
ميمصت ةقباسم
يحلاةقيدح
 ةقباسملا فصو



.1ةقباسملا نع ةذبن
 و زيفحت يف مهسيزيمم و ركتبم ميمصت ميدقت
بذج و ةينكسلا ءايحألا قئادح يداترم ةدايز
 ةديدج ميمصت رصانع ريفوت لالخ نم ناكسلا
.نطاوملا ةيهافر و ةايحلا ةدوج ىوتسمب يقترت

 ديدجتيف ةكراشملل نيعدبملا دارفألا عيمج وعدن
ةديرف رصانع ميمصت لالخ نم ءايحألا قئادح
:ةقيدحلل
ةركتبم ةيراضح دعاقم ميمصت•
يشمللٍ رامضم ميمصت•
ةركتبم ةلظم ميمصت•
لافطألل بعل ةقطنم ميمصت•
ءارضخ تاحطسم ميمصت•

2.
يعادبإلا ميمصتلا فاشتكا•
ةيعمتجملاةكراشملازيفحت•
 يرضحلا ميمصتلا لوح دارفألا ةيعوت•

مادتسملا

ةقباسملا فده



ABOUT THE COMPETITION 3؟نيلهؤملا مه نم.
 يعادبإسحهلنملك

:)ىلع رصتقي ال و لاثملا ليبس ىلع( كلذ يف امب
نييرامعملا نيسدنهملا•
نييرضحلا نيططخملا•
ةيعيبطلا رظانملا يسدنهم•
يلخادلا روكيدلا يممصم•
ةئشانلا تاكرشلا•
بالطلا•

4.
 ةقيدص ةمدقملا ميماصتلا نوكت نأ•

باحصأل
ينكسلا يحلل يلامج عباط فيضي•
 داوملل ةقطنملل ةيخانملا لماوعلا ةاعارم•

ةمدختسملا
رصاعمو ءانبو ركتبم ميمصت•
 ةقيدصلا داوملا مادختساب مادتسم ميمصت•

ًايلحم ةحاتملاو ةئيبلل
 رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي يتلا تامدخلا•

 ،ءابرهكلا( ميمصتلا ذيفنتل ةبولطملا
)خلإ...هايملا
ذيفنتلل لباق ميمصتلا نوكي نأ•

ةيلوألا ميمصتلا ريياعم



.5ميكحتلا ةنجل ءاضعأ
 يفنيصصختم نم ميكحتلا ةنجل فلأتتس
 ميمصتلاو ةيرامعملا ةسدنهلا لاجم
 ةرامعلا تاصصخت نولثمي نييميداكأو
 ةيعيبطلا رظانملا ةرامعو يرضحلا طيطختلاو
.ةسدنهلاو

ًابيرق ميكحتلا ةنجل ءاضعأ نع نالعإلا متيس

6.
2021-4-20 :يئاهنلا ميدقتلل دعوم رخآ

 لكشب ةكراشملا رايتخا نيكراشملل نكمي•
قرف يف وأ يدرف
طورشلا ىلع ةقفاوملا كراشملا ىلع بجي•

 ليجستلا جذومن لامكإو ةروكذملا ماكحألاو
: ةقباسملاب صاخلا عقوملا ربع ينورتكلإلا

https://www.dm.gov.ae/dubai-public-parks

ةقباسملا نيناوق

7.
مهرد50,000:لوألازكرملا
مهرد30,000:يناثلازكرملا
مهرد15,000:ثلاثلازكرملا

زئاوجلا



.8ميماصتلا ميدقت
 نيكراشملا عيجشت ىلإ ميمصتلا ةقباسم فدهت
 ميمصتلاو طيطختلا ميهافم فاشكتسا ىلع
نأ نكمي .ءايحألا قئادح ديدجتل ةبسانملا
 ىلإ ةيئدبملا راكفألا نميأ تاميدقتلا نمضتت
.ةلماكلا عيراشملا
 عيمج وأ/ضعب نمضتي دق : ميدقتلا تابلطتم
:روكذم وه ام
ةيسدنه تاططخم•
ةلماكتم ةيئدبم ميماصت•
داعبألا ةيثالث تاروصت/جذامن•
ةيودي تاموسر•
 ةركفلا سكعت ىرخأ ميدقت ةغيص يأ•

ةحرتقملا

 ,DWG, AUTOCAD :ميدقتلا تافلم ةغيص
DWF, PPT, PDF, JPEG

 )20( نع ميدقتلا تاحول ددع ديزي ال نأ ىلع*
30MB– ةحول



ةقباسملا طورشو رصانع

ةكراشملا1.

ةيدرفلا ةكراشملا

وأ

قيرفك ةكراشملا



راتختس.اهنيبنمرايتخاللقئادحعقاوم3ـبكديوزتمتيس
ميمصترايتخاكنكمي.لقألاىلعاًدحاواًرصنعممصتوةقيدح
عادبإلابرعشتتنكاذإ.رصانعلالكوأدحاورصنعنمرثكأ
نكميرصنعلليلوأجذومنميمصترايتخاكنكميف،قئافلا
.قئادحلاعيمجىلعهقيبطت

ةقباسملا طورشو رصانع

ةقيدحلا رايتخا2.



لوألا عقوملا

ىلوألا رهزملا
sq.mts 8000 :ضرألا ةحاسم

4356593326 :يناكم مقر

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

:تايثادحإلا
X=511375.0325,Y=2793565.4700
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لوألا عقوملا

ىلوألا رهزملا
sq.mts 8000 :ضرألا ةحاسم

4356593326 :يناكم مقر

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

:تايثادحإلا
X=511375.0325,Y=2793565.4700



لوألا عقوملا

ىلوألا رهزملا
sq.mts 8000 :ضرألا ةحاسم

4356593326 :يناكم مقر

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

:تايثادحإلا
X=511375.0325,Y=2793565.4700



2 عقوملا

ةثلاثلاةنصيحم
sq.mts 10,000  :ضرألا ةحاسم

95673 39575  :يناكم مقر

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

  :تايثادحإلا
X=507362.9804,Y=2795873.0140
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 يناثلا عقوملا

ةثلاثلاةنصيحم
sq.mts 10,000  :ضرألا ةحاسم

95673 39575  :يناكم مقر

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

  :تايثادحإلا
X=507362.9804,Y=2795873.0140



 يناثلا عقوملا

ةثلاثلاةنصيحم
sq.mts 10,000  :ضرألا ةحاسم

95673 39575  :يناكم مقر

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

  :تايثادحإلا
X=507362.9804,Y=2795873.0140



ثلاثلا عقوملا

ةيناثلا ءاشربلا
sq.mts 20,327  :ضرألا ةحاسم

76480 19819  :يناكم مقر
19762 76530

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

  :تايثادحإلا
X=487890.8882,Y=2776457.8880
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ثلاثلا عقوملا

ةيناثلا ءاشربلا
sq.mts 20,327  :ضرألا ةحاسم

76480 19819  :يناكم مقر
19762 76530

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

  :تايثادحإلا
X=487890.8882,Y=2776457.8880



ثلاثلا عقوملا

ةيناثلا ءاشربلا
sq.mts 20,327  :ضرألا ةحاسم

76480 19819  :يناكم مقر
19762 76530

 مدختسي ماقرأ10 نم نوكم مقر وه يناكم*
ٍ رتم ةّقدب اهعقوم ديدحتو ينابملا لخادم زييمتل
ّةيلعافتلا طئارخلا ىلع ٍدحاو ّعبرم

  :تايثادحإلا
X=487890.8882,Y=2776457.8880



ةقباسملا طورشو رصانع

ميمصتلا رصانع3. | 

ةيراضح دعاقم

لافطألل بعل ةقطنم

ءارضخ تاحطسم

ةلظم

ةددحم ةدحاو ةقيدحل طقفدحاورصنع ميمصت رايتخا كنكمي :)أ( رايخلا•
ةددحم ةدحاو ةقيدحل )رثكأ وأ2( ةددعتم رصانع ميمصت رايتخا كنكمي :)ب( رايخلا•
ةددحم ةدحاو ةقيدحل )5( رصانعلا عيمج ميمصت رايتخا كنكمي :)ج( رايخلا•
قئادحلا عيمج ىلع هقيبطت نكمي رصنعل يلوأ جذومن ميمصت رايتخا كنكمي :)د( رايخلا•

يشملل رامضم



-2( نيب لافطألل ةحاتم بعل ةقطنم ميمصت
 لصفلا ةاعارم عم )ةنس12-6( و )تاونس5

ةيرمعلا ةئفلا نيب

 يف ةجمدم ءارضخ تاحاسم ميمصت
 نم ٪50 نع لقت ال( ماعلا ميمصتلا

)ةقيدحلل ةيلكلا ةحاسملا

لافطألل بعل ةقطنم

ءارضخ تاحطسم

ةقباسملا طورشو رصانع

ميمصتلا رصانع3. | 
ةددحم ةدحاو ةقيدحل طقفدحاورصنع ميمصت رايتخا كنكمي :)أ( رايخلا•
ةددحم ةدحاو ةقيدحل )رثكأ وأ2( ةددعتم رصانع ميمصت رايتخا كنكمي :)ب( رايخلا•
ةددحم ةدحاو ةقيدحل )5( رصانعلا عيمج ميمصت رايتخا كنكمي :)ج( رايخلا•
قئادحلا عيمج ىلع هقيبطت نكمي رصنعل يلوأ جذومن ميمصت رايتخا كنكمي :)د( رايخلا•

ةيراضح دعاقم

ةلظم

يشملل رامضم



ةقباسملا طورشو رصانع

! كعادبإل نانعلا قلطأ4. | 



مييقتلا ريياعم

رايعملا

ينكسلا يحلل يلامج عباط فيضي و اًيرصب عتمم هنإ .راوزلا ةبرجتب ءاقترالل اًديدج اًئيش رفويو ، زيمم ميمصتلا

رصاعمو ءانبو ركتبم ميمصتلاراكتبالاو عادبإلا

ميمصتلا ئدابمو رصانعل اًيوق ًالماكت ضرعيو كسامتم و دحوم يلك لكش ميمصتلا سكعي

ميمصتلا موهفم زيزعتل ةيعون داوم و تاودأ مادختسا

ناكملا عم راوزلا لعافت زيزعت و هب طيحي امل لماكتلا ىلع ةردقلا ميمصتلا دسجي

يناكملا لماكتلا

ةطيحملا ةئيبلا عم يلكلا لماكتلا و مغانتلا و يشملا ةئيب ززعت اهعون نم ةديرف ةبرجت ميمصتلا ققحي

يرصبلا مغانتلا ةوق و ةطيحملا ةئيبلا عم هماجسنا ةدوجب ميمصتلا زربي . ةراملا و راوزلا داعسإو كارشإو ماهلإ ىلع ةردقلاب ميمصتلا عتمتي

نيابتلاو ماجسنالا دكؤيو ةطيحملا ةيعيبطلا رظانملل اًبسانم اًسايقم حرتقملا ميمصتلا سكعي

ممهلا باحصأل قيدص ميمصتلا نوكي نأ بجي
ليغشتلا

تاحاسم قلخ و ةحارلا و هيفرتلا لبس رفوي ثيحب راوزلا لبق نم لثمألا مادختسالا و ددحملا رصنعلل دوصقملا مادختسالا ميمصتلا يبلي
 .ةيويح

ةقطنملل ةيئيبلا فورظلا يعاريو يجراخلا مادختسالل بسانم
ًايلحم ةحاتملاو ةئيبلل ةقيدصلا داوملا مادختساب مادتسم ميمصتلاةمادتسالاو داوملا

ذيفنتلل لباق نوكي ثيحب ميمصتلا ةلوهس



...سانلل ةقيدح
...سانلا لبق نم ةممصم


