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االشتراطات والمتطلبات التصميمية

المسابقة في سطور

االستفسارات

الجدول الزمني للمسابقة

طريقة تسليم المشاركات

الجــوائـــز
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الفهـــــــــــرس

retal-mdc.com



رتال  رؤية  وفق  المساجد   لتصميم  العالمية  رتال  مسابقة  أنطلقت 

المجتمعية والتخصصية سعيا منها لبناء مساجد مميزة في مشاريع 

الشركة  المتمركــــــزة في المنطقــة الشرقيــة  وعــىل رأسها مشــروع

نساج تاون ٢ في مدينة الدمام . 

 

تقام المسابقة بتنظيم من شركة رتال للتطوير العمراني وبإشراف 

المسابقة  وتهدف  المساجد،  لعمارة  الفوزان  اللطيف  عبد  جائزة 

الستقطاب التصاميم المبتكرة من قبل المشاركين من جميع أرجاء 

بمدينة  تاون٢  نساج  مخطط  قلب  في  مسجدين  لتصميم  العالم 

الدمام شرق المملكة العربية السعودية، ويعتبر مخطط نساج تاون 

اختيار  تم  حيث  رتال  لشركة  العمراني  التطوير  مشاريع  أبرز  أحد 

موقعه بعناية بالغة كما تهدف المسابقة إىل تقديم تصاميم مميزة 

اركان  تكتمل  ولكي  تاون٢،  نساج  مشروع  ورقي  جمالية  من  تزيد 

الحي ويصبح المسجد احد اهم مكوناته.

 ليصــبح عنــصرا يفتـــخر به في المستـــقبل
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أهـــــداف المسابقة
١
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١٢٣

٤

٧

٥٦

تعزيـز دور رتــال فـــــــي 

المساهمــة المجتمعيــة 

التخصصيــة 

خلق مســاحات تنافسية 

تشجع اإلبتكـــار واإلبداع 

بيـــــــن المعمارييـــــن من 

أنحاء العــــالم

 إشــــــــراك المجتمــــــــــــع 

المعمــــــاري بتقديــــــــــــم 

أفكــار خالقـــــة تتوافـــــق

مع تطلعاتهم وآمالهم

إيجاد رؤيـة جديــدة فــي 

تصميـم المساجـد تلبــي 

طموحــــــــات األجيــــــــال 

القادمة

ابتكـار تصاميـــم خـــــالقة 

تحقـــق التنـاغــــــم بيـــــــن 

االنســــــــان والمكــــــــــــان

وتحديات الوظيفة

اإلسهـــــام فــــي رفــــــــــــد 

المجتمـــــــع المعمــــــــاري 

بمبــادرات مجتمعيــة

 التحــــول نحــــو تصاميـــم 

مبتكرة تلبي جودة الحياة 

وفق رؤيــة المملكة ٢٠٣٠



٢٣

الــتــصـمـــيــمإرشـــــــــادات 
يتاح االشتراك في المسابقة من كافة أنحاء العالم للفئات التالية:

االشتراطات والمتطلبات التصميمية
٢
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المكاتب
االستشارية

المعمارية  المحلية 
والعالمية

الجامعات

يمكـــــــن للطـــــالب وأعــــضــاء 
هيئـــــة التــــــدريــــس تشكيــل 
فريـــق تصمـــيـــم والمشــاركة 

باسم الجامعة

المعماريون١

المحليين والدوليين



الــتــصـمـــيــمإرشـــــــــادات 
إنتاج تصاميم مبتكرة وجريئة تبرز المسجد كَمعلم حضاري 

ومميز للموقعين

تمييز التصاميم بطابع خاص تجعل منها نقطة ارتكاز في 

المشروع

الطبيعية  اإلضاءة  من  استفادة  أقصى  التصميم  تحقيق 

والتهوية

شمولية التقرير الفني لمراحل تطور الفكرة المعمارية

دراسة ترابط كتلة المسجد و مرافقه مع المحيط العام في 

الموقع 

أن يكون التصميم قابل للتنفيذ

أخذ النواحي االقتصادية بعين االعتبار كمعدالت استهالك 

الطاقة وتكاليف الصيانة ومواد البناء المعاد تدويرها
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الشروط وا�حكام العامة بالمسابقة
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المتـــســـــابق (المشتــــرك) 
مسؤول مسؤولية كاملة عـن 

أي محتوى يقدمه للمنافسة

يحق للمتسابق المشاركــة في تصميـم 
موقع واحد فقـــط أو المشاركــــة فـــــي 

تصميم الموقعين معاً

جائــزة عبداللطيـــــف الفـــــوزان 

لعمارة المساجد وشركة رتــال 

لهم كامل الحقوق فـــي نشــــر 

المشاريع في اي منصة كانـت

المشارك الرئيــــسي المتقــدم 

للمســـــــابقة (المصــــمم) هـو 

المالك الوحيد للتصميـــم، ولن 

يكون ألي طرف ثالث الحق 

في المطالبـــة بأي مكــــافأة

 أو امتياز

يحق للمشــارك نشـــر مشروعــــه مــــع 

اشتراط ذكر المسابقة كمرجـــع وذلك 

بعد إعالن الفائزين

ليس مــن الضـــــرورة أن يتـــــم 

تنفيذ المشروع الفائز
لن يتم تسليم اي مكافأة ألي مرشـــح 

تم استبعاد تصميمه مــــــن المنافســــة 

بسبب عدم امتثاله لشروط المسابقة، 

أو المستندات المبرمجة أو غيــــرها، أو 

بسبب االنتحال الواضـــح أو في حالـــــــة 

اعتبار العمل غير مهيأ بشكل كاف



٣ غـــــــرف نــــوم، مـــجــلــس

صالة، مطبخ، ٤ دورات مياه

مساحة األرض

عدد المصلين من الرجال

عدد المصلين من النساء

عدد دورات المياه

عدد دورات المياه

شقة لإلمام

شقة للمؤذن

١٨٠ -٢٠٠ م٢

١٨٠ -٢٠٠ م٢

٣ غـــــــرف نــــوم، مـــجــلــس

صالة، مطبخ، ٤ دورات مياه

٣ غـــــــرف نــــوم، مـــجــلــس

صالة، مطبخ، ٤ دورات مياه

تقع األراضي المزمع تصميم المساجد عليها في موقعين مختلفين 
الصلوات  إقامة  في  وظيفتهما  وتتمثل   ٢ تاون  نساج  بمخطط 

اليومية باستثناء صالة الجمعة ويتسع كل مسجد لــ ٥٤٠ مصلّي

المعلومات المعمارية لمواقع المساجد

أبعاد الموقع

٨٨م × ٦١ م × ٨٨ م × ٦١ م

الموقع الثاني

مدينة الدمام، حي نساج تاون ٢

أبعاد الموقع

٥٨  م × ٨٥ م × ٨٢ م × ٩٣ م

الموقع األول

مدينة الدمام، حي نساج تاون ٢
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٣

متطلبات السعة

مساحة األرض

عدد المصلين من الرجال

عدد المصلين من النساء

عدد دورات المياه

عدد دورات المياه

شقة لإلمام

شقة للمؤذن

١٨٠ -٢٠٠ م٢

١٨٠ -٢٠٠ م٢
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 ٣٥٣٠ م٢

 ٤٥٠ مصلّي

 ٩٠ مصلّية

  ٩ للرجال

 ٢ للسيدات

متطلبات السعة

 ٥٣٧٢ م٢

 ٤٥٠ مصلّي

 ٩٠ مصلّية

  ٩ للرجال

 ٢ للسيدات

٣ غـــــــرف نــــوم، مـــجــلــس

صالة، مطبخ، ٤ دورات مياه

https://goo.gl/maps/tPJRG2KA9KYMLgq86
https://goo.gl/maps/m8Hb8FyuaB5CuB9cA


اإلســــم

طريـــقــة التسجيـــل
٤
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يمكنكم التسجيل عن طريق زيارة رابط المسابقة:

الجـــــهة

اإليميـــل

رقم الجــــوال

الدولــــة

الجنســــية

سّجـــــــــ
ـــــــــــــــ

ــــــل ا�ن

retal-mdc.com
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الجوائــــز
٥
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مبــــــــــــــــلغ وقــــــــــــــــــــــدرهالمشـــــــــــــروع األول

ريـــــــال سعــــــــودي        /      20,000 دوالر أمريـــــــــــكي

مبــــــــــــــــلغ وقــــــــــــــــــــــدرهالمشـــــــــــــروع الثاني

ريـــــــال سعــــــــودي        /      20,000 دوالر أمريـــــــــــكي

تمنـــح للتصميــــم الفائـــز بالمرتبــــــة األولــــى لكل مشـروع

In Assosation With



٦
طريقة تسليم المشاركات
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الجــدول الزمنـــي

٢٠٢٢/٠٢/٢٤
آخر موعد إلستالم المشاريع

٢٠٢١/١٠/٢٤
بداية المسابقة

سيتم اإلعالن عنه الحًقا

إعالن الفائزين
سيتم اإلعالن عن لجنة التحكيم الحًقا

جلسة لجنة التحكيم

٧

PowerPoint/PDF  عىل المشــــارك رفـــــع المــلفـــــات بصيغــتي

وبحيث ال يزيد حجم الملف عن ٢٠ ميجابايت عبر موقع المسابقة

قبل الســــاعة ١٢ ظـهرًا 
بتوقيت مكة المكرمة يوم ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

retal-mdc.com

https://retal-mdc.com/


ا�ستفســارات

In Assosation With

ولزيارة موقع المسابقـــة

الرجاء المسح عىل الكود

info@alfozanaward.org

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عىل إيميل الجائزة

٨
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The Retal International Competition for Mosques 
launched to design mosques as per Retal’s community 
and specialized Vision as its effort to build unique 
Mosques in the company projects located in Eastern 

Province specially  Nesaj Town 2 in Dammam.

The competition shall be organized by Retal Urban 
Development Company and under the supervision of 
the Abdullatif Al Fozan Award for Mosque 
Architecture. The competition aims to attract 
innovative designs by participants from all over the 
world to design two Mosques in the center of the 
Nesaj Town 2 scheme in Dammam, eastern Saudi 
Arabia. The Nesaj Town scheme is considered one of 
the most prominent urban development projects for 
Retal, as its location has been carefully selected. It 
also aims to provide distinctive designs increasing the 
aesthetic, sophistication and luxury of the Nesaj Town 
2 project, to become an element by which to be 
proud of in the future, in order the essential facilities 
in the neighborhood to be completed and Mosque is 

one of its most important components



Competition Goals

01
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01 02

0304

07

05 06

To enhance the retal’s role 
in the specialized 
community contribution

To involve The architectural  
community by presenting 
creative ideas compatible 
with their aspirations and 
hopes

To contribute in supporting 
the architectural community 
with community initiatives 
have a sustainable impact

To create creative designs 
achieving harmony between 
man, place and job challenges

To find a new vision in the 
Mosques’ design satisfying the 
aspirations of future 
generations

The shifting towards innovative 
designs satisfying the quality of 
life in accordance with the 
Kingdom’s vision 2030

To create competitive spaces 
encouraging the innovation 
and creativity among 
architects from around the 
world



Design
Guidelines

0201 03Architectural 
Offices & Studios

Local and international 

Universities

Students and faculty can 
form a design team and 
participate in the name 
of the university

Architects

Local and
International 

retal-mdc.com

Participation in the competition is available from 
all over the world for the following categories:

Design Terms 
&Requirements

02



To produce innovative and bold designs 
highlighting the Mosque as a cultural and 
distinctive landmark for the two sites

To feature designs with a special character making 
them a focal point in the project 

The design should make the most of natural light 
and ventilation

Comprehensiveness of the technical report for the 
development stages of the architectural concept

Interconnection of Mosque site plan and its 
facilities with the surrounding to be well studied

The design should be feasible

Taking into consideration the economic aspects 
such as energy consumption rates and recycled 
building materials

Design
Guidelines

retal-mdc.com



Competition Terms 
& Conditions 

Competitor (Participant) shall be 
fully responsible for any content 
he/she submits to the Competition

The participant has the right to 
participate in one or two sites 
design

No reward will be awarded to any 
candidate whose design has been 
excluded from competition due to 
non-compliance with competition 
terms, programmed documents or 
otherwise, or for apparent 
plagiarism or if the work is deemed 
insufficiently prepared 

The winning project does not 
necessarily have to be executed

The participant has the right to 
publish his project, mentioning the 
competition as a reference, after the 
winners are announced

The main participant (the designer) 
shall be the sole owner of the 
design, and no third party will have 
right to claim any reward or 
privilege

Abdullatif Al Fozan Award for 
Mosque Architecture and Retal 
Company have the full right to 
publish projects on any platform



Architectural Information for
Mosques Sites

Area Dimentions

58M X 85M X 82M X 93M

Site One
Dammam,Nesaj Town2

The mosques are to be designed at two different sites 
(local) Mosque which will have capacity of 540 prayers 
to hold regular daily prayers.

retal-mdc.com

Capacity Requirements

Land Area 

No. of male prayers 

No. of female prayers

No. of toilets 

No. of toilets

Imam apartment

Muathen apartment 

180 - 200 sqm

3 bedrooms, living area, dining area, 
kitchen and 4 bathrooms

180 - 200 sqm

3 bedrooms, living area, dining area, 
kitchen and 4 bathrooms

Land Area 

No. of male prayers 

No. of female prayers

No. of toilets 

No. of toilets

Imam apartment

Muathen apartment 

Area Dimentions

88M X 61M X 88M X 61M

Site Two
Dammam,Nesaj Town2

Capacity Requirements

180 - 200 sqm

3 bedrooms, living area, dining area, 
kitchen and 4 bathrooms

180 - 200 sqm

03

3530 sqm

450 pers.

90 pers.

9 for male

2 for female

5372 sqm

450 pers.

90 pers.

9 for male

2 for female

3 bedrooms, living area, dining area, 
kitchen and 4 bathrooms

https://goo.gl/maps/tPJRG2KA9KYMLgq86
https://goo.gl/maps/m8Hb8FyuaB5CuB9cA
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NAME
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 FOLLOWING THE COMPET IT ION L INK

INSTITUTION

EMAIL

MOBILE NUMBER

COUNTRY

NATIONALITY

SIGNUPNOW

retal-mdc.com

Registeration

04

https://retal-mdc.com/


FIRST PROJECT

SECOND PROJECT

FIRST PRIZE

FIRST PRIZE

AWARDED TO THE FIRST PRIZE WINNING DESIGN FOR EACH PROJECT

In Assosation With

retal-mdc.com

Awards
05

RIYAL SAUDI             /             20,000 USD

RIYAL SAUDI             /             20,000 USD
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The participant shall upload the files in PowerPoint/PDF

The file size shall not exceed 20 MB, via the competition website

Before 12 pm
Mecca time

via the link below

February 24,
2022

retal-mdc.com

To be announced later

Winners Announcement

24/02/2022

Deadline for Submition

To be announced later

24/10/2021

Competition Opens

First Jury of Projects

Competition Schedule

07

Submission Method

06

https://retal-mdc.com/
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Abdullatif Alfozan Award for Mosque 
Architecture: 
info@alfozanaward.org

Retal Mosque Design
Competition Website

For Inquiry

08
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