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انطالقة الجائزة
تأكيد على أهمية الرياضة والدور المجتمعي الذي تركز عليه دورة ند الشبا التي تحظى بحضور ومشاركة 

ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وجه 

ســـموه بإطالق البصمة الرياضية (قدرات بال حدود) ضمن جوائز وطني ا�مارات  لتكريم أفضل الممارسات 

ا�نســـانية المطبقة في القطاع الرياضي على أن يكون التكريم خالل فعاليات دورة ند الشبا من كل عام 

تزامن± مع ذكرى رحيل المغفور له بإذن اª تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 

أهداف الجائزة
تعزيز القيم ا�يجابية في المجتمع ا�ماراتي من خالل نشر ثقافة العمل ا�نساني في القطاع   •

الرياضي.

تحفيز ا¶فراد، المؤسسات والهيئات الرياضية في القطاع الرياضي لتكون نموذج± ُيحتذى به   •
في العمل والعطاء.

دعم اســـتراتيجية دولة ا�مارات العربية المتحدة، ورؤية ا�مارات 2071 في محور ترسيخ   •
قيم التســـامح والتماســـك واالحترام من خالل تعزيز الخدمـــة المجتمعية في القطاع 

الرياضي.

أن تكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي.  .6

أال تتعارض مع القيم وا¶خالق ا�نسانية والرياضية.  .7

أال تكون الجهة المترشـــحة/ المترشـــح قد تعرضت / تعرض لعقوبة نهائية من طرف جهة محلية أو   .8
دولية.

مادة (8): أداة التقييم 

مادة (9): التحكيم
يقـــوم بتحكيم ا¶عمال المترشـــحة نخبة محلية ودولية متخصصة من مؤسســـات متخصصة في   .1

العمل ا�نساني والرياضي.
يتم التحكيم وفق استمارة تحكيم.  .2

مادة (10): برنامج الجائزة 

الخميس 2 يناير 2020   : فتح باب الترشح   .1

الخميس 23 أبريل 2020  : آخر موعد الستالم الترشيحات   .2

ا¶سبوع الثاني من شهر رمضان  : إجراءات التحكيم   .3

18 رمضان  1441  : ا�عالن وتسليم الجائزة   .4

مادة (11): أحكام عامة 
بنود ومواد ومحتوى هذه الالئحة تمثل المرجعية لكافة ا�جراءات والعمليات لهذه  الجائزة.  .1

اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا هي الجهة العليا للجائزة وقراراتها نهائية ال يمكن الطعن فيها.  .2

للجنة المنظمة الحق في: (حجب الجائزة، حجب فئة من فئات الجائزة،  ســـحب الجائزة من الفائز في   .3
حالة ثبوت مخالفة أحكام ومواد تلك الالئحة).

مادة (1): مسمى الجائزة 

البصمة الرياضية (قدرات بال حدود) .

مادة (2): محور التنافس

مسؤولية العمل ا�نساني في القطاع الرياضي. 
مـــن خـــالل المبـــادرات المجتمعية التـــي تحقق 
ا¶هداف االنســـانية والمجتمعية للرياضة وبحيث 
يكـــون لتلك المبـــادرات أثر إيجابـــي على القطاع 

الرياضي).

مادة (3): فئات التنافس
المؤسسات   .2 ا¶فراد    .1

مادة (4): مستوى التنافس
المستوى المحلي 

مادة (5): مكونات الجائزة
جائزة مالية  .2 درع الجائزة    .1

مادة (6): موعد التكريم
18 رمضان خالل دورة ند الشبا تزامن± مع 
ذكرى رحيل المغفور له بإذن اª تعالى 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مادة (7): الشـــروط والمعايير العامة 
للترشح

نفـــع  ذات  المقدمـــة  المبـــادرة  تكـــون  أن   .1
ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق 

مع الجائزة واستراتيجية الدولة.

أن تكون المبادرة موثقة، وتم إنجازها خالل   .2
آخـــر ثالث ســـنوات أو ســـاري تطبيقها خالل 

فترة الترشح.

أن تكـــون متماشـــية مـــع القيـــم وا¶خالق   .3
ا�نســـانية، وقد أســـهم في إثـــراء القطاع 

الرياضي.

أن تكـــون متوافقـــة مع فلســـفة وأهداف   .4
الجائزة.

أن تكون موثقـــة أو معترف بهـــا من طرف   .5
أحدى الجهات الرسمية.
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