصر 

المطلوبةالمخرجات5-2

يةالتصميمالفكرة : األولىالمرحلة مخرجات 

: ىشاملة ما يلA1مقاس) فوم(لوحات خفيفة) 4(أربع على ملصقةالمرحلةهذه رسوماتمتقد●

.لتحديد المؤثرات التخطيطيةالعمرانيةدراساتال-أ

.التوضيحية الالزمة اتوالرسوم) 2000:1مقياس (يةالتصميمالفكرة -ب

.أعـــالههالمـــذكورواللوحـــات الدراســـات شتمل علـــىيـــقـــرص مـــدمج ●

كمـا  (لمتسابقالذى يختاره االتعريف الكودي و بداخله مسجالً عليه مغلق غير شفاف،مظروف ●

:ما يليويحتوى على،)6هو موضح فى بند 

.التعريف بشخصية المتسابق وفريق العمل-

لجنة التحكيم وشروط المسابقةقرارإقرار بقبول المتسابق ل-

http://www.urbanharmony.org/
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المطورالتصميم:الثانيةالمرحلة مخرجات

:شاملة ما يلىA0مقاس) فوم(لوحات خفيفة ) 6(ستملصقة على المرحلة هذه تقدم رسومات ●

)1:1000مقياس رسم (ر طومعمرانى تصميم -أ

ومناظيرتوضيحيةاترسوم-ب

A3مقاس) صفحة40إلى 30(تقرير فني  ●

هالمذكورة أعالواللوحات الدراسات يشتمل علىقرص مدمج ●

مرئييحتوى على عرضقرص مدمج ●

) 1:1000مقياس رسم (مجسم●

كما هو (بقلمتسايختاره اجديدكوديعلى  تعريف بداخلهيحتوى،مظروف مغلق غير شفاف●

.بشخصية المتسابق وفريق العملعلى التعريف، و)6موضح فى بند 

عمل أية إشارة تدل على شخـصيته علـى أي   يجب على المتسابق عدم كتابة اسمه أو اسم مؤسسته أو   

يجب أن يكون التعريف الكودي الذي يختاره المتسابق هو الشىء الوحيـد            كما  .من المخرجات المقدمة  

.الظاهر على جميع مخرجات المسابقة

السريةضمانات -6
ف تعريعلـى أن تكـون محـددة بـال    .سريبشكل لمسابقة المرحلة األولى لمخرجاتم  يتقديتم  

عريفهذا الت . ن باللغة اإلنجليزية  بحرفي ةًمتبوع أربعة أرقام المكون من   ختاره المتسابق و  يالكودي الذي   

وعلـى  ة  المسلم اللوحاتالجانب األيمن خلف    فاع سنتيمتر واحد ويوضع على ركن       الكودي يكون بارت  

.وكذلك بداخل المظروف المغلقالقرص المدمج 

ولكن مع استعمال تعريف كودي آخـر        بذات األسلوب حلة الثانية   كما يتم تقديم مخرجات المر    

، ) بارتفـاع سـنتيمتر واحـد    (حروف باللغة اإلنجليزية     ةمختلف عن المرحلة األولى مكون من أربع      

.والمجسم وداخل المظروف المغلقوالقرص المدمجغالف التقريروعلى ظهر اللوحات يوضع 

ويغطى التعريـف الكـودي   ،أي مستند أية عالمة على  إظهار  في أي من المرحلتين     ال يجوز   

.بـرقم سـري يظهـر للجنـة التحكـيم وال يـتم كـشفه إال بعـد انتهـاء التحكـيم                      بعد تـسجيله  
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سابقةالمإجراءات -7
الزمنيجدولال7-1

2010يونيو12وبدء التسجيل فيهااإلعالن عن المسابقة

صورة ضوئية  ال  وإرسلتسجيل في المسابقة  لالموعد النهائي   

من إشعار البنك

و بدء قبول االستفسارات

2010يوليو10

:األولىالمرحلة 

2010يوليو31قبول استفسارات المتسابقينالموعد النهائي ل

2010أغسطس15للرد على االستفساراتالموعد النهائي 

الموعد النهائي لتسليم المخرجات باليد أو إرسـالها بالبريـد         

الخاصة يع على نفقة المتسابق ومسئوليتهالسر

2010كتوبرأ17

2010أكتوبر 31موعد الستالم المخرجات المرسلة بالبريد السريعآخر

2010نوفمبر18المختارين الستكمال المرحلة الثانيةالمتسابقيننإعال

اًموضحسلوا إيصال معتمد لسريع يجب أن يرلذين يرسلون أعمالهم بالبريد ان اسابقوتالم:ملحوظة

رسالاإلعليه تاريخ 

:الثانيةالمرحلة 

الموعد النهائي لتسليم المخرجات باليد أو إرسـالها بالبريـد         

على نفقة المتسابق ومسئوليته الخاصةالسريع

2011فبراير6

2011فبراير 17آخر موعد الستالم المخرجات المرسلة بالبريد السريع

2011فبراير27إعالن النتيجة النهائية

ا إيصال معتمد ذين يرسلون أعمالهم بالبريد السريع يجب أن يرسلوسابقون التالم:ملحوظة

اإلرسالعليه تاريخ اموضح
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جراءات التسجيلإ7-2

من خالل الموقع لى سكرتارية المسابقةترسل إوالكترونياً تمأل  استمارة التسجيل في المسابقة 

gor.urbanharmony.wwwللجهازاإللكتروني
:ويرفق معها 

صورة ضوئية من شهادة العضوية المهنية للمتسابق أو ممثل فريق المتسابقين والتي تثبت-أ

.ممارسة مهنة العمارة في بلدهحقه في

يجب أن. ار البنك تثبت أن المتسابق قد قام بدفع رسوم االشتراكصورة ضوئية من إشع-ب

.اإلشعار باسم البنك الظاهر في استمارة التقديميكون 

شتراكالرسم ا7-3

دوالر أمريكي رسوم االشتراك فـي المـسابقة غيـر قابلـة     ) خمسمائة(500يتم سداد مبلغ   

.للتنسيق الحضاريلالسترداد وذلك على حساب الجهاز القومى
Bank name : Central Bank of Egypt-Cairo-Egypt
Swift Bank Code : CBEGEGCXXXX
Beneficiary Name: National Organization for
                  Urban Harmony
A/C Beneficiary :40 82 18 04 36

.الحضارى على عنوانه البريدىأو بشيك بنكي مقبول الدفع ألمر الجهاز القومى للتنسيق 

.المترتبة على سداد اإلشتراكيقوم المتسابق بسداد كافة الرسوم البنكية

أعمال المسابقةتنظيم7-4

سكرتارية المسابقة●

وتتـولى المهـام   ، يشكل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سكرتارية للمسابقة برئاسة مستشار فنـي      

:اآلتية

.خرجاتوالمو المستنداتواالستفساراتالطلباتجميع المراسالت واستالم-أ
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وتنفيذ اللجنة الفنية على و المستندات ات خرجاالستفسارات والموعرض جميع الطلبات -ب

.توصياتها

.المتسابقينجميع إرسال الردود والمستندات الالزمة إلى -ج

.للمسابقةمتابعة الجدول الزمني-د

:الفنيةاللجنة ●

:يشكل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجنة فنية تباشر المهام التالية

.تساؤالت المتسابقين واستفساراتهمالرد على -أ

المستندات المقدمة من قبل المتسابقين والتأكد من تلبيتهم المخرجات ومراجعة استيفاء -ب 

.للمتطلبات اإللزامية للمسابقة

.ضمان سرية المسابقة-ج

.مساعدة هيئة التحكيم دون التدخل في أعمالها- د

االستفسارات7-5

من خالل اللجنة الفنية المعاونة لهيئـة       ات الخاصة بالمسابقة    جميع المراسالت واالستفسار  تتم  

:  وذلك بإحدى الوسائل التاليةالتحكيم 

org.urbanharmony@ataba-operaإلكترونيبريد -

+)02(0111303490:موبايل+)202(25145552: فاكس-

: الموقع اإللكتروني للجهاز القومي للتنسيق الحضاري-
org.urbanharmony.www

1-7تصل فى الموعد الـسابق ذكـره فـى بنـد            التى مجمع لكافة االستفسارات  سوف يتم إعداد رد     

هذه الردود سوف تعتبـر جـزء ال        . وإرساله لجميع المتسابقين خالل الموعد المحدد بالبرنامج الزمني       

.يتجزأ من من الشروط المرجعية و سيتم ارسالها للجنة التحكيم

مسابقةالمخرجاتإجراءات تسليم7-6

:المسابقة إلى العنوان التالي رجاتسال مخيتم إر

–قلعة صالح الدين –الجهاز القومي للتنسيق الحضاري –ميداني األوبرا والعتبةمسابقة

.القاهرة–طريق صالح سالم 

mailto:opera-ataba:@urbanharmony.org
http://www.urbanharmony.org/operataba
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:المراسالت البريدية

-بيةالعرمصرجمهورية –لقاهرة ا-11411رمز بريدى –قلعة صالح الدين 55: ب.ص

.ميداني األوبرا والعتبةمسابقة

+)202(25145552: فاكس +)202(25145482-25145481:   تليفون

org.urbanharmony@ataba-opera:البريد اإللكتروني

تفتيشها جمركيـا إذا    معها  يسهل   طريقةبية يجب أن تكون مغلفة ب     الطرود التي يتم إرسالها من دول أجن      

ويضمن أن القيمة المدفوعة لن تعوق وصول الطرد        تحمل المتسابق الرسوم الجمركية     ي. اقتضى األمر 

.سريعاً

.يجب على المتسابقين إظهار تاريخ اإلرسال بوضوح على الطرد المرسل

.باالستالملم إيصاال ستيوف سابقة شخصيا، سم مستندات الميسلبتالمتسابق إذا قام 

التحكيم -8

لجنة التحكيم 8-1
رئيسا للجنةمحمود يسرى  .د.ا-

على جبر.د.ا-

رشاد المتينى.د.ا-

نزار الصياد.د.ا-

حسن الدين خان.د.ا-

رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى-

رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى-

)ااحتياطياعضو(سهير حواس .د.ا-

لجنة التحكيماتمسئولي8-2

لوصـول  ةبدء العمل بتقييم المشروعات بعد أسبوعين من تـسليم المـسابقة لتـوفير  فرصـ        -

.المستندات المرسلة بالبريد

.المشروعات المقدمة من المتسابقينتقييم -

.تقرير جماعى بنتيجة التقييموضع-

mailto:opera-ataba:@urbanharmony.org
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التحكيمإجراءات 8-3

بأنه ليس لديه معرفـة ولـم        –كتابيا   –يقر كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم         ،االفتتاحيةفي الجلسة   

يـسقط حـق العـضو فـي         ،وإذا ثبت غير ذلك   . يساهم في أي من األعمال المشاركة بشكل أو بآخر        

.التصويت

معايير التقييم8-4

: معايير التقييم ما يلي تشمل 

.في التصميماإلبداع واالبتكار• 

.تهاوفعاليهااجدومدى و،لفكرةاوضوح • 

.والعمرانمشاكل المرورالحد منالكفاءة في مدى • 

.ية للمنطقةمساهمة المشروع في تعزيز القيم الثقافية والتراث• 

.حاتالمستخدمة للوصول إلى مقترالتحليل والمنهجيةيةمنطق• 

ظروف استبعاد المشروعات8-5

:     حاالت التاليةليتم استبعاد المشروعات المقدمة فى ا

.بعد موعد التسليم المحددخرجاتاستالم الم• 

.أن تكون المستندات غير كاملة بما ال يتفق مع شروط المسابقة•

.أو وضع أية عالمة تدل على شخصية المتسابقخرجاتعدم سرية الم•

.عضاء لجنة التحكيمأقرارالشروع في التأثير على•

المسابقةجوائز9
قيمة الجوائز 9-1

.في المرحلة األولى من المسابقةجوائزلن تمنح

.الثانيةالمرحلة لتطوير مقترحاتهم فيخمسة مشاريعما ال يقل عنيتم اختيار وسوف 
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: الثانيةالمرحلة جوائز

أمريكي دوالر)100000(ائة ألف   م: الجائزة األولى

دوالر أمريكي )70000(سبعون ألف: الجائزة الثانية 

دوالر أمريكي)40000(أربعون ألف : الجائزة الثالثة

دوالر أمريكى لكل من المتسابقين االخرين)20000(تعويضية قدرها عشرين ألفةئزاج

إعالن النتائج9-2

تقوم لجنة التحكيم بفتح المظاريف المغلقة للتعرف على المتسابق          ،ل إلى قرار نهائي   عند الوصو • 

.الفائز

الموقع اإللكترونـى   ونشرها على    من قبل لجنة التحكيم    فور اعتمادها النهائية  إعالن النتيجة   يتم  • 

.للجهاز القومي للتنسيق الحضاري

الجوائزتسليم 9-3

في غضون شهروائزالجبتسليم بقبول قرارات لجنة التحكيم ويق الحضاريالجهاز القومي للتنستعهدي

.عالن نتائج المسابقةإاحد من و

لغة المسابقة10

.لغة المسابقة هى اإلنجليزية فقط

المسابقةإجراءات ما بعد 11
عرض المشروعات11-1

.النهائية للمسابقةبعد إعالن النتائجيتم عرض كافة المشروعات المقدمة عرضاً عاماً

سترداد المشروعاتا11-2

من حق غير الفائزين استرداد مستندات مشروعاتهم على نفقتهم الخاصة بعد االنتهاء من 

وسيتم التخلص من المشروعات غير المستردة في خالل شهر من تاريخ انتهاء . إقامة المعرض

.المعرض
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الفائزالمشروعىلالتعاقد ع11-3

التنفيذية مع الجهات المعنية في مصر التعاقد مع الفائز األول إلعداد المستندات/ يمكن للجهة 

.االلتزام بالتوجيهات الفنية للجنة التحكيم

القانونيةاالعتبارات 12
على المدخالتالتأمين 12-1

مة من المتسابقين طوال يضمن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سالمة المشروعات المستل

.فترة المسابقة

الفكريةالملكيةوقحق12-2

.يحتفظ المتسابق بحق الملكية الفكرية ألعماله• 

. بالمرحلتينالمشاركةالمشروعات كافة يحتفظ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بحقه في نشر • 

.مقدمة عرضاً عاماًبعد اإلعالن عن نتائج المسابقة يتم عرض كافة المشروعات ال• 

لجنة التحكيمقرارات12-3

.ال تقبل الجدلوقرارات لجنة التحكيم نهائية وال يجوز الطعن عليها

المنازعات القانونية 12-4

في حالة نشوب أي خالف قضائي حول هذه المسابقة تختص محاكم مجلس الدولة المصري 

.وحدها بالنظر فيه




