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مقدمة
تنطلــق الجائــزة مــن فكــر وفلســفة الرياضــي األول ،صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اللــه) ،الــذي يؤمــن باإلبــداع كقــدرة عقليــة
تُ مكــن صاحبهــا مــن تحــدي العقبــات وحــل المشــكالت وبلــورة األفــكار بطــرق غيــر مســبوقة ،حيــث أشــار
ســموه إلــى ذلــك بقولــه:
“إذا واجهت تحدياً يتطلب إيجاد الحل أو إتخاذ القرار فأمامك خياران:
(إمــا أن تأخــذ فكــرة مــن ســبقوك وتتبعهــا ،وإمــا أن تســتفز همــة قدراتــك اإلبداعيــة وطاقتــك العقليــة
وتطــور فكــرة جديــدة وعمـ ًـا جديــداً ).
-

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 العاشــرة ،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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أهداف الدليل
.1

توضيح المفاهيم الرئيسة التي تقوم عليها الجائزة.

.3

بيان اإلجراءات التي يجب إتباعها للترشح.

.2
.4

تحديد اإلرشادات العامة التي يجب مراعاتها.

توضح كيفية ومراحل الترشح للجائزة.

المفاهيم والتعريفات
.1.2

اإلبداعات الرياضية الفردية والجماعية

.2.2

اإلبداعات الفكرية الرياضية

.3.2

المؤسسات الرياضية

.3.3

المبادرة اإلبداعية الرياضية

.3.4

معايير المفاضلة

األعمــال اإلبداعيــة التــي حققتهــا أو شــاركت فــي تحقيقهــا الفــرق أو األفــراد مــن الالعبيــن ،المدربيــن،
اإلدارييــن والحــكام بصفتهــم الجماعيــة أو الفرديــة فــي مجموعــة الرياضــات القائمــة علــى المبــادئ
والقواعــد التــي تحددهــا اإلتحــادات الدوليــة المعتــرف بهــا مــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة بهــدف تحقيــق
التفــوق والمتعــة والتشــويق واإلثــارة.
األعمــال واألفــكار اإلبداعيــة التــي ســاهمت فــي تطويــر الرياضــة ،مــن خــال إنجــازات ومخرجــات ميدانيــة
(مثــل اإلختراعــات أو اإلبتــكارات) والمعتمــدة مــن قبــل جهــات مختصــة محليــة أو دوليــة.
كافــة الهيئــات والمنظمــات والمؤسســات التــي تعمــل فــي إحــدى مجــاالت الرياضــة أو المرتبطــة بهــا
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي إطــار إحتــرام المواثيــق والقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي المجــال
الرياضــي علــى المســتوى المحلــي والدولــي.
يقصــد بهــا فــي عــرف الجائــزة“ :أفــكار تطويريــة تحــدث التغييــر المطلــوب ،مــن خــال خطــط ومشــاريع
تنفيذيــة لهــا مخرجــات قابلــة للقيــاس خــال فتــرة زمنيــة محــددة“
مجموعــة المحــددات والمؤشــرات والمتغيــرات المتعلقــة بالعمــل اإلبداعــي التــي ترجــع إليهــا لجنــة
التحكيــم عنــد تســاوي درجــات التحكيــم وتتضمــن التالــي:
•

السياق الثقافي اإلجتماعي

•

التحديات
ّ

•

8

القيمة المضافة

والقيم العامة للمرشحين
األخالقيات
ّ
يفضل أن تتوفر في كل مترشح المعايير األخالقية التالية
ّ
•

اإللتزام بالتعهدات

•

العمل حسب أعلى مستويات العمل المهني

•
•

•
•
•
•
•
•

معاملة األقران بإحترام ونزاهة

إحترام الحقوق اإلنسانية للمشاركين

وتحمل المسؤولية
إحترام القوانين
َ

اإللتزام بتقديم األفضل قبل وخالل وبعد النشاط اإلبداعي
اإلبتعاد عن إيذاء اآلخرين سواء بالقول أو بالفعل

إتخاذ إجراءات األمن والسالمة المتطلبين

تفهم المسؤولية اإلجتماعية للرياضيين وتبنيها كاملة
إصدار المؤسسة لمواثيق أخالقية

اإلرشادات الخاصة بفئة اإلبداع الفردي
اإلبداع الرياضي الفردي

يقصــد بــه تشــجيع األفــراد مــن الالعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن أو الحــكام الذيــن حققــوا إنجــازات أو
إبتــكارات أو نتائــج رياضيــة علــى المســتوى المحلــي أو العربــي أو العالمــي ،بالصفــة الفرديــة فــي مجموعــة
الرياضــات التــي تقــوم علــى الطابــع التنافســي بيــن األفــراد ،حيــث يتنافســون فيمــا بينهــم منافســة قائمــة
علــى المبــادئ والقواعــد التــي تحددهــا اإلتحــادات الدوليــة تحــت مظلــة اللجنــة األولمبيــة بهــدف تحقيــق
التفـ َـوق والمتعــة.

•

•
•
•
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اإلبــداع الفــردي لالعبيــن :العمــل اإلبداعــي الــذي حققــه الالعــب فــي إحــدى الرياضــات الفرديــة
علــى المســتوى المحلــي أو العربــي أو الدولــي بحيــث يمثــل ذلــك العمــل تميــزاً بيــن مختلــف
ـواء فــي نفــس المســابقة أو غيرهــا مــن المســابقات.
القرنــاء سـ ً
اإلبــداع الفــردي للمــدرب :مشــاركة المــدرب فــي تدريــب العــب أو فريــق علــى المســتوى
المحلــي أو العربــي أو الدولــي بحيــث يكــون للمــدرب دور ملمــوس ومؤثــر فــي تحقيــق الالعــب
أو الفريــق إنجــازاً رياضيــاً غيــر مســبوق.
اإلبــداع الرياضــي اإلداري :مشــاركة اإلداري فــي اإلشــراف علــى كافــة العمليــات اإلداريــة
المرتبطــة بمشــاركات الالعــب أو الفريــق أو المؤسســة فــي إحــدى المســابقات المحليــة أو
العربيــة أو الدوليــة وقــد ســاهم بشــكل فاعــل ومؤثــر فــي تحقيقهــم إلنجــاز رياضــي متميــز.
اإلبــداع الرياضــي للحكــم :مشــاركة الحكــم فــي إحــدى المســابقات أو إدارة عــدد مــن المباريــات
متميــزاً
وكان لتلــك المشــاركة مســاهمة فاعلــة ومؤثــرة فــي نجــاح األحــداث أو المبــاراة جعلتــه
َ
بأدائــه علــى أقرانــه فــي النطــاق المحلــي أو العربــي أو الدولــي.

الوثائق المطلوب أرفاقها في إستمارة التسجيل اإللكتروني
•

رســالة مــن المؤسســة الرياضيــة المنتمــي إليهــا (يجــب أن ترفــق مــع طلــب الترشــح إذا كان
التسجيل في النظام شخصي)

•

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

•

صورة فوتوغرافية حديثة للمترشح ذات جودة عالية أو أكثر

•

الشهادة العلمية

•

روابط وسائل التواصل اإلجتماعي

•

نســخة مــن األفــام الوثائقيــة الخاصــة بالعمــل اإلبداعــي المقــدم( .فيلــم مختصــر ال يتجــاوز 5
دقا ئــق)

•

إقرار وإلتزام المترشح بنتائج التحكيم

•
•

•

صورة جواز السفر

األدلــة الثبوتيــة عــن العمــل اإلبداعــي ( .إرفــاق وثائــق كل بطولــة علــى حــده مــن خــال النظــام
إذا كان المترشــح لديــة أكثــر مــن إنجــاز فــي نفــس اإلطــار الزمنــي المحــدد للــدورة العاشــرة)

أي مرفقات أخرى ضرورية يراها المترشح من شأنها أن تدعم العمل المقدم

اإلرشادات الخاصة بفئة اإلبداع الجماعي
يقصد باإلبداع الرياضي الجماعي
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•

اإلنجازات الرياضيـــة:

•

اإلبتكارات ،اإلختراعات:

اإلنجــازات التــي تحققهــا الفــرق الرياضيــة الجماعيــة فــي إحــدى المســابقات الجماعيــة المعتــرف
بهــا مــن قبــل هيئــة رياضيــة معتمــدة أو إتحــاد رياضــي علــى المســتوى المحلــي أو العربــي أو
العالمــي .وبحيــث يكــون اإلنجــاز أو العمــل اإلبداعــي قــد تحقــق تحــت مظلــة نــادي أو إتحــاد أو
لجنــة أولمبيــة أو هيئــة رســمية.
المشــاريع التــي يقدمهــا مجموعــة مــن األفــراد والمعتــرف بهــا مــن قبــل هيئــة رســمية معتمــدة
والتــي تــم تنفيذهــا أو تطبيقهــا فــي إحــدى مجــاالت العمــل الرياضــي وكان لهــا دور مؤثــر فــي
تطويــر الحركــة الرياضيــة.

الوثائق المطلوب أرفاقها في إستمارة التسجيل اإللكتروني
•

رســالة مــن المؤسســة الرياضيــة المنتمــي إليهــا (يجــب أن ترفــق مــع طلــب الترشــح إذا كان
التسجيل في النظام شخصي)

•

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

•

صورة فوتوغرافية حديثة للمترشح ذات جودة عالية أو أكثر

•

الشهادة العلمية

•

روابط وسائل التواصل اإلجتماعي

•

نســخة مــن األفــام الوثائقيــة الخاصــة بالعمــل اإلبداعــي المقــدم( .فيلــم مختصــر ال يتجــاوز 5
دقا ئــق)

•

إقرار وإلتزام المترشح بنتائج التحكيم

•
•

•

صورة جواز السفر

األدلــة الثبوتيــة عــن العمــل اإلبداعــي( .إرفــاق وثائــق كل بطولــة علــى حــده مــن خــال النظــام
إذا كان المترشــح لديــة أكثــر مــن إنجــاز فــي نفــس اإلطــار الزمنــي المحــدد للــدورة العاشــرة)

أي مرفقات أخرى ضرورية يراها المترشح من شأنها أن تدعم العمل المقدم

اإلرشــادات الخاصــة بفئــة أفضــل مبــادرة
لإلبــداع المؤسســي
خاصــة بــ “ :تمكيــن الشــباب فــي المجــال الرياضــي” للمؤسســات المحليــة
والعربيــة

اإلنجــاز المؤسســي :كل المبــادرات والبرامــج والمشــاريع التــي حققتهــا أو نفذتهــا المؤسســة فــي
مختلــف مجــاالت العمــل التــي تمكنهــا مــن تحقيــق رســالتها وأهدافهــا اإلســتراتيجية بحيــث يتوافــر فــي
هــذا العمــل الســمات المرتبطــة باإلبــداع (التفــرد ،النــدرة ،صعوبة/عــدم التكــرار ،غيــر مســبوق).

المبــادرات المبدعــة :آليــات عمــل منظمــة تســتخدم التخطيــط لتحقيــق مخــرج أو مجموعــة مــن
المخرجــات التــي تحقــق الســبق وزمــام المبــادرة للمؤسســة الرياضيــة فــي أحــد المجــاالت المرتبطــة
بطبيعــة عملهــا وتخــدم أهدافهــا اإلســتراتيجية.
تمكيــن الشــباب فــي المجــال الرياضــي :يقصــد بتمكيــن الشــباب فــي المجــال الرياضــي “ إتاحــة الفــرص
للشــباب لإلســهام فــي إدارة الشــأن الرياضــي ،مــن حيــث التخطيــط ،والتشــريع ،والتنفيــذ ،والرقابــة،
بفعاليــة بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف المؤسســة.
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الوثائــق المطلــوب أرفاقهــا فــي إســتمارة
التســجيل اإللكترونــي
.1

رسالة من المؤسسة الرياضية المنتمي إليها

.3

شعار المؤسسة ذو جودة عالية ()JPEG

.2
.4

نبذة تاريخية عن المؤسسة

قرار  /مرسوم  /رخصة المؤسسة

.5

روابط وسائل التواصل اإلجتماعي

.7

نســخة مــن األفــام الوثائقيــة الخاصــة بالعمــل اإلبداعــي المقــدم( .فلــم مختصــر ال يتجــاوز 5
دقا ئــق)

.9

إقرار وإلتزام المترشح بنتائج التحكيم

.6

.8

إرفــاق األدلــة الثبوتيــة عــن العمــل اإلبداعــي .الخاصــة بــكل معيــار (التخطيــط ـ التنفيــذ ـ النتائــج)
والمعايير الفرعية

أي مرفقات أخرى ضرورية يراها المترشح من شأنها أن تدعم العمل المقدم

كيفيــة التقــدم فــي فئــات الجائــزة (فــردي،
جماعي ،مؤسســي)
.1

الدخول الى الموقع اإللكتروني للجائزة www.mbrawards.ae

.3

أمــا 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 المخولين من المؤسســة
الرياضيــة الــذي ســوف يكــون مســؤول عــن عمليــة تســجيل طلبــات الترشـ ـ ــح

.2

.4
.5
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التســجيل فــي الموقــع (إنشــاء حســاب) عــن طريــق تعبئــة بعــض البيانــات األساســية وبذلــك
يحصــل علــى إســم مســتخدم ورقــم ســري للدخــول عــن طريقهــا الــى الخدمــة

تعبئة إستمارة الترشح إلكترونياً وإرفاق جميع الملفات والوثائق المطلوبة

في حال وجود إي إستفسارات خالل تعبئة اإلستمارة برجاء التواصل مع أمانة الجائزة

كيفية إستيفاء إستمارة الترشح
مثال توضيحي في حالة اإلبداع الرياضي الفردي (اإلنجازات الرياضية)
صفة المترشح

نوع العمل اإلبداعي

رياضي

√

√

مدرب

¨

إنجاز رياضي

¨

إختراع  /إبتكار

حكم

¨
¨

¨

إنتاج علمي

 .1البيانات األساسية
إسم المترشح الرباعي
1
باللغة العربية

 2اإلسم باللغة اإلنجليزية
 3الجنس
 4النوع

 5المرحلة العمرية
 6المؤهل العلمي
 7تاريخ الميالد

يتم وضع إسم المترشح من أربعة مقاطع باللغة العربية
يتم وضع إسم المترشح من أربعة مقاطع باللغة اإلنجليزية

√

ذكر

√

كبار

√
√

أسوياء

¨ أصحاب الهمم

مؤهل(وإختيار المؤهل
من القائمة)

¨ إبتدائي ¨
√

¨ أنثى

دبلوم

 8الدولة

¨

إعدادي

¨ شباب

¨ ناشئين

¨ غير مؤهل
¨ ثانوي

ماجستير ¨ دكتوراه

يتم وضع تاريخ ميالد المترشح باليوم والشهر والسنة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 9العنوان البريدي

 10البريد اإللكتروني
 11الهاتف

 12الفاكس

 13المتحرك

الجهة الرياضية التي
14
ينتمي إليها
المسؤول عن ملف
15
الترشح
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إسم النادي أو اإلتحاد أو المؤسسة التي ينتمي لها المترشح
اإلسم

رقم الهاتف
اإليميل

إداري

 .2بيانات العمل اإلبداعي الفردي
1

مسمى العمل اإلبداعي

إنجاز رياضي غير مسبوق تم تحقيقه خالل إحدى المنافسات الدولية المعتمدة والمعترف بها من
اللجنة األولمبية الدولية

2
#

الدولة
إسم
الحدث المنظمة

التاريخ
من

الى

وصف العمل اإلبداعي

اإلنجاز مستوى الجهة
العمل المانحة
/
الرياضة الفعالية
الترتيب اإلبداعي للعمل

/09
بطولة اإلمارات /5
100م
 1العالم العربية  /10 /10السباحة
سباحة
للسباحة المتحدة 2017 2017
حرة

ذهبية

عالمي

اإلتحاد
الدولي
للسباحة

مالحظات
إرفاق
وثائق
ثبوتية

2
3
4

توضيحات أخرى
.......مثال......
هو عبارة عن إنجاز تم تحقيقه خالل البطولة الدولية للسباحة والتي أقيمت
ُ

السمات اإلبداعية للعمل

3
√

غير مسبوق

¨

فريد  /مبتكر

¨
¨
¨
¨
¨
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التوضيحات

أصيل

يصعب تكراره

تميز مكانته بين اإلبداعات
المنفعة
األثر

هنا يجب تحديد سمة أو أكثر للعمل اإلبداعي من خالل وضع
عالمة في الخانات المناسبة لذلك ثم وضح ذلك في المكان
المخصص.

 .3العوامل المتعلقة بصاحب العمل
1

صدى العمل اإلبداعي في وسائل اإلعالم
صحف

√
√

•

¨

تلفزيون

إذاعة

√

الشبكة العنكبوتية (إنترنت ـ وسائل التواصل اإلجتماعي)

¨
•

مجالت رياضة متخصصة

إرفاق األوراق الثبوتية (في المرفقات)

يجب أن يتم توضيح المواقع ذات الصلة (في المرفقات)

بصفة عامة ،يشترط في اإلبداع الرياضي (اإلنجاز) أن يكون
.1

مرتبطا بالمجال الرياضي

.3

إنجاز غير مسبوق

.5

قــد تــم تحقيــق اإلنجــاز فــي إحــدى المنافســات العالميــة أو الدوليــة أو األولمبيــة ضمــن الفتــرة
المحــددة للجائــزة  2017/09/01حتــى 2018/09/25م

.2

.4

.6

للعمــل مخرجــات واضحــة مثــل تحطيــم رقــم عالمــي – الحصــول علــى المركــز األول فــي بطولــة
عالميــة – ميداليــة ذهبيــة  ....الــخ

قــد تــم تســجيله رســمياً لــدى الجهــات المعتمــدة وتــم تصنيفــه بالفعــل كإنجــاز مــن قبــل الجهــات
المختصــة ووفقــاً للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة

له قيمة مضافة في القطاع الرياضي

مثال توضيحي في حالة اإلبداع الرياضي الفردي (اإلبداعات التطبيقية)
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صفة المترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

¨

رياضي

¨

مدرب

√

حكم

نوع العمل اإلبداعي

¨

إنجاز رياضي

¨

إختراع  /إبتكار

¨

إنتاج علمي

¨

إداري

 .1البيانات األساسية
إسم المترشح الرباعي
1
باللغة العربية

 2اإلسم باللغة اإلنجليزية
 3الجنس
 4النوع

 5المرحلة العمرية
 6المؤهل العلمي
 7تاريخ الميالد

يتم وضع إسم المترشح من أربعة مقاطع باللغة العربية
يتم وضع إسم المترشح من أربعة مقاطع باللغة اإلنجليزية

√

ذكر

√

كبار

√
√

¨ أنثى

¨ أصحاب الهمم

أسوياء
مؤهل(وإختيار المؤهل
من القائمة)

¨ إبتدائي ¨
¨ دبلوم

 8الدولة

√

إعدادي

¨ شباب

¨ ناشئين

¨ غير مؤهل
¨ ثانوي

ماجستير ¨ دكتوراه

يتم وضع تاريخ ميالد المترشح باليوم والشهر والسنة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 9العنوان البريدي

 10البريد اإللكتروني
 11الهاتف

 12الفاكس

 13المتحرك

الجهة الرياضية التي
14
ينتمي إليها
المسؤول عن ملف
15
الترشح

16

إسم النادي أو اإلتحاد أو المؤسسة التي ينتمي لها المترشح
اإلسم

رقم الهاتف
اإليميل

 .2بيانات العمل اإلبداعي الفردي
مسمى العمل اإلبداعي

1

إبتكار جهاز السلكي للتواصل بين حكم الوسط وفريق المساندة في غرفة المراقبة لتحديد التسلل واألهداف
القدم.....مثال.
في كرة
ُ

وصف العمل اإلبداعي

2

التوضيحات

1

األهداف

2

المخرجات

3

األثر واإلستدامة

4

المستهدفون

3

يتم وضع األهداف المرجوة من العمل اإلبداعي
مثل :تحديد صحة األهداف في لعبة كرة القدم

تحديد ناتج العملية اإلنتاجية للعمل اإلبداعي الذي تم

تعني القدرة على المحافظة على وضع محدد للعمل اإلبداعي
الذي تم إنجازه
توضيحات أخرى

محلي

¨

√

الحكام واإلداريون

تسجيل العمل اإلبداعي
دولي

¨

غير مسجل

• إرفاق وثيقة التسجيل
4

¨

دولي

• إرفاق الوثاق الثبوتية
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¨

قاري

تطبيق العمل اإلبداعي
√

عربي

¨

محلي

¨

غير مطبق

السمات اإلبداعية للعمل

5

التوضيحات

¨

غير مسبوق

√

فريد  /مبتكر
أصيل

¨

يصعب تكراره

¨
¨

هنا يجب تحديد سمة أو أكثر للعمل اإلبداعي من خالل وضع
عالمة في الخانات المناسبة لذلك ثم وضح ذلك في المكان
المخصص.

تميز مكانته بين اإلبداعات
المنفعة

¨

األثر

¨

 .3العوامل المتعلقة بصاحب العمل
1

√
¨
¨

•
•

صدى العمل اإلبداعي في وسائل اإلعالم
صحف

تلفزيون

√

مجالت رياضة متخصصة

¨

إذاعة

الشبكة العنكبوتية (إنترنت ـ وسائل التواصل اإلجتماعي)

إرفاق األوراق الثبوتية (في المرفقات)

يجب أن يتم توضيح المواقع ذات الصلة (في المرفقات)

بصفة عامة ،يشترط في اإلبداع الرياضي الفكري أن يكون
.1

مرتبطاً بالمجال الرياضي

.3

أصيال غير مشتق

.2
.4
.5
.6
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للعمل مخرجات واضحة مثل جهاز أو أداة لالعب  ....الخ
قــد تــم تســجيله رســمياً لــدى الجهــات المعتمــدة وتــم تصنيفــه بالفعــل كإنجــاز مــن قبــل الجهــات
المختصــة ووفقــاً للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة

قــد تــم تنفيــذه أو تطبيقــه فــي إحــدى مجــاالت العمــل الرياضــي تحــت إشــراف هيئــة رياضيــة
معتمــدة علــى الصعيــد الوطنــي أو القــاري أو الدولــي (مؤسســة رياضيــة رســمية أو إتحــاد رياضــي
أو لجنــة أولمبيــة)
له قيمة مضافة في القطاع الرياضي

مثال توضيحي في حالة اإلبداع الرياضي الجماعي (اإلنجازات الرياضية)
صفة المترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

√

فريق رياضي

¨ فريق بحثي

¨

فريق إبتكار أو إختراع

نوع العمل اإلبداعي

√

إنجاز رياضي

¨ إختراع  /إبتكار

¨

إنتاج علمي

 .1البيانات األساسية
 1إسم الفريق باللغة العربية
 2اإلسم باللغة اإلنجليزية
 3الجنس
 4النوع

 5المرحلة العمرية

يتم وضع إسم الفريق المترشح باللغة العربية

يتم وضع إسم الفريق المترشح باللغة اإلنجليزية

√

ذكر

¨

كبار

أسوياء

√

 6الدولة

¨ إناث

¨ أصحاب الهمم
√ شباب

¨ ناشئين

يتم وضع إسم الدولة للفريق الذي حقق اإلنجاز

 7العنوان البريدي

 8البريد اإللكتروني
 9الهاتف

 10الفاكس

 11المتحرك

الجهة الرياضية التي
12
ينتمي إليها
المسؤول عن ملف
13
الترشح
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إسم النادي أو اإلتحاد أو المؤسسة التي ينتمي لها الفريق المترشح
اإلسم

رقم الهاتف
اإليميل

 .2بيانات العمل اإلبداعي الجماعي
1

مسمى العمل اإلبداعي

2

وصف العمل اإلبداعي

مثال
تحقيق البطولة القارية لثالث مرات متتالية في لعبة كرة السلة للشبابُ ......

#

إسم
الحدث

الدولة
المنظمة

1

بطولة
آسيا في
كرة السلة
للشباب

الصين

2

التاريخ
من

الى

/ 09 /01
/ 10 /10
2017 2017

اإلنجاز
/
الرياضة
الترتيب
كرة
السلة

ذهبية

مستوى
العمل
اإلبداعي
قاري

الجهة
المانحة
للعمل

مالحظات

اإلتحاد
اآلسيوي
لكرة السلة

األوراق
الثبوتية

3
4

توضيحات أخرى

أقيمت هذه البطولة بمدينة  ...................ويعد هذا اإلنجاز األول من نوعه بالنسبة للعالم العربي حيث
لم يسبق ألي دولة عربية أن حققت البطولة القارية لثالث مرات متتالية في الرياضات الجماعية بصفة
مثال
عامة وكرة السلة بصفة خاصةُ ....
3

√ غير مسبوق

¨ فريد  /مبتكر
¨ أصيل

¨ يصعب تكراره

¨ تميز مكانته بين اإلبداعات
¨ المنفعة
¨ األثر
20

السمات اإلبداعية للعمل
التوضيحات

هنا يجب تحديد سمة أو أكثر للعمل اإلبداعي من خالل وضع عالمة في
الخانات المناسبة لذلك ثم وضح ذلك في المكان المخصص.
على سبيل المثال :إذا تم إختيار غير مسبوق ويصعب تكراره ،فهنا يجب
أن نوضح أن العمل لم يسبق تحقيقه في نطاق التنافس سواء على
المستوى المحلي أو العربي ،كما أنه يصعب تكراره من خالل  ......ويتم
توضيح األسباب لذلك

 .3العوامل المتعلقة بصاحب اإلبداع
√

1
•
•

صدى العمل اإلبداعي في وسائل اإلعالم
صحف

√

¨

تلفزيون

√

مجالت رياضة متخصصة
إذاعة

¨

الشبكة العنكبوتية (إنترنت ـ وسائل التواصل اإلجتماعي)

أرفاق األوراق الثبوتية (في المرفقات)

يجب أن يتم توضيح المواقع ذات الصلة (في المرفقات)

مثال توضيحي في حالة اإلبداع الرياضي الجماعي (اإلبداعات التطبيقية)
صفة المترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

¨

فريق رياضي

¨

فريق بحثي

√

فريق إبتكار أو إختراع

نوع العمل اإلبداعي

¨

إنجاز رياضي

√

إختراع  /إبتكار

¨

إنتاج علمي

 .1البيانات األساسية
يتم وضع إسم الفريق المترشح باللغة العربية

 1إسم الفريق باللغة العربية
 2اإلسم باللغة اإلنجليزية
 3الجنس
 4النوع

 5المرحلة العمرية

 6الدولة

يتم وضع إسم الفريق المترشح باللغة اإلنجليزية
¨

ذكر

√

كبار

أسوياء

√

√ إناث

¨ أصحاب الهمم
√ شباب

¨ ناشئين

يتم وضع إسم الدولة للفريق الذي حقق اإلنجاز

 7العنوان البريدي

 8البريد اإللكتروني
 9الهاتف

 10الفاكس

 11المتحرك

الجهة الرياضية التي
12
ينتمي إليها
المسؤول عن ملف
13
الترشح
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إسم النادي أو اإلتحاد أو المؤسسة التي ينتمي لها الفريق المترشح
اإلسم

رقم الهاتف
اإليميل

 .2بيانات العمل اإلبداعي الجماعي
1

مسمى العمل اإلبداعي

المغناطيسي...مثال
إختراع جهاز محمول لقياس نسبة الدهون في الجسم بواسطة التصوير بالرنين
ُ

وصف العمل اإلبداعي

2

التوضيحات

√

األهداف

¨

المخرجات

¨

األثر واإلستدامة

¨

المستهدفون

3

يتم وضع األهداف المرجوة من العمل اإلبداعي
مثل :قياس نسبة الدهون في الجسم

تحديد ناتج العملية اإلنتاجية للعمل اإلبداعي الذي تم

تعني القدرة على المحافظة على وضع محدد للعمل اإلبداعي
الذي تم إنجازه
توضيحات أخرى

محلي

¨

√

الالعبون

تسجيل العمل اإلبداعي
دولي

¨

غير مسجل

• إرفاق وثيقة التسجيل
4

√

دولي

• إرفاق الوثاق الثبوتية
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¨

قاري

تطبيق العمل اإلبداعي

¨

عربي

¨

محلي

¨

غير مطبق

السمات اإلبداعية للعمل

5
¨

غير مسبوق

√

فريد  /مبتكر

¨

أصيل

هنا يجب تحديد سمة أو أكثر للعمل اإلبداعي من خالل وضع
عالمة في الخانات المناسبة لذلك ثم وضح ذلك في المكان
المخصص.

يصعب تكراره

¨
¨

التوضيحات

تميز مكانته بين اإلبداعات
المنفعة

¨

األثر

¨

 .3العوامل المتعلقة بصاحب اإلبداع
1

√
¨
¨

•
•

صدى العمل اإلبداعي في وسائل اإلعالم
صحف

تلفزيون

√

مجالت رياضة متخصصة

¨

إذاعة

الشبكة العنكبوتية (إنترنت ـ وسائل التواصل االجتماعي)

أرفاق األوراق الثبوتية (في المرفقات)

يجب أن يتم توضيح المواقع ذات الصلة (في المرفقات)

بصفة عامة ،يشترط في اإلبداع الرياضي الفكري أن يكون

 .7مرتبطاً بالمجال الرياضي
 .8للعمل مخرجات واضحة مثل جهاز أو أداة لفريق أو مجموعة  ....الخ
أصيال غير مشتق
.9
ً
 .10قــد تــم تســجيله رســمياً لــدى الجهــات المعتمــدة وتــم تصنيفــه بالفعــل كإنجــاز مــن قبــل الجهــات المختصــة
ووفقــاً للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة
 .11قــد تــم تنفيــذه أو تطبيقــه فــي إحــدى مجــاالت العمــل الرياضــي تحــت إشــراف هيئــة رياضيــة معتمــدة علــى
الصعيــد الوطنــي أو القــاري أو الدولــي (مؤسســة رياضيــة رســمية أو إتحــاد رياضــي أو لجنــة أولمبيــة)
 .12له قيمة مضافة في القطاع الرياضي

23

مثال توضيحي عن اإلبداع الرياضي
المؤسسي

أفضــل مبــادرة رياضيــة مبدعــة خاصــة بــ“ :تمكيــن الشــباب فــي المجــال الرياضــي) للمؤسســات الرياضيــة المحليــة
والعربيــة المعنيــة ،وغيرهــا مــن المؤسســات.

 .1البيانات األساسية
1

إسم المؤسسة الرياضية

3

تاريخ إنشاءه ــا

2

4
5

6

اإلسم باللغة اإلنجليزية
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نوع المؤسسة

¨

حكومية

¨

لجنة وطنية أولمبية أو
بارالمبية

¨
¨

¨
7

العنوان البريدي

9

رقم الهاتف (متضمناً رمز
الدولة والمدينة)

نادي رياضي

مؤسسة إعالمية

كليات وأقسام
ومعاهد العلوم
الرياضية
جهة أخرى

البريد اإللكتروني

10

المسؤول عن ملف
الترشح

11

الفاكس

12

يتم وضع إسم المؤسسة باللغة اإلنجليزية

الدولة

¨

8

يتم وضع إسم المؤسسة باللغة العربية

الموقع اإللكتروني
للمؤسسة

األسم

رقم الهاتف
اإليميل

صفته ـ ـ ـ ــا

√

أهلية ¨ خاصة

√

إتحاد رياضي وطني

¨

وكالة إستشارات رياضية

¨
أذكرها
أذكرها

مؤسسة طب رياضي

¨

نوعية

 .2العمل اإلبداعي للمؤسسة:
مبادرة رياضية مبدعة خاصة بــ( :تمكين الشباب في المجال الرياضي) للمؤسسات الرياضية المحلية والعربية
1

إسم العمل
اإلبداعي

2

...مثال
تطبيق ذكي لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة
ُ
وصف العمل اإلبداعي
مبادرة رياضية مبدعة خاصة بـ( :تمكين الشباب في المجال الرياضي)

 ........تطبيق ذكـ ــي لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة :عبارة عن نظام الكتروني تم تصميمه بطريقة........

السمات اإلبداعية للعمل

3
√

غير مسبوق

¨

فريد  /مبتكر

¨
¨
¨
¨
¨
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التوضيحات

أصيل

يصعب تكراره

تميز مكانته بين اإلبداعات
المنفعة
األثر

هنا يجب تحديد سمات العمل اإلبداعي من خالل وضع عالمة في
الخانات المناسبة لذلك مع توضيح ذلك في المكان المخصص

4

المعايير الخاصة ألفضل مبادرة في مؤسسة محلية أو عربية
« تمكين الشباب في المجال الرياضي»
 .1نشوء المبادرة

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• وجود دراسات جدوى المبادرة
• أدلة ثبوتية عن توفر عناصر اإلبداع والجوانب المبتكرة في المبادرة
• التجارب الرائدة وأفضل الممارسات ،واإلستفادة منها في تبني المبادرة
 .2األهداف التي تسعى المبادرة الى تحقيقها

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• رؤية المبادرة
• أسس تقدير وتقييم اإلحتياجات التي تخدم األهداف
• األهداف مرتبطة بالخطة اإلستراتيجية للمؤسسة
• أهداف واضحة ويمكن قياسها
• ترابط أهداف المبادرة مع أهداف المؤسسة واألهداف الحكومية
 .3دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في المبادرة وعوامل نجاحها

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• دراسات تحليلية تفصيلية لتحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على المبادرة والمتأثرة بها
• مخرجات الدراسات التحليلية تلك كمدخل في خطة تنفيذ المبادرة
• المعنيين الداخليين والخارجيين المؤثرين والمتأثرين بالمبادرة
• الموارد الالزمة لتنفيذ المبادرة وعوامل نجاحها األخرى

أوال:
ً
التخطيط.
يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• المشــاركة الفاعلــة للقيــادة والفئــات المعنيــة األخــرى فــي عمليــات التخطيــط ووضــع األنظمــة
20%
 .4إلتزام ومساهمة قيادة المؤسسة والمعنيين بالمبادرة

الخاصــة بالمبــادرة
• الدعم الالزم للمبادرة من قبل القيادة للموارد المالية والبشرية والتقنية والمعرفية وغيرها
 .5خطة تنفيذ المبادرة ومؤشرات أداء للمتابعة والتقويم

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• تنفيــذ المبــادرة وفقــاً لخطــة تنفيذيــة متكاملــة تتضمــن أنشــطة ومراحــل تنفيــذ المبــادرة محــددة
ببرنامــج زمنــي ومســؤولية التنفيــذ
• فرق العمل الالزمة لتنفيذ المبادرة وتحديد مهامها وصالحياتها
• مؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ خطة المبادرة
 .6إدارة المخاطر

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• تحديد المخاطر الداخلية والخارجية المحتملة المؤثرة على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها
• تحليل المخاطر وتحديد درجة إحتمالية حدوثها ومدى تأثيرها على المبادرة
• الخطط والسيناريوهات البديلة لمواجهة المخاطر وتقليل تأثيرها على المبادرة إلى الحد األدنى
 .7خطة اإلتصال والتواصل

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• الشركاء اإلستراتيجيين
• الفئات المستهدفة
• خطة اإلتصال والتواصل مع المعنيين لتنفيذ المبادرة
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 .1إدارة الموارد

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• الموارد البشرية المعنية بالمبادرة
• الموارد المالية المعتمدة للمبادرة
• الموارد التقنية لرفع كفاءة تنفيذ المبادرة
• الموارد المعرفية لرفع كفاءة تنفيذ المبادرة واستدامتها
 .2أنظمة الرقابة

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نظام متكامل للحوكة المؤسسية
• نظام مطبق لكفاءة األداء المالي
• نظام الرقابة الداخلية والخارجية
• نظام مطبق وجهات مختصة بعملية الرقابة التقنية
• نظام مطبق لحوكمة المعلومات والمحافظة على أمنها
• نظام مطبق لتفويض الصالحيات المالية واإلدارية والتقنية
• نظام مطبق للتقييم والمتابعة الدورية للنظام اإلداري للمبادرة
• نظــام مطبــق للمتابعــة المســتمرة مــن قبــل قيــادة المؤسســة لــأداء المالــي واإلداري ونتائــج
المبــادرة وإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجاههــا
 .3كفاءة اإلتصاالت الداخلية

ثانياً :
التنفيذ
20%

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• خطة إتصال وتواصل فاعلة
• نظــام مطبــق لقيــاس كفــاءة قنــوات التواصــل الداخلــي ومــدى وجــود مقاييــس ومؤشــرات
لقيــاس ذلــك
• نظــام مطبــق لقيــاس كفــاءة قنــوات التواصــل مــع الفئــات المعنيــة مــن خــارج المؤسســة ومــدى
وجود مؤشرات لقياس ذلك
 .4نظام للمتابعة

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نظام مطبق لمتابعة تنفيذ خطة المبادرة
• نظــام مطبــق لمتابعــة قيــادة المؤسســة لتقاريــر إنجــاز المبــادرة ومؤشــرات األداء المرتبطــة بهــا
وإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجاههــا
• اإلجــراءات الوقائيــة والتصحيحيــة الالزمــة ومتابعــة تنفيذهــا بمــا يضمــن تنفيــذ المبــادرة وفقــاً
للخطــة المعتمــدة
.5

الشفافية

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نظام مطبق لإلعالن الدوري عن نتائج المبادرة بشفافية
فعال ومطبق للتغذية الراجعة
• نظام ّ
• توظيف معطيات التغذية الراجعة في عمليات التحسين والتطوير
 .6إدارة المعرفة

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نظام مطبق لتحديد اإلحتياجات التدريبية لتنفيذ المبادرة على الوجه األمثل
• خطة تدريبية مطبقة على جميع المعنيين لتلبية اإلحتياجات
• نظام مطبق لقياس أثر التدريب
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 .1إستطالعات الرأي

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نسبة سعادة المتعاملين (المستفيدين المباشرين)
• نسبة سعادة الموارد البشرية المعنية بتنفيذ المبادرة
• نسبة سعادة الشركاء
• نسبة سعادة المجتمع
• نسبة سعادة الموردين
• يتطلــب إثبــات أن إســتطالعات الــرأي تمــت بأســلوب مقبــول علميــاً مــن حيــث المنهجيــة
والعينة
 .2النتائج الميدانية (التطبيقية)

النتائج واألثر
وضمان
اإلستدامة
المستقبلية
60%

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نسبة تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمبادرة
• نسبة إنجاز الخطة التشغيلية
• مؤشرات كفاءة األداء المالي للمبادرة
• نتائج تقارير الرقابة
• نسبة تنفيذ التوصيات من التقارير المختلفة
• عدد الشكاوى الواردة على المبادرة
• نسبة الشكاوى التي تم معالجتها في الوقت المحدد
• قياس فاعلية قنوات اإلتصال المستخدمة في المبادرة
• اإلصــدارات المعرفيــة المتعلقــة بالمبــادرة( .النشــرات التوعويــة ،شــهادات الملكيــة
الفكريــة.. ،الــخ)
• أي وثائق أخرى دالة على المعيار
 .3األثر والمنفعة

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• الجانب اإلجتماعي :نسبة القطاعات المتأثرة بالمبادرة من المجتمع
• الجانب االقتصادي :قيمة الوفر الناتج من تطبيق المبادرة على الدخل القومي
• الجانب البيئي :مقدار ما وفرته المبادرة من أثر مباشر على إستنزاف الموارد
القيم األخالقية للفئات المعنية
• إنعكاس نتائج المبادرة على ّ
• األثر المالي للمبادرة
 .4إستدامة المخرجات

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• ضمان تواصل العطاء من خالل إدماج قيادات شبابية فاعلة
• عدد الجهات التي عملت على تبني المبادرة
• مدى إستمرارية تكرار المبادرة في بيئتها أو بيئات أخرى
• اإلستفادة من مخرجات المبادرة
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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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