
إطار
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نعمل في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 
المحور  بيئة عمل محفزة لإلبتكار فهو  على تطوير 

األساسي للتقدم وتحقيق التنافسية



قائمة المحتويات

الهدف وملخص االبتكار

التعاريف والمصطلحات

بيان تفصيل اإلطار

الوثائق والمراجع ذات الصلة

نطاق التطبيق
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الهدف وملخص االبتكار

المقدمة:

واالستراتيجية  لالبتكار  الحكومي  اإلطار  مع  اإلطار  هذا  تواءم 
الوطنية لالبتكار،في ظل اتحاد قوي وآمن، سيخطو اإلماراتيون 
اقتصاد  لبناء  واالبتكار،  بالمعرفة  متسلحين  وطموح،  بثقة 
ينعم  بهويته،  متمسك  متالحم  مجتمع  في  قوي  تنافسي 

بأفضل مستويات العيش، في بيئة معطاءة

يهدف هذا اإلطار إلى:

تحديد وتعزيز مبادئ االبتكار.
لرياضات  الشارقة  بنادي  االبتكار  إلدارة  العام  اإلطار  وضع 

الدفاع عن النفس.
تحديد األسس والقواعد المنظمة إلطار االبتكار.

تبني وتطبيق ممارسات االبتكار الفعال على مستوى جميع 
الوحدات التنظيمية بالنادي، وذلك لضمان ممكن تمشيًا مع 

األهداف تحقيق الكفاءة والفاعلية في 
تحقيق االهداف االستراتيجية لمجلس الشارقة الرياضي.

1.
2.

3.
4.
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التعاريف والمصطلحات

المصطلح

االبتكار

النادي

اللجنة

الرقم

1

2

3

التعريف

تطوير واختبار وتنفيذ األفكار المبتكرة التي تحقق منفعة عامة.

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

لجنة التخطيط االستراتيجي بالنادي

4
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اإلطار
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الحثيث  والحكومات  والمؤسسات  األفراد  سعي  هو 
للتقدم عبر توليد أفكار إبداعية واستحداث منتجات

وخدمات وعمليات جديدة ترتقي بجودة الحياة.

مفهوم االبتكار
1



تحسين جودة الحياة
زيادة التنوع االقتصادي
تعزيز اقتصاد المعرفة

تعزيز التنافسات العالمية
توفير فرص عمل ذات مهارات

تشجيع ريادة االعمال

أهمية االبتكار
2
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تحقيق أهداف المؤسسة بجميع مستوياتها بصورة سليمة.
األداء    في  والتميز  الجودة  لتحقيق  واضحة  ابتكار  منظومة  وجود 

على جميع المستويات االدارية.
االبتكار في الخدمات والعمليات االدارية.

تم اعداد إطار عام وشامل لالبتكار بناًء على إطار االبتكار الحكومي 
في  المؤسسية  الحوكمة  في  الرائدة  الجهات  بعض  وممارسات 
الدولة. حيث يتم تطبيق إطار االبتكار على جميع الوحدات التنظيمية 

في النادي والذي سيساهم بشكل مباشر في:

تطبيق إطار االبتكار

Lorem ipsum

3
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يتضمن اإلطار العام االبتكار على المراحل 
السبعة التالية:

اإلطار العام لالبتكار
4

الجهة المسؤولة

مجلس إدارة النادي
ضمان الرقابة وتنفيذ اإلطار وتطويره والتأكد من

توفير الموارد واتخاذ القرارات في تنفيذ االبتكارات

ضمان إيصال متطلبات اإلطار للمعنيين
بالنادي ونشر ثقافة االبتكار

تقييم االبتكارات وفقًا للمعايير المعتمدة

تقديم األفكار وفقًا لإلطار

إدارة االستراتيجية والمستقبل

اللجنة

جميع الوحدات التنظيمية بالنادي

ادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس6.2 نطاق التطبيق

جراءات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

وفقا لما تحدده مجلس النادي

6.3 الحاالت التي تنطبق عليها 

6.4 الحاالت التي ال تنطبق عليها

الدور والمسؤولية

 التطبيق

6.1 األدوار
والمسؤوليات

المتعلقة
بالتنفيذ
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طرح األفكار
الجديدة

التطوير
واالختبار

التقديم
والتنفيذ

تعزيز وتنمية
االبتكار ونشره

على نطاق واسع

تغيير
األنظمة

إثبات صٌحة وفعللية
أألفكار الجديدة

1

2

34

5

67

بحث الفرض
والتحديات

بحث الفرض
والتحديات

طرح األفكار
الجديدة

التطوير
واالختبار

إثبات صحة وفعالية
األفكار الجديدة

التقديم
والتنفيذ

تعزيز وتنمية
االبتكار ونشره

على نطاق واسع

تغيير
األنظمة

بحث وتحديد
طرح الكثير من األفكار الجديدةنطاق االبتكار

لتحديد تلك التي قد تكون مفيدة
إخضاع األفكار للتجارب العملية 

وتطويرها العملي
جمع األدلة التي 

تثبت فعالّية االبتكار
تخطيط وتنظيم 

عملية تنفيذ االبتكار
ونشره على 
نطاق واسع

تأثير االبتكار على النظام 
األوسع

الذي يأتي ضمنه أو يحتويه
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بحث الفرص والتحديات

طرح األفكار الجديدة

التطوير واالختبار

إثبات صحة وفعالية
األفكار الجديدة

التقديم والتنفيذ

تعزيز وتنمية االبتكار
ونشره على نطاق واسع

1

2

3

4

5

6
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 بحث وتحديد نطاق االبتكار

تغيير األنظمة

طرح الكثير من األفكار الجديدة لتحديد تلك التي قد تكون مفيدة

إخضاع األفكار للتجارب العملية وتطويرها

تأثير االبتكار على النظام األوسع الذي يأتي ضمنه أو يحتويه

جمع األدلة التي تثبت فعالية االبتكار

تخطيط وتنظيم عملية تنفيذ االبتكار

 النشر على نطاق واسع



االبتكار في السياسات
االبتكار في الخدمات
االبتكار في العمليات
االبتكار في األنظمة

االبتكار التكنلوجي
االبتكار االجتماعي

االبتكار التكنولوجي

5
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منظومة  إدارة  مهام  والمستقبل  االستراتيجية  إدارة  تتولى 
الموقع  المقدمة عبر  االبتكارات  إدارة  الفعالة عن طريق  االبتكار 
واالعبين  والمتعاملين  الموظفين  قبل  من  للنادي  اإللكتروني 
دراستها  ومتابعة  بتوجيهها  تقوم  بدورها  والتي  والجمهور 

وتنفيذها مع لجنة التخطيط االستراتيجي بالنادي.

آلية عمل االبتكار
6
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الرقم

1

2

3

الوثيقة / المرجع

أدلة عمل نظام االدارة المتكامل

إطار االبتكار الحكومي (مركز محمد بن راشد لالبتكار)

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

والمراجع ذات الصلة



الجهة المسؤولة

مجلس إدارة النادي
ضمان الرقابة وتنفيذ اإلطار وتطويره والتأكد من

توفير الموارد واتخاذ القرارات في تنفيذ االبتكارات

ضمان إيصال متطلبات اإلطار للمعنيين
بالنادي ونشر ثقافة االبتكار

تقييم االبتكارات وفقًا للمعايير المعتمدة

تقديم األفكار وفقًا لإلطار

إدارة االستراتيجية والمستقبل

اللجنة

جميع الوحدات التنظيمية بالنادي

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس6.2 نطاق التطبيق

إجراءات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

وفقا لما تحدده مجلس اإلدارة 

6.3 الحاالت التي تنطبق عليها 

6.4 الحاالت التي ال تنطبق عليها

الدور والمسؤولية

 التطبيق

6.1 األدوار
والمسؤوليات

المتعلقة
بالتنفيذ
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