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مقدمة

تنطلق الجائزة من فكر وفلسفة الرياضي األول ،صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ،الذي يؤمن باإلبداع كقدرة عقلية
تُ مكن صاحبها من تحدي العقبات وحل المشكالت وبلورة األفكار بطرق غير مسبوقة ،حيث أشار
سموه إلى ذلك بقوله:
“إذا واجهت تحدياً يتطلب إيجاد الحل أو إتخاذ القرار فأمامك خياران:
• إما أن تأخذ فكرة من سبقوك وتتبعها،
وعمال جديداً ”.
جديدة
فكرة
وتطور
العقلية
وطاقتك
• وإما أن تستفز همة قدراتك اإلبداعية
ً
-

ـواء لألفــراد
لهــذا تعتبــر الجائــزة حافــزاً هامــاً لإلبــداع الرياضــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي س ـ ـ ـ ً
أو الجماعــات أو المؤسســات الذيــن أســهموا فــي تطويــر الحركــة الرياضيــة مــن خــال تكريمهــم
وتشــجيعهم علــى تحقيــق المزيــد مــن اإلبداعــات.
كمــا تؤكــد هــذه الجائــزة إدراك قيادتنــا الرشــيدة للــدور الحضــاري الــذي تلعبــه الرياضــة فــي تطـ ّـور
المجتمعــات مــن خــال بــث روح النجــاح والتنافــس الشــريف بيــن األفــراد والجماعــات والمؤسســات،
وكذلــك دورهــا فــي التقــارب والتعايــش بيــن الــدول ،بمــا يحقــق األهــداف الســامية ،ولهــذا ولــدت
الجائــزة لتكــون لــكل العــرب وللعالــم أجمــع.

-

تواصــل الجائــزة فــي الــدورة العاشــرة ( 2018م) تكريــم المبدعيــن علــى المســتويين المحلــي والعربــي
مــن خــال ثــاث فئــات (اإلبــداع الرياضــي الفــردي ،اإلبــداع الرياضــي الجماعــي ،اإلبــداع الرياضــي
المؤسســي) ،حيــث تتشــرف جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الرياضــي بدعــوة األفــراد
والفــرق والمؤسســات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدول العربيــة واإلتحــادات الدوليــة
مــن أصحــاب اإلبــداع فــي أعمالهــم والذيــن تعتبــر إنجازاتهــم نموذجــاً ٌيســهم فــي خلــق روح اإلبــداع
المتميــزة للتنافــس علــى نيــل الجائــزة فــي
اإلنســاني فــي المجــال الرياضــي إلــى المشــاركة بإبداعاتهــم
ّ
دورتهــا التاســعة ،مــع أهميــة اإلطــاع علــى شــروط ومعاييــر الترشــيح المنصــوص عليهــا فــي بنــود
هــذه الالئحــة.
مع خالص تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشــاركين
األمانة العامة
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نبذة تاريخية عن الجائزة
تمهيد:

منــذ أن تأسســت جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الريــاض عــام  2009مــرت بعــدة مراحــل مــن
التطويــر والتحســين حتــى وصلــت الــى مــا هــي عليــه اآلن مــن الريــادة والعالميــة ،بســبب تراكــم التجــارب
والخبــرات علــى المســتوى المعرفــي والمهــاري ،حيــث يمكــن تلخيــص هــذه المراحــل كاآلتــي:

المرحلة األولى :مرحلة التأسيس واإلنتشار ()2011 - 2009

إنطلقــت الجائــزة فــي دورتهــا األولــى ســنة  2009بمباركــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن
راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي إلمــارة دبــي رئيــس مجلــس دبــي الرياضــي،
وتأتــي هــذه الجائــزة ،التــي ّتعــد األولــى مــن نوعهــا فــي مجــال اإلبــداع الرياضــي ،لتســد ثغــرة رياضيــة
كبــرى فــي كيفيــة تقديــر المبدعيــن الرياضييــن بمــا يليــق بأعمالهــم وإنجازاتهــم المتميــزة ،ودعــم الجهــود
الهادفــة إلــى تنميــة وتطويــر القطــاع الرياضــي فــي شــتى المجــاالت والنهــوض بــه إلــى مســتويات عالميــة.
حيــث اقتصــرت الجائــزة فــي مرحلتهــا األولــى علــى المســتويين المحلــي والعربــي وشــملت ثــاث فئــات
رئيســية فــي كل مســتوى هــي :فئــة اإلبــداع الرياضــي الفــردي ،فئــة اإلبــداع الرياضــي الجماعــي ،فئــة
اإلبــداع الرياضــي المؤسســي.

المرحلة الثانية :اإلنطالق إلى العالمية في دورتها الرابعة ()2012

وفقــاً للرؤيــة الطموحــة لســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيــس الجائــزة ،وســعي
ســموه الدائــم لتكــون الجائــزة نموذجــاً فريــداً مــن نوعــه لتكريــم أصحــاب اإلبداعــات الرياضيــة والفكريــة
ـواء كانــوا محلييــن أو مــن مختلــف دول العالــم ،إنطلقــت الجائــزة منــذ دورتهــا الرابعــة ( )2012إلــى
سـ ً
العالميــة فــي فئــة اإلبــداع المؤسســي الــذي خــص بالئحــة فنيــة منفــردة ،لتصبــح بذلــك دبــي مركــزاً يشــع
منــه اإلبــداع الرياضــي ليضــيء نــوره اإلمــارات العربيــة المتحــدة والوطــن العربــي والعالــم.

المرحلة الثالثة :مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ()2015

نظــراً لمــا حققتــه الجائــزة مــن رصيــد معرفــي ومكانــة دوليــة فــي المجــال الرياضي خالل الســنوات الماضية
مــن دعــم وتحفيــز المبدعيــن ,تــم إختيــار الجائــزة ضمــن إحــدى مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
العالميــة لدعــم ونشــر المعرفــة واستشــراف المســتقبل والريــادة ولتمكيــن المجتمــع والمســاهمة فــي
التنميــة اإلنســانية المســتدامة .
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المادة ( :)1مسمى الجائزة

“جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي”

المادة ( :)2رؤية الجائزة

والتميز الرياضي”
أن تكون دبي مركزاً عالمياً لإلبداع والريادة
ّ

المادة ( :)3رسالة الجائزة

جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الرياضــي ،أرفــع جائــزة عالميــة تمنــح مــن مدينــة دبــي نبــض
اإلبــداع ،لتكريــم المبدعيــن فــي شــتى المجــاالت الرياضيــة ،وتقديــر جهــود صنــاع المجــد األكثــر تميــزاً
وإبداعــاً فــي تطويــر العمــل المؤسســي الرياضــي ،محليــاً وعربيــاً وعالميــاً  ،وزيــادة التنافســية الرياضيــة
النزيهــة ،والناتــج الرياضــي الفكري،والتقنــي كوســيلة تضيــف إلبــداع اإلنســاني.

المادة ( :)4أهداف الجائزة

تعمل الجائزة على تحقيق األهداف التالية:
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1/4

دعــم وإبــراز الجهــود الرائــدة المبدعــة التــي يقــوم بهــا األفــراد أو الفــرق أو الهيئــات والمؤسســات
الرياضيــة الهادفــة إلــى تنميــة وتطويــر اإلبــداع الرياضــي فــي شــتى اإلختصاصــات والقطاعــات
وعلــى كافــة المســتويات.

3/4

تطويــر العمــل الرياضــي مــن خــال دعــم المبــادرات اإلبداعيــة المبنيــة علــى أســس علميــة والتــي
تســاعد علــى تحقيــق أهدافــه.

2/4

تشــجيع الرياضييــن والعامليــن فــي القطــاع الرياضــي فــي كافــة دول العالــم علــى تحقيــق اإلبــداع
الرياضــي مــن خــال توفيــر الحوافــز المعنويــة والماديــة المناســبة.

4/4

تســليط الضــوء علــى مفهــوم ثقافــة اإلبــداع واإلبتــكار فــي المجــال الرياضــي ورفــع الوعــي
المتميزيــن والمبدعيــن.
بأهميــة رعايــة
ّ

المادة ( :)5اإلبداع الرياضي

يقصــد باإلبــداع الرياضــي فــي عــرف هــذه الجائــزة ،التجــارب الفريــدة واألســاليب المبتكــرة واإلضافــات غيــر
متميــزة تفــوق المتوقــع والمألــوف.
المســبوقة لتحقيــق إنجــازات رياضيــة
ّ

لغــــــة:

إختــراع او إبتــكار علــى غيــر مثــال ســابق ،أو القــدرة علــى إيجــاد شــيئ جديــد لحــل مشــكلة مــا،
أو أثــر فنــي أو إســلوب مــا.

إجرائياً :

عمــل رياضــي غيــر مســبوق ،قابــل للتطبيــق ولــه نتائــج ملموســة ،إلعطــاء قيمــة جديــدة فــي
المجتمــع الرياضــي.

إصطالحاً  :عمليــة تثمــر ناتــج أو عمــل أو اداء جديــد  ،وغيــر عــادي تتقبلــه مؤسســة /جهــة رياضيــة مــا،
فــي فتــرة زمنيــة محــددة ،لفائــدة أو تلبيــة حاجــة قائمــة مــع القابليــة للبرهــان.

يتميز اإلبداع في المجال الرياضي بسمة أو أكثر من السمات التالية:
سمات اإلبداع الرياضي:
ّ
• غير مسبوق (تحقق ألول مرة)
• فريد/مبتكر

• أصيل في مصدره ،غير مشتق
• يصعب تكراره  /غير مكرر

• تميز مكانته بين اإلبداعات
• المنفعة
• األثر

المادة ( :)6مستويات الجائزة

يمكن التنافس على الجائزة في ثالثة مستويات:
1/6

المســتوى األول :يتــم التنافــس فيــه كل مــن فئــات اإلبــداع الفــردي والجماعــي والمؤسســي
علــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لألعمــال اإلبداعيــة التــي تحققــت محليــاً -
إقليميــاً – قاريــاً  ،عالميــاً أو أولمبيــاً .

3/6

المســتوى الثالث:يتــم التنافــس فيــه فئــة اإلبــداع المؤسســي علــى المســتوى العالمــي
لألعمــال اإلبداعيــة الرياضيــة.

2/6
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المســتوى الثانــي :يتــم التنافــس فيــه كل مــن فئــات اإلبــداع الفــردي والجماعــي والمؤسســي
علــى المســتوى العربــي لألعمــال اإلبداعيــة التــي تحققــت عربيــاً  ،إقليميــاً  ،قاريــاً  ،عالميــاً أو
أولمبيــاً .

المادة ( :)7فئات الجائزة

تمنح جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي لثالث فئات على النحو التالي:
1/7

فئــة اإلبــداع الرياضــي الفــردي :تٌ منــح هــذه الجائــزة لألفــراد مــن الالعبيــن والمدربيــن والحــكام
واإلدارييــن الذيــن حققــوا إبداعــات رياضيــة علــى المســتوى المحلــي أو العربــي أو القــاري أو
العالمــي.

3/7

فئــة اإلبــداع المؤسســي :تٌ منــح هــذه الجائــزة للمؤسســات الرياضيــة التــي حققــت إبداعــات
رياضيــة ألفضــل مبــادرة علــى المســتوى المحلــي أو العربــي أو القــاري أو العالمــي.

2/7

فئــة اإلبــداع الرياضــي الجماعــي :تٌ منــح هــذه الجائــزة للفــرق الرياضيــة التــي حققــت إبداعــات
رياضيــة علــى المســتوى المحلــي أو العربــي أو القــاري أو العالمــي.

المادة ( :)8محاور التنافس على الجائزة
 .1اإلنجازات الرياضية.

 .2اإلبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي.

 .3المبادرات المبدعة (تمكين الشباب في المجال الرياضي).

المادة ( :)9الجائزة ومكوناتها

يمنح الفائزون بإحدى فئات الجائزة ما يلي:
1/9

جــوائز مالية:

• تمنح جوائز مالية قيمتها اإلجمالية ستة ماليين درهم إماراتي ()6,000,000
يتم توزيعها على الفائزين وفقاً لمستويات وفئات الجائزة.

2/9

وسام الجائزة:

• ُيمنح الفائز في كل مستوى لكل فئة من فئات الجائزة وسام الجائزة مع البراءة.
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المادة ( :)10الشروط العامة للمترشح
يشترط في المتقدم للجائزة:

 1/10أال يكون عضواً في إدارة الجائزة أو إحدى لجانها الفرعية أثناء توليهم مناصبهم.
 2/10أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند الترشح لنيل الجائزة.

3/10

يرد إليه إعتبار.
أال يكون ُحكم عليه بحكم بات  /نهائي ،ولم ّ

ّ
الترشــح لمــن ســبق لــه الفــوز بالجائــزة ،شــريطة أن يكــون قــد حقــق إنجــازاً أعلــى مــن الــذي
 4/10يحــق
تحقــق ســابقاً وأن يكــون ضمــن الفتــرة المحــددة للــدورة.
 5/10أن يحصل المترشح على أعتماد وموافقة الهيئة التي ينتمي إليها.

 6/10ال يحق للمترشح أن يتقدم الى أكثر من فئة واحدة خالل دورة الجائزة.

المقدم
المادة ( :)11الشروط العامة للعمل
ّ
يشترط في العمل المقدم للجائزة ما يلي:

 1/11أن يكون متوافقاً مع أهداف الجائزة.

 2/11أن يكون موثقاً .

 3/11أن يكــون قــد تــم إنجــازه أو ســاري تطبيقــه علــى أرض الواقــع (عمــل تطبيقــي ،ميدانــي) فــي
الفتــرة مــن  2017/09/01إلــى 2018/08/31م.
 4/11أن يكون للعمل اإلبداعي أثر ملموس في األداء الرياضي.

 5/11أن يكــون للعمــل الفكــري (اإلبتــكار واإلختــراع) نتائــج معتــرف بهــا رســمياً  ،وأن ال يكــون قــد ترشــح
أو فــاز بجائــزة أخــرى علــى نفــس العمــل.
القيم واألخالق اإلنسانية والرياضية.
 6/11أال يتعارض مع ّ

 7/11أن يكــون قــد تحقــق فــي إحــدى مجــال ممارســة األلعــاب أو المســابقات الرياضيــة المعتمــدة مــن
اللجنــة األولمبيــة الدوليــة.
 8/11أن يكون مرتبطاً برسالة واستراتيجية المؤسسة المتقدمة للجائزة.

 9/11أن يكون مقدماً من الفئة المعنية باألمر أو مرشحاً من قبل جهات أخرى ذات الصلة.

 10/11يشــترط فــي العمــل اإلبداعــي الفكــري ،اإلبتــكار ،اإلختــراع ،أن يكــون قــد تــم إعتمــاده مــن جهــة
متخصصــة معتــرف بهــا ومطبــق ميدانيــا محليــا أو إقليميــاً أو دوليــاً .

 11/11أن يكــون قــد تــم تنفيــذه مــن قبــل المؤسســة بمفردهــا أو بالتعــاون مــع جهــات أخــرى علــى أن
تثبــت الجهــة المتقدمــة للجائــزة ملكيتهــا للعمــل اإلبداعــي أو موافقــة باقــي شــركائها.
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المــادة ( :)12المعاييــر الخاصــة ألفضــل مبــادرة رياضيــة مبدعــة فــي
مؤسســة محليــة أو عربيــة
يجب أن تتوفر لـ “أفضل مبادرة رياضية مبدعة خاصة بـ (تمكين الشباب في المجال الرياضي)
للمؤسسة المحلية أو العربية المعايير التالية:

 .1نشوء المبادرة

أوال:
ً
التخطيط
20%

 .2األهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها.

 .3دراســة وتحليــل العوامــل المؤثــرة فــي المبــادرة وعوامــل
نجا حهــا .
 .4إلتزام ومساهمة قيادة المؤسسة والمعنيين بالمبادرة.
 .5خطة تنفيذ المبادرة ومؤشرات أداء للمتابعة والتقويم.
 .6إدارة المخاطر .

 .7خطة اإلتصال والتواصل.

ثانياً :
التنفيذ
20%
النتائج واألثر
وضمان
االستدامة
المستقبلية
60%
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 .1إدارة الموارد.

 .2أنظمة الرقابة.

 .3كفاءة اإلتصاالت الداخلية.
 .4نظام للمتابعة.
 .5الشفافية.

 .6إدارة المعرفة.
 .1إستطالعات الرأي.

 .2النتائج الميدانية (التطبيقية).
 .3األثر والمنفعة.

 .4إستدامة المخرجات.

المادة ( :)13المعايير الترجيحية للعمل
يرجح العمل اإلبداعي إذا ما توفر فيه العدد األكثر من سمات اإلبداع التالية:
ّ
 1/13أن يكون غير مسبوق.

 2/13أن يكون فريداً /مبتكراً .

 3/13أن يكــون نــادر الحــدوث أو يصعــب تحقيقــه بشــكل مســتمر (إنجــاز يتحقــق ألول مــرة ،إبتــكار
علمــي تطبيقــي فــي المجــال الرياضــي.)...

أصيال في مصدره ،غير مشتّ ق.
 4/13أن يكون
ً

متميزة بين اإلبداعات.
 5/13أن يكون للعمل اإلبداعي مكانة
ّ

المادة ( :)14معايير المفاضلة

عنــد تســاوي درجــات التحكيــم ،يتــم اإلســتناد إلــى مجموعــة مــن المعاييــر للمفاضلــة المتعلقــة بالعمــل
اإلبداعــي اآلتيــة:
• السياق الثقافي االجتماعي
• القيمة المضافة
التحديات
•
ّ

المادة ( :)15إجراءات الترشح للجائزة
 .1الدخول الى الموقع اإللكتروني للجائزة www.mbrawards.ae

 .2التســجيل فــي الموقــع (إنشــاء حســاب) عــن طريــق تعبئــة بعــض البيانــات األساســية وبذلــك يحصــل
علــى إســم مســتخدم ورقــم ســري للدخــول عــن طريقهــا الــى الخدمــة.

 .3أمــا بالنسب ـ ــة للمؤسســة الرياضيــة يمكنهــا إنشــاء حســاب لهــا فــي نظــام الترشــح اإللكترونــي لتقديــم
كاف ـ ــة طلبــات الترشـ ـ ـ ـ ــح لألفــراد ـ والفــرق ـ والمؤسســة نفســها عــن طريــق التســجيل فــي النظــام
وإرفــاق رســالة تخويــل معتمــدة بإســم شــخص أو أكثــر مــن المخوليــن مــن المؤسســة الرياضيــة الــذي
ســوف يكــون مســؤول عــن عمليــة تســجيل طلبــات الترشـ ـ ــح.
 .4تعبئة إستمارة الترشح إلكترونياً وأرفاق جميع الملفات والوثائق المطلوبة.

 .5في حال وجود إي إستفسارات خالل تعبئة اإلستمارة برجاء التواصل مع أمانة الجائزة.
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الوثائــق المطلــوب إرفاقهــا فــي إســتمارة التســجيل اإللكترونــي لفئــة
الفردي والجماعي.
• رســالة مــن المؤسســة الرياضيــة المنتمــي إليهــا (يجــب أن ترفــق مــع طلــب الترشــح إذا كان التســجيل
فــي النظــام شــخصي)
• صورة فوتوغرافية حديثة للمترشح ذات جودة عالية أو أكثر

• الســيرة الذاتيــة (علــى أن تتضمــن كافــة اإلنجــازات اإلبداعيــة  -جوائــز وأوســمة التكريــم المعتــرف بهــا
منــذ البدايــة)
• الشهادة العلمية

• صورة جواز السفر

• األوراق الثبوتيــة عــن العمــل اإلبداعــي (إمكانيــة إرفــاق وثائــق كل بطولــة علــى حــده مــن خــال
النظــام إذا المترشــح لديــة أكثــر مــن إنجــاز فــي نفــس اإلطــار الزمنــي المحــدد للــدورة العاشــرة)
• نسخة من األفالم الوثائقية الخاصة بالعمل اإلبداعي المقدم (فلم مختصر ال يتجاوز  5دقائق)
• أي مرفقات أخرى ضرورية يراها المترشح من شأنها أن تدعم العمل المقدم
• إقرار وإلتزام المترشح بنتائج التحكيم

الوثائــق المطلــوب إرفاقهــا فــي إســتمارة التســجيل اإللكترونــي لفئــة
المؤسســي.
 .1رسالة من المؤسسة الرياضية المنتمي إليها
 .2نبذة تاريخية عن المؤسسة

 .3شعار المؤسسة ذو جودة عالية ()JPEG
 .4قرار  /مرسوم  /رخصة المؤسسة

 .5إرفــاق األدلــة الثبوتيــة عــن العمــل اإلبداعــي الخاصــة بــكل معيــار (التخطيــط ـ التنفيــذ ـ النتائــج)
والمعاييــر الفرعيــة
 .6نسخة من األفالم الوثائقية الخاصة بالعمل اإلبداعي المقدم (فلم مختصر ال يتجاوز  5دقائق)
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المادة ( :)16مراحل التحكيم

تخضع األعمال المقبولة (بعد إستيفاء الشروط) المقدمة لنيل الجائزة للمراحل اآلتية:
• إستالم ملفات الترشح اإللكتروني
•

التدقيق االداري

• التدقيق الفني

• الفرز وتأهيل ملفات المترشحين
•

التحكيم والزيارات الميدانية لفئة المؤسسات المؤهلة من المرحلة األولى من التقييم

• إعالن النتائج النهائية

المادة ( :)17معايير إختيار المحكمين

تضع لجنة التحكيم ضوابط ومعايير مقننة إلختيار المحكمين المؤهلين

المادة ( :)18شرائح الجوائز التقديرية

يتم ترشيح شرائح الجوائز التقديرية – إن وجدت  -من قبل مجلس أمناء الجائزة:
 1/18شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية العربية.

 2/18شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 3/18رياضي أو فريق ناشئ عربي  /محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي.
 4/18رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم).
 5/18أفضل إبتكار علمي تطبيقي رياضي.

 6/18مبادرة أعالمية مبتكرة (خدمة المجتمع/مسؤولية مجتمعية).

*يمنح المكرمون في هذه الشرائح درع الجائزة وشهادة تقدير.

المادة (:)19فعاليات منح الجائزة

ُ 1/19يقام حفل رسمي لتكريم الفائزين بالجائزة.

المتميــز ،نخبــة مــن الشــخصيات القياديــة المحليــة والعربيــة
ُ 2/19يدعــى لهــذا الحــدث العالمــي
ّ
والعالمية ،المهتمين والمتخصصين والخبراء.

ُ 3/19يمنح الفائزين في الجائزة ،وسام الجائزة ،شهادة البراءة وجائزة مالية.

ُ 4/19ينظــم علــى هامــش حفــل تســليم الجوائــز ملتقــى اإلبــداع الرياضــي ،يتــم فيــه عــرض التجــارب
وأفضــل الممارســات اإلبداعيــة الفائــزة.
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المادة ( :)20الملكية الفكرية

يتحمــل المترشــحون أو الفائــزون بالجائــزة كامــل المســؤولية القانونيــة ،أمــام الجهــات المختصــة
1/20
ّ
عــن الملكيــة الفكريــة لألعمــال التــي يتقدمــون بهــا ،فــي حالــة ظهــور أي نــزاع عليهــا مــع أطــراف
أخــرى .
التصــرف فــي األعمــال الفائــزة وفقــاً للمعاييــر والشــروط التــي تضعهــا بمــا
 2/20يحــق إلدارة الجائــزة ّ
يعــزز صــورة ومكانــة الجائــزة.
 3/20األعمال المقدمة والمرشحة للجائزة ال ترد إلى مصادرها.

 4/20ال تتحمل إدارة الجائزة أية مصاريف أو أعباء مالية أو قانونية غير ما ورد في هذه الالئحة.

المادة ( :)21البرنامج الزمني للدورة
			
 1/21بدء تسليم الترشيحات:
		
 2/21آخر موعد إلستالم الترشيحات:

		
 3/21إجراءات التحكيم والمفاضلة:

			
 4/21اإلعالن عن الفائزين:
			
 5/21حفل تسليم الجائزة:

 1أبريل 2018

 31أغسطس 2018
أكتوبر 2018

األسبوع الثالث من نوفمبر 2018

 9يناير 2019

المادة ( :)22أحكام عامة

 1/22بنــود ومــواد ومحتــوى هــذه الالئحــة تمثــل المرجعيــة لكافــة اإلجــراءات والعمليــات لهــذه
الــدورة.
 2/22للجنة الفنية فقط الحق في تفسير مواد هذه الالئحة.

 3/22جميــع اإلعتراضــات والشــكاوى تقــدم إلــى رئيــس مجلــس األمنــاء عــن طريــق األمانــة العامــة
للجائــزة.
 4/22مجلس األمناء هو الجهة العليا للجائزة وقراراته نهائية ال يمكن الطعن فيها.

 5/22يشــترط حضــور الفائــز بالجائــزة لــكل فعاليــات الحفــل الرســمي مــا لــم يظهــر عــذراً قهريــاً يقبلــه
مجلــس األمنــاء.
 6/22يجــوز لمجلــس األمنــاء التوصيــة بمنــح وســام الجائــزة للشــخصيات التــي أســهمت إســهاماً بــارزاً
فــي تطويــر الحركــة الرياضيــة.
وبناء على توصيات اللجان المختصة الحق في:
 7/22لمجلس األمناء
ً
 1/7/22حجب الجائزة .

 2/7/22حجب فئة من فئات الجائزة.

 3/7/22سحب الجائزة من الفائز في حالة ثبوت مخالفة أحكام ومواد الالئحة الفنية.

 4/7/22تحديد تاريخ ومكان الحفل الختامي للجائزة في كل دورة.
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للتواصل

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي
اإلمارات العربية المتحدة ـ دبي

هاتف 00971 4 5105555 :فاكس 00971 4 5105554 :
موبايل00971509483300 :

Email: info@mbrawards.ae
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