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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 و بلــورة 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 رئيســية (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 الذيــن تعتبــر إنجازاتهــم نموذجــاً ٌيســهم فــي خلــق روح
المتميــزة للتنافــس علــى نيــل
اإلبــداع اإلنســاني فــي المجــال الرياضــي إلــى المشــاركة بإبداعاتهــم
ّ
الجائــزة فــي 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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نبذة تاريخية عن الجائزة
تمهيد:

منــذ أن تأسســت جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الرياضــي عــام 2009مــرت بعــدة مراحــل مــن
التطويــر والتحســين حتــى وصلــت إلــى 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 مكتوم،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 إقتصــرت 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 الفكــري ،والتقنــي كوســيلة تضيــف إلبــداع اإلنســاني.

المادة ( :)4أهداف الجائزة

تعمل الجائزة على تحقيق األهداف التالية:
1/4

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 واالبتــكار فــي المجــال الرياضــي ورفــع الوعــي
بأهمية رعاية المتميزين والمبدعين.

3/4
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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.

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

المادة ( :)5محور التنافس

(تمكين الشباب في المجال الرياضي)

مبادرة مبدعة تم تطبيقها لتمكين الشباب في المجال الرياضي.

* 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.

المادة ( :)6فئة الجائزة

تشمل هذه فئة (المؤسسي العالمي) وتتنافس الهيئات والمنظمات الرياضية الدولية اآلتية:
•

اللجنة األولمبية الدولية IOC

•

إتحاد اإلتحادات الدولية الشتوية AIOWF

•
•
•
•

إتحاد اإلتحادات الدولية الصيفية ASOIF

اللجنة البارالمبية الدولية IPC

إتحاد اللجان األولمبية الوطنية ANOC

اإلتحادات الدولية المعترفة بها من اللجنة األولمبية الدولية ARISF

المادة ( :)7الجوائز
1/7
2/7

تمنح المؤسسة الدولية الفائزة :وسام الجائزة مع البراءة ،وجائزة مالية
جائزة تقديرية ،يمنحها مجلس األمناء للمؤسسة الرياضية الدولية

المادة ( :)8الشروط العامة للترشح
يشترط في العمل المقدم للجائزة ما يلي:
1/8

2/8

أن يكون موثقاً

4/8

أن يكون للعمل اإلبداعي أثر ملموس في تمكين الشباب في المجاالت الرياضية

3/8

5/8
6/8
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أن يكون متوافقاً مع أهداف الجائزة
أن تكــون المبــادرة اإلبداعيــة للهيئــة الرياضيــة الدوليــة المعنيــة المرشــحة للتنافــس قــد تحققــت
خــال الفتــرة مــا بيــن ( 2017/09/01إلــى )2018/08/31
القيم واألخالق اإلنسانية والرياضية
أال يتعارض مع ّ

أن يكــون قــد تحقــق فــي إحــدى األلعــاب أو المســابقات الرياضيــة المعتمــدة مــن الهيئــات
الدولية المعنية

7/8

8/8
9/8

أن يكون مرتبطاً بالخطة اإلستراتيجية للمؤسسة المتقدمة للجائزة

أن يكون مقدماً من الفئة المعنية باألمر أو مرشحاً من قبل جهات أخرى ذات الصلة

أن 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

 10/8أن يكــون العمــل المقــدم مــن الهيئــات والمنظمــات الرياضيــة الدوليــة المعتــرف بهــا مــن اللجنــة
األولمبيــة الدوليــة
 11/8أن تكون المبادرة اإلبداعية قد تم تطبيقها على أرض الواقع
 12/8أن تكون المبادرة اإلبداعية متوافقة مع اهداف الجائزة
 13/8أن تتسم المبادرة اإلبداعية باإلستمرارية واإلستدامة

المادة ( :)9المعايير

يتــم تقييــم أفضــل مبــادرة رياضيــة مبدعــة ل ـ “تمكيــن الشــباب فــي المجــال الرياضــي ،علــى وفــق المعاييــر
األساســية اآلتيــة

•

التخطيط ()%20

•

النتائج واإلستدامة ()%60

•

11

التنفيذ ()%20

 .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 إلى 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:
• الدراســات التحليليــة التفصيليــة لتحديــد العوامــل الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة علــى المبــادرة
والمتأثــرة بهــا ومســتوى وطبيعــة تأثيرهــا
• مخرجات الدراسات التحليلية تلك كمدخل في خطة تنفيذ المبادرة
• المعنيين الداخليين والخارجيين المؤثرين والمتأثرين بالمبادرة
• الموارد الالزمة للتنفيذ 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
• الخطــط والســيناريوهات البديلــة لمواجهــة المخاطــر وتقليــل تأثيرهــا علــى المبــادرة إلــى الحــد
األدنــى

 .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 وإستدامتها
 .2أنظمة الرقابة

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• نظام متكامل للحوكمة المؤسسية
• نظام مطبق لكفاءة األداء المالي
ً
الداخلية والخارجية.
• نظام الرقابة
• 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

ثانيا:
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
ذلك
• نظــام مطبــق لقيــاس كفــاءة قنــوات التواصــل مــع الفئــات المعنيــة مــن خــارج المؤسســة ومــدى
وجــود مؤشــرات لقيــاس ذلــك
 .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
 .5الشفافية

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
• يتطلب إثبات أن إستطالعات الرأي تمت بأسلوب مقبول علمياً من حيث المنهجية 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 اإلقتصادي :قيمة الوفر الناتج من تطبيق المبادرة على الدخل القومي
• الجانب البيئي :مقدار ما وفرته المبادرة من أثر مباشر على إستنزاف الموارد
القيم اإلخالقية للفئات المعنية
• إنعكاس نتائج المبادرة على ّ
• األثر المالي للمبادرة
 .4استدامة المخرجات

يتم شرح المعيار وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية الداعمة له على أن يتضمن اآلتي:
• ضمان تواصل العطاء من خالل إدماج قيادات من فئة الشباب
• عدد الجهات التي عملت على تبني المبادرة
• مدى إستمرارية تكرار المبادرة في بيئتها أو بيئات أخرى
• اإلستفادة من مخرجات المبادرة
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المادة ( :)10إجراءات الترشح للجائزة

 1/10الدخول الى الموقع اإللكتروني للجائزة www.mbrawards.ae

 2/10إنشــاء حســاب فــي نظــام الترشــح اإللكترونــي عــن طريــق التســجيل فــي النظــام وإرفــاق رســالة
تخويــل معتمــدة بإســم شــخص أو أكثــر مــن المخوليــن مــن المؤسســة الرياضيــة الــذي ســوف
يكــون مســوؤل عــن عمليــة تســجيل طلــب الترشـ ـ ــح
 3/10تعبئة إستمارة الترشح إلكترونياً وإرفاق جميع الملفات والوثائق المطلوبة

 4/10في حال وجود إي إستفسارات خالل تعبئة اإلستمارة برجاء التواصل مع أمانة الجائزة

الوثائق المطلوب إرفاقها في إستمارة التسجيل اإللكتروني
 5/10رسالة من المؤسسة الرياضية المنتمي إليها
 6/10نبذة تاريخية عن المؤسسة

 7/10شعار المؤسسة ذو جودة عالية ()JPEG
 8/10قرار  /مرسوم  /رخصة المؤسسة

 9/10روابط وسائل التواصل اإلجتماعي

 10/10إرفــاق األدلــة الثبوتيــة عــن العمــل اإلبداعــي  .الخاصــة بــكل معيــار (التخطيــط ـ التنفيــذ ـ النتائــج)
والمعاييــر الفرعيــة

 11/10نســخة مــن األفــام الوثائقيــة الخاصــة بالعمــل اإلبداعــي المقــدم( .فيلــم مختصــر ال يتجــاوز 5
دقائــق)
 12/10إقرار وإلتزام المترشح بنتائج التحكيم

المادة ( :)11مراحل 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
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المادة ( :)12معايير إختيار المحكمين
تضع لجنة التحكيم ضوابط ومعايير مقننة الختيار المحكمين المؤهلين

المادة ( :)13معايير المفاضلة

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

المادة (:)14فعاليات منح الجائزة
ُ 1/14يقام حفل رسمي لتكريم الفائزين بالجائزة

ُ 2/14يدعــى لهــذا الحــدث الكبيــر نخبــة مــن الشــخصيات العالميــة مــن المهتميــن والمتخصصيــن
والخبــراء

ُ 3/14يمنح الفائزين بالجائزة في فئاتها الثالثة وسام الجائزة وشهادة البراءة والجائزة المالية

ُ 4/14يكرم أصحاب الجوائز التقديرية بدرع الجائزة وشهادة تقدير

ُ 5/14ينظــم علــى هامــش حفــل تســليم الجوائــز “ملتقــى اإلبــداع الرياضــي” لعــرض أفضــل التجــارب
الرائــدة

المادة ( :)15الملكية الفكرية

 1/15األفــكار واألعمــال المقدمــة للجائــزة ملكيــة خاصــة للجهــة المترشــحة ،وتتحمــل بموجــب ذلــك
المســؤولية القانونيــة عــن مــا يــرد فيهــا أو ينتــج عنهــا

 2/15يحــق إلدارة الجائــزة التصـ ّـرف فــي األعمــال الفائــزة وفقــاً للمعاييــر والشــروط التــي تضعهــا بمــا
يعــزز صــورة ومكانــة الجائــزة
 3/15األعمال المقدمة والمرشحة للجائزة ال ترد إلى مصادرها

 4/15ال تتحمل إدارة الجائزة أية مصاريف أو أعباء مالية أو قانونية غير ما ورد في هذه الالئحة
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المادة ( :)16البرنامج الزمني للدورة
1/16

		
بدء تسليم الترشيحات:

 1إبريل 2018

3/16

		
إجراءات التحكيم والمفاضلة:

أكتوبر 2018

			
حفل تسليم الجائزة:

 09يناير 2019

2/16

4/16
5/16

		
آخر موعد إلستالم الترشيحات:

			
اإلعالن عن الفائزين:

 31أغسطس 2018
األسبوع الثالث من نوفمبر 2018

المادة ( :)17أحكام عامة
 1/17بنــود ومــواد ومحتــوى هــذه الالئحــة تمثــل المرجعيــة لكافــة األحــكام واإلجــراءات والعمليــات
لهــذه الــدورة
2/17

للجنة الفنية فقط الحق في تفسير مواد هذه الالئحة

4/17

مجلس األمناء هو الجهة العليا للجائزة وقراراته نهائية ال يمكن الطعن فيها

3/17
5/17
6/17
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جميع اإلعتراضات والشكاوى تقدم إلى رئيس مجلس األمناء عن طريق أمانة الجائزة.
يشترط حضور ممثل عن المؤسسة الفائزة بالجائزة في فعاليات الحفل الرسمي

توصيات اللجان المختصة الحق في:
وبناء على
لمجلس األمناء
ّ
ً
 1/6/17حجب الجائزة

 2/6/17حجب فئة من فئات الجائزة

 3/6/17سحب الجائزة من الفائز في حالة ثبوت مخالفة أحكام ومواد الالئحة الفنية

 4/6/17تحديد تاريخ ومكان الحفل الختامي للجائزة في كل دورة

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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