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 مقدمة .1
هو  (The Venice Biennale/Biennale di Venezia) يسيا للعمارةبينالي فين –يعتبر معرض
نذ عام مامين يطاليا مرة كل ععلى المستوى الدولي والذي يقام في مدينة فينيسيا بإ عرقالمعرض األ

ة ، وهو واحد من أهم المعارض التي تمثل أحداث العمارة المعاصرة الدولية، بمشارك1980
فس تتنا .العشرات من دول العالم ويتردد على أجنحة المعرض عادة أكثر من نصف مليون زائر

ح لكل دولة جنايخصص  معمارية، بحيثالدول المشاركة في إظهار أفضل ما لديها من أعمال 
 ليها مماعصلين تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين. تمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دوليتين للحا

 الفائزين والدول التي يمثلونها. علىينعكس 

لعمارة. سيا لوبينالي فين عام،تعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل 
زة بالجائ ذلك امتالكها لجناح مبني دائم منذ سنوات عديدة وقد فازت مصر على ساعدهابشكل خاص، 

 . ١٩٩٥"األسد الذهبي" ألحسن جناح سنة  الكبرى

ً من وزارة الثقافة المصرية علي االرتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في البين قوم يالي حرصا
 لهام.حفل امشاركة المصرية في هذا المبطرح مسابقة معمارية لل .لجهاز القومي للتنسيق الحضاريا

نوفمبر  والعشرين من السادسإلى  مايو عشرينمن في الفترة عشر  الثامنةيقام المعرض في دورته 
ً انطالقاً من اهتمام وزارة الثقافة بالمشاركة اإليجابية في الدورة القادمة و. ٢٠٢٣ دورها   بتفعيلإيمانا

مل ، وفرق العمل "تشالمعماريين ةدعومتميزة، تقرر الفي رعاية ودعم األعمال المعمارية 
لدورة افي الممثل لجناح مصر  العمللمسابقه مفتوحة الختيار تخصصات متنوعة ويرئسها معماري" 

 .عشر الثامنة

 

 هداف المسابقةأو مجال .2
 مجال المسابقة   2-1

والتي غالباً ما يقدم البينالي فرصة فريدة لعرض متميز في موضوع يختلف من دورة إلى أخرى 
ً  تتخذ بعداً  يتم تحديده من خالل إدارة المعرض، وكذلك تبادل األفكار بين المهتمين من  فلسفيا

يحقق  عمل متكامل وتنفيذ مختلف أنحاء العالم. من ثم فإن الفكرة األساسية للمسابقة هي تصميم
البينالي  ."The Laboratory of the Future والذي أطلق عليه " ٢٠٢٣موضوع المعرض لدورة 

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة )المستقبل ما يمكن ان يحمله  - يطرح سؤالوفي دورته الحالية 
واالطالع علي موضوع المعرض المطروح من  لكتروني الرسمي لبينالي فينيسيا للعمارةالموقع اإل

 (. https://www.labiennale.org/en/architecture/2023 إدارة البينالي  
 

 هدف المسابقة  2-2
الحصول على عمل متكامل يمثل مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي الهام ويحقق أهداف 
البينالي والمنافسة علي جائزة البينالي. وذلك عن طريق العمل الفائز وفريق العمل الذي يكون من 

مثيل مصر في كافة اللقاءات والندوات وشرح العمل للجنة التحكيم للبينالي بفينسيا، ت مهمها

https://www.labiennale.org/en/architecture/2023
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والمشاركة في اعداد الكتالوج الخاص بالبينالي، وكذلك اعداد العمل واالشراف علي تنفيذه في 
 مصر وفينيسيا.

 تنظيم أعمال المسابقة .3
 -:ي على مجموعة من الخطوات كالتال أعمال المسابقة تنظيم يتم

 لمتسابقا يرى التي المقترحة للفكرة عام تصور تقديم فيها يتم واحدة مرحلةالمسابقة على  -أ
مل الع تنفيذ يمكن بحيث المسابقة وأهداف فكرة عن وتعبر المعرض موضوع تحقق أنها

 . العربية مصر جمهورية بجناح

 . يالالبين في مصر لتمثيل أكثر أو فائز عمل بإختيار التحكيم لجنة تقوم -ب

 الجناح، ن تنفيذع لالمسؤو هو العمل فريق رئيس يكون فائز واحد عمل اختيار حالة في -ج
 ينب من الجناح عن تنفيذ لالمسؤو التحكيم لجنة تختار عمل من أكثر فوز حالة وفي

  العمل. فرق رؤساء

وفق و، اليايطا –جناح المصري في فينسيا العمل الفائز بتنفيذه وعرضه بالفريق يتم تكليف  -د
 .6 ما ورد بالبند

 

 قواعد المشاركة 3-1
رة شعبة العما معماري ممارس مسجل بنقابة المهندسين المصرية الفريق رئيس يكون -أ

 ةضروري المتسابق يراها المختلفة التي التخصصات من أعضاء الفريق يضم بأن ويسمح
 . العمل المتكامل فكرة إلعداد

 وتنفيذ إلخراج المناسبة المهنية الخبرة يمتلك العمل الفائز قفري أو المتقدم يكون أن يجب -ب
 . الدولي المعرض في مصر جناح بتمثيل يليق مميز إبداعي بشكل العمل

اللغة بلتقييم الخبرة المناسبة ومدي إلمامه  لرئيس فريق العملة يجب تقديم سابقة الخبر -ج
 االنجليزية أو االيطالية. 

 إجراءات التسجيل  3-2
 اإللكتروني الموقع خالل من المسابقة سكرتارية إلى وترسل المسابقة في التسجيل استمارة ألتم

ً (  www.urbanharmony.org)  الحضاري للتنسيق القومي للجهاز لما  ضوئي مسح مرفقا

 .التسجيل مقابل الدفع إلشعار يضوئ ومسح المتسابقين، فريق لممثل المهنية يثبت العضوية

 

 توجيهات عامة   3-3
 يجب االلتزام بموضوع العرض المطروح من إدارة البينالي عند إعداد الفكرة. -أ
 .المسابقة في بالمشاركة المنظمة الجهات وأعضاء للعاملين يسمح ال -ب

http://www.urbanharmony.org/
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على ل كاألشا من شكل بأي إليها اإلشارة أو المؤسسات أو لألفراد األسماء كتابة يجوز ال -ج
 الظاهر يدالوح الشئ هو المتسابق يختاره الذي الكودي التعريف ويكون .األعمال المقدمة

 .المسابقة مخرجات جميع على
والمتاح  العرض جناح في بها المعمول والقوانين الدولي البينالي بنظم المتسابق يلتزم -د

 .على الموقع الرسمي إلدارة البينالي
 .عليها الطعن تقبل الو نهائية التحكيم لجنة قرارات -ه
 .المسابقة في الفائزة االعمال كافة نشر في المنظمة بحقها الجهة تحتفظ -و
د مبلغ ال في حدو العمل لتنفيذ والمصروفات النفقات جميع المصرية الثقافة وزارة تتحمل -ز

 الف جنية " وكذلك تتحمل الوزارة شحن جنية " فقط خمسمائة ٥٠٠٠٠٠يتعدى الـ 
بدل  السفر إلى فينيسيا واإلقامة الكاملة "ضرورية آخري وكذلك  لأعما وأي العمل

ئيس ريهم فالسفر المقرر قانوناً" بحد أقصى ثالثة أفراد من فريق المشروع الفائز بمن 
 .فريق العمل

 إعداد ندع التحكيم لجنة تبديها التي والتعديالت بالمالحظات الفائزون أو الفائز يقبل -ح
 .العمل التنفيذي

نظر المرفق ا) الداخلي للجناح المصري بفينسيا الفراغ ابعاد تنفيذه حال العمل دىيتع ال -ط
 تاحةم وخامات تقنية خالل من للتنفيذ قابالً  المشروع يكون أن وعلي( لصالة العرض

 .ومتوفرة حسب مكان تنفيذ العمل وخفيفة وقابلة للتدوير
لفك اكذلك تركيب والشحن والو ان يكون العمل المقترح تنفيذه من مواد خفيفة سهلة الفك -ي

 ة الخاصةلسالم" وإعادة التدوير" بعد انتهاء فعاليات البينالي ويتفق مع معايير األمن وا
 ببينالي فينيسيا.

معلقة ال الفي حالة تعليق اعمال في السقف الساقط "السقف المعدني" يجب اال تزيد االحم -ك

يير ت مركزة، وال يمكن تغيسولكجم على المتر المربع وتكون احمال موزعة  100عن 

 لون السقف المعدني " اللون األسود".
 واصفاتتستخدم التقنيات البصرية وااللكترونية لدعم العمل "علي ان تحدد ميمكن ان  -ل

دائل بالمصرية ولها  التجهيزات بدقة وعلي ان تكون من العناصر المتوفرة باألسواق
 متاحة من الماركات والخامات .... "

ض. المعر أنشطة جميع خالل من مصر تمثيل مسئولية لديه سيكون المؤهل مللعا مقدم -م
 -ذلك االلتزامات التالية:  في بما
 بالمعرض التصميم وتنفيذ إعداد الرسومات التنفيذية وإخراج. 

 لصيانته وفكه العمل ووضع خطة تركيب عن مسئوالً  الفائز المتسابق يكون 
 وشحنه وتأمينه.

  ليات افة األنشطة الخاصة بدعم العرض وذلك خالل فعاك فيالتنظيم واالشتراك
 االفتتاح فى فينيسيا وعند العودة لمصر.

 ائز.المشاركة في إعداد محتوي وتصميم كافة المطبوعات المتعلقة بالعمل الف 
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 السرية ضمانات 3-4
 ذيال الكودي بالتعريف محددة تكون أن سري، على بشكل المسابقة مخرجات تقديم يتم -أ

 التعريف ذاه . اإلنجليزية باللغة بحرفين متبوعة أرقام أربعة من والمكون المتسابق هارختي
 تمخرجا لكل األيمن السفلى ركنال على ويوضع واحد سنتيمتر بارتفاع يكون الكودي
 فالمظرو على وكذلك المدمج وعلى القرص الفنية والتقارير اللوحات مثل المسابقة
  .المغلق

 ريفالتع المتسابق، ويغطى يقدمه مستند أي على تعريفية عالمة ةأي إظهار يجوز ال -ب

 .التحكيم ءانتها بعد إال كشفه يتم وال التحكيم للجنة يظهر سري برقم تسجيله بعد الكودي
 

 االستفسارات 3-5
 المعاونة الفنية اللجنة خالل من بالمسابقة الخاصة واالستفسارات المراسالت كافة تتم -

والبريد االلكتروني   urbanharmony.org.www الموقع الموضحبر ع التحكيم لهيئة

venicecompetition@urbanharmony.org  (، +202) 25145549أو فاكس

25145552 (202+) 
 افةلك جمعم رد إعداد مع لألمانة الفنية للمسابقة، تصل التيالرد علي االستفسارات  يتم -

ً  المحدد الموعد في  االستفسارات اللكتروني ووضعه علي الموقع ا المسابقة برنامجل طبقا
 يتجزأ ال جزاً  تعتبر سوف الردود وهذه. الزمني بالبرنامج المحدد الموعد خالل للمسابقة

 .المرجعية الشروط من
 
 

 الجدول الزمني : 3-6
 

1 

ي االطالع عل وبدء المسابقة عن اإلعالن

 الموقع خالل من وط للمسابقةكراسة الشر

 للجهاز. اإللكتروني

28-8-2022 

 15-10-2022 ها.على لردلتلقي االستفسارات واأخر موعد  2

3 
 في المسابقة مخرجات لتسليم النهائي الموعد

 السريع. بالبريد أو باليد الجهاز مقر

17-11-2022 

 الساعة الثانية ظهرا

 22-11-2022لي ا  21 من قة.تحكيم المسابإجراءات  4

 24-11-2022 إعالن النتيجة ومعرض المسابقة. 5

 2022-12-21 تقديم الرسومات التنفيذية للعمل الفائز. 6

 2023-3-15 العمل والتجهيز للشحن. اعداد االنتهاء من 7

 2023-5-2 .البدء في تركيب وتنفيذ العمل بفينيسيا 8

 2023-5-17 ز لالفتتاح.االنتهاء من التنفيذ والتجهي 9
 

http://www.urbanharmony.org/
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 إجراءات تسليم مخرجات المسابقة:  3-7

 : التالي العنوان او البريد السريع إلى باليد المسابقة مخرجات تسليم يتم -
 قلعة -لحضاريا للتنسيق القومي الجهاز – للعمارة فينيسيا ببينالي مصر مشاركة مسابقة
 .بيةالعر مصر ريةجمهو -القاهرة  -سالم صالح طريق – الدين صالح

 .يتم تسليم ايصال باستالم المستندات المقدمة من المتسابقين سوف -
 

 تقديمها: المخرجات المطلوب 3-8

من خالل الرسومات توضح الفكرة  ملمA2 (420 × 594 )لوحات مقاس  ستةعدد  -1
ً ة للمساقط والقطاعات والمناظير "الهندسي يع الموضح لتجمالمرفق للكروكي  وطبقا
 .ت "اللوحا

لمتسابق عرض تخيلي ا يقدم لمخرجات السابقةة إلى اباإلضاف -2
(Animation)(Audio/Video.بحد أقصى ثالث دقائق ) 

ة من فيديو يشرح المشروع والفكرة التصميمية الذي يحقق التيمة المطروحة للمسابق -3
 اللغة اإلنجليزية وبحد اقصي ثالث دقائق.مدعم بالصوت بيكون  –البينالي 

قدم تراضي او برامج العرض المتقدمة ين وسائل الواقع االففي حالة استخدام اي م -4
 المتسابق نسخة رقمية متكاملة من العرض وتوضيح البرامج المستخدمة للعرض.

لرسومات ل PDFبصيغة الملفات  )امتدادنسخة رقمية لكافة مخرجات المسابقة   -5
  .على قرص مدمج (والتقارير

رير حجم للتق /كلمة 2000عربية )ال يزيد عن الو اإلنجليزية فني يقدم باللغتين تقرير -6
 ة المشروع.كر( يشرح ف12وللكلمات  14الخط للعناوين 

جدول  خطة لتنفيذ العمل موضح بهاو التفصيلية التقديرية تقرير مالي يوضح التكلفة -7
و البرنامج الزمني الموضح في  3-3مقترح في إطار الميزانية المحددة في البند  زمني
 . 6-3البند 

نسيا مواد المستخدمة وكيفية تنفيذ وعرض جناح مصر ببينالي فيتقرير بالخامات وال -8
 لية التركيب والفك.آالدولي و

 من" صور تنفيذيراعي المتسابق الملكية الفكرية لكافة العناصر المستخدمة بالمسابقة او ال -9
 المرفق 2نموذج الخ" ويقدم الدال علي ذلك وفق  او فيديوهات او موسيقي ...

 
 

 المطلوبة المستندات  3-9

 لرئيس ٢٠٢٣الصالحية حتى ديسمبر  ساري سفر جواز من وصورة الخبرة سابقة -
 وفريق العمل.

 االشتراك. مقابل الدفع إشعار -
 المتسابقين. فريق لممثل المهنية العضوية -
 هموتصميم عملهم من العمل أن يفيد معه يشترك ومن العمل فريق رئيس يوقعه إقرار -

 يف المشاركين بيانات ، وكذلكعمل آخر أو مسابقة أي في قبل من يقدم ولم الشخصي
 بقالمتسا علي ويجب ،رئيس فريق العملعضو مع تحديد  كل ومسؤوليات وأدوار العمل
 .ذلك نهم طلب ما بشأن مقترحاتهم إذا التحكيم لمناقشة لجنة مستعداً  يكون أن الفائز

 .2نموذج 
 .3ابقة. نموذج استمارة طلب التسجيل في المس -
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 . تحكيم المسابقة4

 عضاء لجنة التحكيم :أ 4-1
 

 برئاسة : 
 رةجامعة القاه –كلية الهندسة  – العمارة والتصميم العمرانيأستاذ  أ.د. دليلة الكرداني

 

 عضوية كل من:و
 

 

 نتري جامعة كوف –عميدة كلية التصميم واالعالم مساعد العمارة و أستاذ ابتسام فريدد..مأ.
 الديكور والمناظر السينمائيةمصمم  انسي ابوسيفم. 
 جامعة القاهرة –كلية الهندسة  –العمارة ورئيس قسم أستاذ  ايمن حسانأ.د. 
 جريدة االهرام  –رئيس تحرير مجلة البيت  سوسن مراد عز العربأ.

 رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري م.أ. محمد السيد أبو سعدة

 
ً ة ان تستعين بمن توللجن  .إلتمام عملها راه ضروريا

 

 مهام لجنة التحكيم: 4-2
 المسابقة.اعتماد كراسة  -
 وضع أسس ومعايير عملية التحكيم. -
ار ل تختاختيار عمل فائز أو أكثر لتمثيل مصر فى البينالى، فى حالة فوز أكثر من عم -

 .ةلجنة التحكيم رئيس فريق العمل من بين رؤساء فرق االعمال الفائز
 تيجة المسابقة وما قد تراه مفيداً للعمل الفائز.وضع تقرير عن ن -
 وضع تقرير تقويمي عن المسابقة بشكل عام . -

 معايير التحكيم: 4-3
 مدي ارتباط فكرة العمل المقدم للمسابقة بموضوع البينالي -
 الفلسفة اإلبداعية في تحقيق موضوع البينالي -
 طريقة العرض وتشويقه، واسلوبه وتقنياته. -
 شروع من مخرجات المسابقة وفيديو شرح الفكرة.ديم شرح فكرة المقت -
سابقة ت المالفكرة التصميمية وإمكانية التنفيذ، ومالئمة التكلفة وتوافقها مع اشتراطا -

 .3-3ووفق ما ورد ببند 
 

 إجراءات التحكيم 4-4
ً  -يقر كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم  - ي أفي  ميه معرفة ولم يساهبأنه ليس لد -كتابيا

ل المشاركة بشكل أو بآخر. وإذا ثبت غير ذلك، يسقط حق العضو في من األعما
  .التصويت

ا إليه تصدر لجنة التحكيم بيان يتضمن إعالن أسماء الفائزين والمعايير التي استندت -
 قرارات اللجنة.
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 المقدمة االعمالحاالت استبعاد  4-5
 : تاليةلا الحاالت في المقدمة االعمال استبعاد يتم

 .للمسابقة المنظمة الجهات أعضاء أحد أو العاملين من المتسابق نيكو أن -أ

 .المحدد التسليم موعد بعد المخرجات تقديم -ب
 كاملة. غير المستندات تكون أن -ج
 .المسابقة لشروط أن تكون المستندات مخالفة -د
 .المتسابق شخصية على تدل عالمات أية وضع أو المخرجات سرية عدم -ه
 .بقةم بموضوع المسااعدم االلتز -و

 

 التسجيل مقابل .5

 قابلة غير مصري جنية مائةجنية مصري" خمس 500" هي فريق مشارك لكل التسجيل مقابل

 –القداهرة  –الددين  صالح قلعة - الحضاري للتنسيق القومي بالجهاز سدادها ويتم لالسترداد،
ي اشددرة صددباحا وحتددعجمهوريددة مصددر العربيددة خددالل ايددام وسدداعات العمددل الرسددمية " مددن ال

م احدد االشدتراك ويكدون باسد مقابدل الددفع الثانية والنصف ظهراً " علي ان يدتم اسدتالم إشدعار
 المشاركين في فريق العمل.

 

 الجوائز. 6

ً  مصر تمثيل يتم -أ  فائز احدو عمل اختيار عبر للعمارة فينيسيا ببينالي جناحها في دوليا
 اليببين المصري الجناح سؤول عن تنفيذمال هو العمل لهذا العمل فريق رئيس ويكون
 من لعملارئيس فريٍ  التحكيم لجنة تختار عمل من أكثر فوز حالة وفي للعمارة، فينيسيا
ى فينيسيا الفائزة. بحيث تتحمل وزارة الثقافة السفر إل لألعمال العمل فرق رؤساء بين

عمل اليق أفراد من فر واإلقامة الكاملة " بدل السفر المقرر قانوناً" بحد أقصى ثالثة
 .رئيس فريق العملالفائز بمن فيهم 

 .  التحكيم لجنة توصية على بناءا   تقدير شهادات المتميزة الجادة األعمال تمنح -ب
 تمنح االعمال المشاركة شهادة مشاركة بالمسابقة. -ت

 

 

 قائمة المرفقات. 7

 المرفقات م   
 إدارة البينالي األوراق الخاصة بموضوع المسابقة المعدة بمعرفة 1
 ببينالي فينسيا مصر جناح أبعاد عليها موضح أفقي وقطاعات مسقط 2
 1نموذج  -استمارة استالم المستندات 3
 2نموذج  -ملكية الفكرية وال -استمارة بيانات المشاركين بالمسابقة 4
 3نموذج  –استمارة طلب التسجيل في المسابقة  5
 لعمارةلات مصر السابقة في بينالي فينسيا نماذج من مشاركل .P.D.F ملف الكتروني بصيغة  6
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 تجميع اللوحات بالشكل المطلوب للعرض
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