
 

 

 

 

  Iconic Limousine design competition brief نبذة حول مسابقة تصميم "سيارات الليموزين األيقونية" 

املعنية   الجهات  مع  التعاون  مواصلة  على  للسياحة"  "قطر  وتعمل 

إلعداد العروض والخدمات وتحسينها على مستوى الدولة، مراعية  

عد  بذلك استيفاء كل من  
ُ
معايير الزوار واملقيمين على حٍد سواء، وت

األيقونية" الليموزين  "سيارات  تم     مبادرة  التي  املبادرات  أخر  من 

"قطر للسياحة" ومواصالت؛ إذا تهدف هذه املبادرة  من قبلاطلقها  

إلى تقديم تجربة فريدة وفاخرة لسيارات الليموزين التي تمتاز بجودة  

امل الخارجي  وتصميمها  بثقافة خدماتها  وثيًقا  ا 
ً
ارتباط واملرتبط  لفت 

 قطر وأسلوب ضيافتها. 

Qatar Tourism has continued to work with stakeholders to 

build and enhance offerings across the country, ensuring 

that the high standards of both visitors and residents are 

being met. The “Iconic Limousine” by Qatar Tourism and 

Mowasalat is the latest initiative, a premium limousine 

experience that aims to offer a distinctive transportation 

experience with best in-class service and a striking exterior 

design, deeply anchored in Qatari culture and hospitality. 

وسعًيا إلى تحقيق هذا الهدف، أطلقت "قطر للسياحة" ومواصالت 

تقديم  إلى  املبدعين  جميع  وتدعو  للتصميم،  املسابقات  أولى 

في  األولى  األيقونية  الليموزين  لسيارات  الخارجي  للهيكل  تصاميمهم 

األيقونة  قطر، وسيتم وضع التصميم الفائز على سيارة الليموزين  

 بقطر واإلعالن عنه في الفعالية الختامية. 

In order to accomplish this, Qatar Tourism and Mowasalat 

are launching its very first design competition. Calling all 

creatives to submit designs for the exterior of Qatar’s first 

iconic limousines! The winning design will be placed on 

Qatar’s Iconic Limousines and will be revealed at a closing 

event. 

 Participation criteria معايير املشاركة

في حال رغبتكم في املشاركة في املسابقة، يتعين عليكم استيفاء ما  

 يلي: 

In order to participate in the competition, you must:  

أن يكون املشارك مواطًنا أو مقيًما في قطر، وأال يقل  •

 عاًما  18عمره عن 

• Be a Qatar–based resident or citizen, over 18 

years of age 

املوافقة على الشروط واألحكام )الواردة في استمارة   •

 التسجيل( 

• Agree to the terms and conditions (in the 

registration form) 

قطرية  بطاقة شخصية أن يحمل املشارك إقامة أو  •

 سارية املفعول 

• Hold a valid Qatar residency permit and Qatar 

ID 

  



 

 

 

 

 Design theme مفهوم التصميم

سيركز التصميم على الهيكل الخارجي لسيارات الليموزين األيقونية 

 الجديدة في قطر، ويتعين أن يراعي ويعكس ما يلي:

Envision the exterior design of Qatar’s new iconic 

limousines. Your concept must reflect: 

وتراثها؟  ماذا تعني لك ثقافة قطر ثقافة قطر وتراثها:  •

 وما يميزها عن غيرها؟ 

• Qatar's culture and heritage: what best 

reflects this to you? What makes it unique? 

كيف ستوضح هذا املستقبل في    مستقبل قطر الواعد:  •

تصميمك؟ على سبيل املثال: أفق الدوحة وروائعها  

 املعمارية وأجوائها النابضة بالحياة.  

• Qatar's progressive future: How is this 

demonstrated? I.e. Doha’s skyline, its 

architectural masterpieces and vibrant 

atmosphere?  

كيف ستتوسع الدولة في هذا   رؤية االستدامة في قطر:  •

املجال وتحسنه؟ على سبيل املثال: املبادرات الصديقة 

 للبيئة.  

• Qatar's sustainability vision: How is the 

country furthering this? I.e. environmentally 

friendly initiatives?  

 Evaluation criteria معايير التقييم

 All submitted designs will be evaluated across the التصاميم املقدمة بناًء على املعايير التالية: سُتقّيم جميع 

following criteria: 

اإلبداع والتميز: يجب أن يتسم التصميم املقدم  •

باإلبداع واإللهام واألصالة والتميز واالختالف ويبعد عن 

 االنتحال الفكري 

•  Creativity & uniqueness: The design approach 

has to be innovative, inspiring, authentic, 

memorable, distinctive and non-plagiarized 

أن يكون مبنًيا على مفاهيم التصميم: يجب أن يشتمل  •

 التصميم على مفاهيم املسابقة املذكورة ادناه ، وهي: 

• Theme-related: The design encompasses the 

competition themes as described above: 

 Qatar's culture and heritage - ثقافة قطر وتراثها  -

 Qatar's progressive future - مستقبل قطر الواعد  -

 Qatar's sustainability and eco-friendly - رؤية قطر املستدامة والصديقة للبيئة -

vision 

 Evaluation mechanism آلية التقييم

 A phased approach will be employed for evaluating  سيتم اتباع منهجية من ثالث مراحل لتقييم التصاميم، وهي كالتالي:  

designs:  

املرحلة األولى: تحديد  قائمة التصاميم املرشحة من  •

 قبل لجنة املسابقة في "قطر للسياحة" 

• Phase 1: Shortlist by QT Design Competition 

committee 



 

 

 

 

o  "اختيار أعضاء لجنة "قطر للسياحة

 لتحديد أفضل التصاميم املقدمة 

o Select members from QT will shortlist 

the top designs 

 Phase 2: Public vote • املرحلة الثانية: تصويت الجمهور  •

o  ستدخل أفضل التصاميم التي حددتها

لجنة "قطر للسياحة" في تصويت  الجمهور  

 Visitمن خالل منصة التصويت في موقع "

Qatar اإللكتروني " 

o The top designs shortlisted by the QT 

committee will enter into a public 

vote on Visit Qatar’s voting platform 

o  سيحظى التصميم الفائز بأغلبية األصوات

 بجائزة "التصميم املختار من الجمهور"

o The design with the most votes will 

receive the "People’s Design Choice" 

award 

 Phase 3: Jury vote • املرحلة الثالثة: تقييم لجنة التحكيم  •

o  سُتقّيم اللجنة التحكيم جميع التصاميم

ذاتها التي قيمها الجمهور، وسترشح أفضل 

تصميم وسيوضع بعدها على سيارات  

 الليموزين األيقونية

o The Jury panel will evaluate the same 

top designs as the public.  The jury 

will nominate their top design choice, 

which will then be placed on the 

iconic limousines 

 About the jury نبذة حول لجنة التحكيم

من   كبيرة  مجموعة  من  مرموقين  أعضاء  من  اللجنة  تتكون 

والتعليم   والسياحة  السفر  تشمل:  االستراتيجية،  القطاعات 

 والتصميم والنقل والرياضة والثقافة. 

The Jury Panel consists of notable members from a wide 

array of strategic sectors including Travel and Tourism, 

Education, Design, Transportation, Sports and Culture. 

  Prizes & rewards  الجوائز واملكافآت 

سُيمنح التصميم الفائز بتقييم اللجنة جوائًزا نقدية وعيينة كما هو 

 موضح أدناه: 

The jury’s top design choice will receive a monetary and 

non-monetary prize as follows: 

 Monetary prize: QAR 100K ألف ريال قطري  100الجائزة النقدية: 

 :Non-monetary prize الجوائز العينية:

 Design placed on Iconic Limousine - وضع التصميم على سيارات "الليموزين األيقونية" -

 Participant name on Iconic Limousine - وضع اسم املشارك على سيارات "الليموزين األيقونية" -

 Social Media acknowledgement - النشر في مواقع التواصل االجتماعي  -

 Design showcased on various platforms - عرض التصميم في عدد من املنصات الرقمية -

 Invitation to closing event - املشارك لحضور الفعالية الختامية دعوة  -



 

 

 

 

من   املختار  )التصميم  الجمهور  بتقييم  الفائز  التصميم  سُيمنح 

 الجمهور( جوائًزا نقدية وعيينة كما هو موضح أدناه: 

The “People’s design choice” will also receive a monetary 

and non-monetary prize as follows: 

 Monetary prize: QAR 50K ألف ريال قطري  50الجائزة النقدية: 

 Non-monetary prize الجوائز العينية:

 Social Media acknowledgement - النشر في مواقع التواصل االجتماعي  -

 Design showcased on various platforms - عرض التصميم في عدد من املنصات الرقمية -

 Invitation to closing event - املشارك لحضور الفعالية الختامية دعوة  -

 ?How to Register طريقة التسجيل

يمكنكم التسجيل من خالل الضغط على الرابط أدناه   -

 لتعبئة استمارة التسجيل

- Click below on the registration form 

 Fill in your details - ومن ثم إكمال كافة البيانات والتفاصيل املطلوبة -

 Agree to the Terms and Conditions - واملوافقة على الشروط واألحكام -

وأخيًرا، سيصلكم بريد إلكتروني لتأكيد تسجيلكم  -

ا لرفع تصاميمكم
ً
 متضمًنا رابط

- You will receive an email to confirm your 

registration with a link to submit your design 

 Submission requirements متطلبات رفع التصاميم

 :All designs should follow the requirements below يجب أن تتبع كافة التصاميم املقدمة املتطلبات التالية: 

 Format الصيغة

 JPG " • Files can be PDF or JPG" أو بصيغة "PDFيمكن أن تكون امللفات بصيغة " •

يجب أن تكون الصورة أو العرض واضًحا وبدقة عالية،   •

 ويفّضل أن ُيظِهر السيارة بخلفية بيضاء 

• The file should be high-resolution clear shot or 

rendering, showing the vehicle in a preferably 

white background  

_)االسم األول 2021يجب تسمية امللفات كالتالي:  •

 )مسمى مفهوم التصميم( واألخير(_

• Files must be named as follows: 2021_(First Last 

name)_(design concept name) 

 File size must not exceed 100MB • ميغابايت 100يجب أال يتجاوز حجم امللف  •

كما ُيرجى التأكد من حفظ امللفات مفتوحة املصدر في حال ترشيح  

 للمرحلة التالية من املسابقةتصميمكم لالنتقال 

Please ensure you save the open-source files in case your 

design has been chosen to the next stage 

 Content املحتوى 

 Provide title for your design concept • يجب على املشارك وضع عنوان ملفهوم التصميم  •

 400التصميم )بحيث ال يتجاوز يتعين تقديم وصف ملفهوم  •

 كلمة(

• Describe design concept (400 words maximum)  



 

 

 

 

  Maximum of 2 designs applicable per participant • يحق لكل مشارك تقديم تصميمين اثنين كحد أقص ى   •

يمكن أن يكون التصميم رسًما يدوًيا أو ثنائي أو ثالثي األبعاد  •

 "SUVلسيارات  الـ "

• Design can be a sketch, 2D or 3D format of premium 

SUV vehicle 

يجب أن يشتمل التصميم على كافة جوانب هيكل السيارة   •

 الخارجي 

• Design should include all sides of the vehicle’s 

exterior  

 Competition schedule جدول املسابقة

  :Competition Announcement and Registration - 2021سبتمبر 29اإلعالن عن املسابقة والتسجيل:  -

September 29, 2021 

 Submissions are open from October 11, 2021 - 2021 أكتوبر  11يبدأ استقبال التصاميم في  -

  Design Submission Deadline: October 28, 2021 -  2021أكتوبر  28املوعد النهائي لتقدم التصاميم:  -

 Shortlist Announcement: October 31 to  - 2021نوفمبر  7إلى  31اإلعالن عن التصاميم املرشحة:  -

November 7, 2021 

 Public Vote: November 8 to November 16, 2021 - 2021نوفمبر  16إلى  8التصويت العام:  -

 Jury Vote: November 8 to November 16, 2021 - 2021نوفمبر  16إلى  8تقييم لجنة التحكيم:  -

  يتم سوف) 2021نوفمبر نهايةاإلعالن عن الفائز:  -

 (الحق وقٍت  في عنه اإلعالن 

- Winner Announcement: End of November 2021 

(to be confirmed) 

املحددة، وسيبلغ  املواعيد  على  التغييرات  بعض  تطرأ  قد  مالحظة: 

 املشاركون في حال تغييرها

Note: Timelines are subject to change – participants will be 

notified 

 Terms & conditions الشروط واألحكام 

على  املوافقة  للمشاركين  ينبغي  التصميم،  مسابقة  في  للتسجيل 

 الشروط واألحكام العامة التي وضعتها "قطر للسياحة" 

To register for the design competition, the participant must 

agree to the general Terms and Conditions set out by Qatar 

Tourism 

واألحكام  الشروط  قراءة  التسجيل  عند  املشاركين  من  وسُيطلب 

 واملوافقة عليها 

Upon registration, participants will be required to read and 

agree to the Terms and Conditions 

 FAQs/Contact Us الشائعة/التواصل معنا األسئلة 

كان   حال  وفي  الشائعة،  األسئلة  على  االطالع  ُيرجى  لالستفسارات 

لديكم أية أسئلة أو استفسارات أخرى، يمكنكم التواصل معنا عبر  

 designcompetition@visitqatar.comالبريد اإللكتروني:  

For any questions, please check the FAQs. Should you have 

any further questions, please contact us at 

designcompetition@visitqatar.com 
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