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مقدمة
ّ
تتقدم قطر بخطى ثابتة في طريقها لتصبح مركزاً رائداً للفعاليات الرياضية في الوطن العربي.

تمثل استضافة أضخم بطولة كروية في العالم فرصة لإلبداع وابتاكر الحلول التي من شأنها تعزيز
تجربة المشجعين وتسهيل الوصول خالل الفعاليات الكبرى ،والتي ستعود بالنفع على قطر

والمنطقة.

نحن نعمل أيضاً على إرساء إرث اقتصادي دائم يستمر لما بعد عام  ،٢٠٢٢بما يتماشى مع رؤية قطر
الوطنية  ،٢٠٣٠ونهدف إلى تعزيز بيئة األعمال في المنطقة.

وهنا يأتي دور تحدي  ٢٢الذي أطلقته اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عام  .٢٠١٥يهدف هذا البرنامج،
الذي يرتكز على االبتاكر ،إلى مساعدة الشراكت الناشئة على دخول السوق من خالل خلق فرص

لالستثمار والشرااكت.

يعزز التالحم المجتمعي الناتج عن ذلك ،التفاعل اإلقليمي مع الشراكت الصغيرة من ِقبل الشراكت

الكبرى ومؤسسات القطاع العام.

المزايا

.1التنفيذ وعرض المنتج عالمياً

نفذ واعرض منتجك خالل فعاليات محلية ،وإقليمية ،ودولية تقام في قطر.
ّ

.2التمويل

فرصة للحصول على منحة تمويلية لتنفيذ حلولك المبتكرة أو تجريبها أو تشغيلها.

.3دعم األعمال

دعم لتشغيل شركتك الناشئة وتأسيس فرع لها في قطر.

.4اإلرشاد

احصل على الدعم التوجيهي واإلرشادي من كبار الخبراء المتخصصين في مجالك.

.5التواصل

تواصل مع المستثمرين والعمالء المحتملين ضمن مجموعة واسعة من القطاعات للتعاون في

مجال األعمال.

.6االحتفاظ بالملكية والملكية الفكرية

احصل على منحة تمويلية مع االحتفاظ بحقوق الملكية الحصرية لجميع حقوق الملكية الفكرية.

مقدمة
ّ
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لمحة عن تحدي ٢٢
المؤهلون لتقديم المقترحات

يجب أن تكون الشركة الناشئة المتقدمة بمقترح شركة

مسجلة في بلدها األصلي

يجب أن يكون الحل أو المنتج المقترح متاحاً تجارياً
يجب أال يكون عمر الشراكت الناشئة المتقدمة بمقترح قد

تجاوز خمس سنوات
كيفية التقديم

سجل دخولك إلى نظام تقديم المقترحات على اإلنترنت
ّ
عبر صفحة تقديم الطلب

باإلضافة إلى تعبئة استمارة الطلب ،يجب على المتقدمين
إرفاق عرض توضيحي للمقترح ،وفيديو ،ونسخة من جواز

سفر أو بطاقة هوية المؤسس

يجب تقديم الطلبات إما باللغة العربية أو اإلنجليزية

يرجى االطالع على استمارة تقديم الطلب في الملحق ١

اإلعالن عن القبول

سيتلقى مقدم الطلب بعد التقديم رسالة تأكيد عبر
البريد اإللكتروني

قد ُيطلب من المتقدمين المترشحين إلى المرحلة التالية
تقديم مزيد من المعلومات والوثائق

سيتم إرسال اإلشعارات الرسمية مباشرة إلى المتقدمين

بشأن حالة طلبهم – إلبالغهم إما بالقبول أو الرفض ،أو
طلب مزيد من المعلومات

مجاالت تحدي ٢٢

معلومات عن البطولة

البعد الثقافي

اللغات والترجمة

الترفيه والضيافة

االستدالل الماكني

الخدمات في االستادات
فئة االبتاكر المفتوح
المزايا للشراكت الناشئة

التنفيذ وعرض المنتج عالمياً

التمويل

دعم األعمال
اإلرشاد

التواصل

يرجى االطالع على صفحة األسئلة المتكررة
إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

منحة تمويلية مع االحتفاظ بحقوق الملكية
والملكية الفكرية

لمحة عن تحدي ٢٢
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إجراءات تقديم الطلب
تقديم الطلبات
على اإلنترنت

االنخراط في العمل رسمياً
ووضع خطة التنفيذ

التقييم واالختيار

اإلرشاد والدعم للمواءمة
مع المتطلبات المحلية

اإلعالن عن الشراكت
الناشئة الفائزة

مشاركة قصص النجاح

معايير المشاركة
يبحث تحدي  ٢٢عن الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المشجعين في أكبر حدث رياضي
في العالم .فيما يلي بعض النصائح بخصوص تقديم المقترحات – كما يمكن االطالع على صفحة

األسئلة المتكررة للحصول على مزيد من المعلومات.

معايير األهلية
 −يجب أن تكون الشركة الناشئة مسجلة في بلدها األصلي
 −يجب أن يكون الحل أو المنتج المقترح متاحاً تجارياً

 −يجب أال يكون عمر الشراكت الناشئة المتقدمة بمقترح قد تجاوز خمس سنوات
 −يجب تقديم الطلبات باللغة العربية أو اإلنجليزية

االستبعاد
يحق لبرنامج تحدي  ٢٢استبعاد أي مقترح وفقاً لتقديره المطلق ،وذلك ألي سبب من األسباب،
وفي أي مرحلة .قد تشمل األسباب ما يلي:

 −تعارض المقترح مع قواعد أو فكر تحدي ٢٢

 −انتهاك المقترح (جزئياً أو لكياً ) لحقوق الملكية الفكرية النافذة
 −انتهاك المقترح لقوانين دولة قطر أو دولة المتقدم
 −عدم توافق المقترح مع معايير االختيار

 −عدم تقديم اكمل الوثائق المطلوبة

 −إخفاق مقدم الطلب في تصحيح أي أخطاء وردت في المقترح وفق اإلطار الزمني الذي
حدده فريق تحدي ٢٢

أي من مراحل التقديم ،وذلك لتقديمه بمعلومات أو
 −يجوز استبعاد أي مقدم طلب في ٍ
وثائق خاطئة

إجراءات تقديم الطلب
سجل دخولك إلى نظام تقديم المقترحات على اإلنترنت عبر صفحة تقديم الطلب
ّ −

ُ −يوصى المتقدمون بإعداد محتوى استمارة الطلب خارج نطاق اإلنترنت ،ثم نسخ التفاصيل ولصقها
على استمارة الطلب على اإلنترنت .يرجى االطالع على موجز تقديم الطلب في الملحق ١

 −سيتلقى مقدم الطلب بعد التقديم رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني

 −قد ُيطلب من المتقدمين المرشحين إلى المرحلة التالية تقديم مزيد من المعلومات والوثائق

إجراءات تقديم الطلب
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عملية تقييم المقترحات
المقدمة ،إلى عملية تقييم للتأكد من توافقها مع معايير ومتطلبات البرنامج.
ستخضع المقترحات
َّ
سيتم تقييم المعلومات المدرجة في مقترحك بناء على المعايير التالية:
ً
 −الخصائص التقنية :إماكنية االبتاكر والجدوى

 −الخصائص البرنامجية :عالقة المقترح بقطر ،والبطوالت القادمة ،وأضخم بطولة كروية في العالم

 −الخصائص العملية :قدرات الفريق والتدابير المالية

سيستعين تحدي  ،٢٢إذا لزم األمر ،بخدمات الخبراء من الداخل والخارج لتقييم المقترحات .سيتم إبالغ

جميع الشراكت الناشئة المتقدمة للمشاركة بنتائج التقييم والخطوات التالية.

قد يطلب فريق التقييم مزيداً من المعلومات أثناء هذه العملية للتحقق من الحل وإماكنية تطبيق

خطط التنفيذ .قد يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر:
 −خطة تنفيذ المقترح أو الحل

 −قدرات الفريق بشلك تفصيلي

 −التفاصيل المتعلقة بالتكنولوجيا
 −مراحل اإلنجاز والخطة الزمنية

 −خطة االستفادة من المنحة

 −مخاطر المشروع وخطط الحد منها

عملية تقييم المقترحات
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مجاالت تحدي ٢٢
عندما فازت قطر بحق استضافة أضخم بطولة كروية في العالم ،وعدنا العالم ببطولة مبهرة.

تعمل اللجنة المحلية المنظمة بجد الستضافة النسخة األكثر جاذبية ،وإبداعاً  ،وابتاكراً من البطولة.
يعمل تحدي  ٢٢على إيجاد حلول عملية للتحديات على أرض الواقع .وفيما يلي أنواع االبتاكرات التي

ننتظرها من المتقدمين:

معلومات عن البطولة
يعتمد نجاح هذه البطولة على تفاعل المشجعين والزوار ووصولهم إلى المعلومة على أفضل نحو
ممكن .نريد أن نتأكد من أن المشجعين القادمين إلى قطر سيستمتعون بالمشاركة والتفاعل مع

مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات التي ستقام في جميع أنحاء الدولة.

نحن نهدف إلى نشر المعلومة ليتلقاها المشجعون بطريقة رقمية سهلة وممتعة .كما يجب

مكن الحلول المقترحة المشجعين والزوار من حجز التذاكر (باستثناء تذاكر المباريات) والخدمات
أن ُت ّ

بسهولة .يجب على االبتاكرات المقترحة استخدام التكنولوجيا في الوقت الحقيقي لتوفير معلومات

دقيقة للمشجعين والزوار طوال فترة إقامتهم في قطر.

يمكن أن تركز الحلول على توفير المعلومات المتعلقة بما يلي :جداول المباريات ،والتذاكر

والشروط واألحاكم ،والمواصالت ،والضيافة ،والتأشيرات ،والخدمات واألنشطة الترفيهية في مناطق
المشجعين.

يمكن لالبتاكرات أن تشمل منصات التواصل االجتماعي ،والتدوينات الصوتية (البوداكست) ،ونظم
تحديد الترددات الالسلكية والتقنيات في مجال أجهزة اإلرشاد.

البعد الثقافي
احتفال بأكبر حدث كروي في العالم.
سيأتي المشجعون عام  ٢٠٢٢من جميع أنحاء العالم إلى قطر
ً
تعد هذه فرصة لن تتكرر لهذا الجيل ،الذي سيكون قادراً من خاللها على مشاركة التراث الثقافي

العريق وروح الضيافة والكرم التي يتميز بها الوطن العربي مع العالم .كما أنها فرصة مهمة لتبديد

المفاهيم الخاطئة عن المنطقة.

قدم للمشجعين الذين
نحن نرغب في أن يسهم حلك المقترح في صنع تجارب ال تنسى حقاً ُ ،ت ّ
وتسهل الوصول إلى
سيزورون قطر أفضل ما لدينا .يجب أن تكون الحلول المقترحة رقمية
ّ

المعلومات أو المواقع ذات الصلة.

يمكن أن تشمل الحلول ما يلي :ألعاب التحفيز ،والواقع المعزز أو الواقع االفتراضي ،والتجارة

اإللكترونية ،وحلول التذاكر ،وأنظمة الماكفآت.

لقد حددنا أربعة أنواع من المنتجات والخدمات السياحية التي ستسهم في إحداث تجربة استثنائية

يحظى بها الزوار ،وهي:
الثقافة والتراث

تقديم تجارب ثقافية أصيلة وتعزيز الثقافة العربية

مجاالت تحدي ٢٢
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الفعاليات التجارية
تقديم الطعام للشراكت وغيرها من المؤسسات األخرى ،وتنظيم وإدارة الفعاليات
السياحة الترفيهية والرياضية
تعزيز الترفيه العائلي والسياحة الرياضية ،بما في ذلك عروض الصحة والرعاية واألنشطة

الترفيهية والرياضية

الترفيه الحضري والعائلي
تقديم تجارب حضرية استثنائية مع التركيز على العائالت

(مثال :الحدائق الترفيهية ،والمنتجعات السياحية ،والمتاحف ،ومرافق الترفيه والتعليم)

يجب أن يندرج حلك المبتكر ضمن واحد أو أكثر من المجاالت التالية:
.١الخدمات والمرافق الثقافية لقرى المشجعين
ستكون قرى المشجعين بمثابة مراكز إقامة وترفيه قبل وأثناء البطولة وبعدها .سيكون تطوير

وفر تجارب ممتعة للغاية للعائالت واألطفال المقيمين
الخدمات ،والمنتجات ،والمرافق الجديدة التي ُت ّ
في قرى المشجعين والزائرين لها عنصراً أساسياً في نجاحها .يجب أن تكون المنتجات والخدمات

المبتكرة المتعلقة بقرى المشجعين قابلة للتوسع باعتبار الحاجة إلى توسيع طاقة استيعابها خالل
البطولة وغيرها من الفعاليات الكبرى ،ولتقليص حجمها بعد الفعاليات.

.٢تجارب سياحية فريدة
يتكون الوطن العربي من نسيج غني من الثقافات المتماسكة مع بعضها البعض بفضل لغة وقيم

مشتركة .تماشياً مع استراتيجيات المجلس الوطني للسياحة ،نسعى لمنح السياح تجارب ثقافية فريدة

بلمسات من التراث القطري والعربي األصيل.
يمكن أن تشمل األساليب المبتكرة ما يلي:
 −خدمات وتجارب فريدة

 −األنشطة الترفيهية ،مثل الرياضات الموجودة أو الجديدة ،واألنشطة في الطبيعة ،والمغامرات

 −الرحالت والبرامج التعليمية لتعريف الزوار بمزايا قطر والمنطقة

 −منتجات رمزية أو هدايا تذاكرية ُصنعت أو ُص ّممت في قطر
 .٣سهولة الوصول للجميع

ال يمكن االستمتاع بالمواقع والتجارب السياحية إال إذا اكنت الوجهات والمعلومات متاحة للجميع.

يمكن أن يشمل تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة التي تعزز إماكنية الوصول ما يلي:
 −معلومات موائمة للك حالة في الوقت الحقيقي وسهلة االستخدام ،مثل الخرائط

والمعلومات المتعلقة بالوجهات ،والفعاليات ،والمطاعم ،والفنادق ،ووسائل النقل المتاحة
لألشخاص ذوي اإلعاقة

 −التأكد من أن جميع األماكن السياحية وبرامجها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة

مجاالت تحدي ٢٢
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اللغات والترجمة
نحن نحرص على أن يتمكن المشجعون من التفاعل بنشاط مع البطولة باستخدام طرق تواصل فعالة.
يجب أن يتمتع المشجعون بتجربة سلسة ومخصصة ،بغض النظر عن العقبات اللغوية وغيرها من

مد جسور بين الدول.
صعوبات التواصل .كما ستسهم هذه المبادرة في ّ

نحن نهدف إلى استخدام التقنيات المبتكرة لتقديم الخدمات التي من شأنها إرساء تجربة استثنائية

لبطولة أكثر أماناً ومتاحة للجميع.

يجب أن ُي ّركز حلك المقترح على مجال واحد على األقل من المجاالت التالية:
.١حلول الترجمة التحريرية والشفوية
مكن المشجعين من التفاعل أكثر فحسب ،بل
المعلومات هي مفتاح الفعاليات الكبرى؛ إذ إنها ال ُت ّ

تقدمها الفعالية والدولة المستضيفة .إن خدمة
مكنهم أيضاً من استخدام جميع الخدمات التي
ُت ّ
ّ

الجنسيات المتنوعة والمتعددة التي ستحضر أضخم بطولة كروية في العالم يعتبر تحدياً ومتطلباً

تتطرق الحلول المقترحة إلى هذه المسائل باستخدام تقنيات مبتكرة.
في اآلن ذاته .يجب أن
ّ
.٢تقنيات الصوت ،ولغة اإلشارة ،وبرايل

تعد هذه البطولة فعالية شاملة للجميع .لذلك ،من الضروري أن نتيح للمشجعين ذوي اإلعاقة فرصة
ّ
قدم الحلول المقترحة طرقاً
لالستمتاع بالتجربة بنفس المستوى الذي يحظى به اآلخرون .يجب أن ُت ّ
مبتكرة لالستفادة من تقنيات االتصال عبر المنصات المختلفة التي يستخدمها المشجعون.

يمكن أن يشمل ذلك :المنصات الرقمية ،والتطبيقات ،والمواقع اإللكترونية ،والالفتات ،واالستدالل
الماكني.

الترفيه والضيافة
سيستمتع المشجعون والزوار بمجموعة من التجارب االحتفالية والترفيهية خالل أكبر حدث رياضي

في العالم .وباإلضافة إلى أجواء الحماسة عند حضور المباريات ،سيحظى المشجعون في قطر بإقامة

ممتعة ال ُتنسى .ولذلك ،فإن إتاحة المعلومات حول التجارب الترفيهية في قطر طريقة مهمة

لضمان تفاعل المشجعين ومشاركتهم.

نحن نهدف إلى تقديم حلول رقمية في المقام األول حتى يتمكن المشجعون من استخدام خدمات

الترفيه في قطر .كما نريد أيضاً إرساء تجربة مرحة ومسلية ،تساعد المشجعين على التواصل مع

بعضهم البعض .وعليه يجب أن تكون الحلول المقترحة ممتعة ،وغنية بالمعلومات ،ومتاحة للجميع.

يمكن أن تشمل الحلول ما يلي :التجارة اإللكترونية ،وحلول الدفع ،ومنصات التواصل االجتماعي،

والتدوينات الصوتية (البوداكست) ،واأللعاب ،والواقع المعزز أو الواقع االفتراضي.

مجاالت تحدي ٢٢

8

يجب أن تركز الحلول المقترحة على:
.١مشاركة المعلومات المخصصة في الوقت الفعلي
سيكون لدى المشجعين القادمين إلى قطر رغبات واحتياجات مختلفة؛ لذلك ،من المهم فهم
أفضلياتهم ومتطلباتهم وتخصيص تجربتهم .يمكن للتكنولوجيا توفير المعلومات وتسهيل

مكن جميع المشجعين من تجربة سلسة.
الوصول إلى خيارات الترفيه ،وبالتالي فهي ُت ّ

يمكن للتقنيات المقترحة أن تشمل منصات التواصل االجتماعي ،والتقنيات في مجال أجهزة اإلرشاد

ونظم تحديد الترددات الالسلكية لمشاركة المعلومات استناداً إلى الموقع ،والتدوينات الصوتية

(البوداكست).

.٢حلول التفاعل
يجب أن يتمكن المشجعون في أضخم بطولة كروية في العالم من التفاعل مع المشجعين اآلخرين

الذين يشاركونهم اهتمامات مماثلة.

لتسهيل ذلك ،يمكن أن تتضمن التطبيقات المقترحة ما يلي :ألعاباً للتحفيز ،ومنصات للتواصل

االجتماعي ،وأنظمة إشعار تعتمد على الموقع.
.٣خدمات الضيافة

يمكن للحلول الرقمية تسهيل وصول المشجعين إلى خدمات الضيافة التي تشمل ما يلي :حجز غرف

الفنادق ،والعثور على المرافق الترفيهية مثل الصاالت الرياضية والمنتجعات الصحية ،وحجز الطاوالت

في المطاعم ،وطلب الوجبات الجاهزة.

االستدالل الماكني ومعرفة المواقع
يقدر بنحو مليوني
يعتبر تمكين المشجعين من تجربة سلسة تحدياً حقيقياً خاصة مع وصول ما
َّ

مشجع إلى قطر خالل أضخم بطولة كروية في العالم .نحن نهدف إلى أن تكون تجربة المشجعين

خالل البطولة تجربة فريدة ال تنسى ،ومتاحة بسهولة لجميع المشجعين ويشمل ذلك األشخاص ذوي

اإلعاقة.

حلول مبتكرة تمنح جميع المشجعين تجربة مبهرة خالل البطولة ،وذلك بغض
تقدم االقتراحات
يجب أن
ً
ّ
النظر عن أماكن إقامتهم في قطر ،أو جنسياتهم ،أو ما إذا اكنوا من ذوي اإلعاقة .كما يجب أن توفر

الحلول بيانات ومعلومات في الوقت الفعلي تمكن المشجعين من الوصول إلى وجهاتهم واتخاذ
القرارات بسهولة.

يجب أن يعتمد الحل على :إنترنت األشياء ،والتقنيات في مجال أجهزة اإلرشاد ،والواقع المعزز أو الواقع
االفتراضي ،والذاكء االصطناعي ،واالبتاكرات األخرى التي من شأنها تعزيز تجربة المستخدم.

يجب أن ُي ّركز الحل المقترح على واحد أو أكثر من المجاالت التالية:
.١حلول االستدالل الماكني
يجب أن تستخدم الحلول أدوات حديثة لمعرفة المواقع تعمل على تمكين المشجعين من الوصول إلى
وجهاتهم وعلى تلبية احتياجات جميع المشجعين ،وذلك بغض النظر عن أجناسهم أو أعمارهم أو
قدراتهم البدنية .يجب أال تقتصر المنصات الرقمية المقترحة على أجهزة الهواتف الذكية فحسب،

بل عليها أن تشمل أيضاً شاشات تحديد المواقع والتقنيات الرقمية الخارجية.
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.٢تخطيط الرحالت ومعرفة المواقع
ستمثل البطولة مناسبة يزور خاللها العديد من المشجعين الوطن العربي ألول مرة ،لذلك

سيحتاجون إلى معلومات في الوقت الحقيقي حول حركة المرور ،والمواصالت العامة ،وسيارات

األجرة ،والفنادق ،والمطاعم ،ومواقف السيارات ،ودورات المياه ،وغرف التغيير لألطفال ،ومرافق

الوضوء ،والمساجد ،ومداخل ومخارج األماكن.

سيتطلب ذلك تطبيقات جديدة تستخدم البيانات المتاحة لدعم تسهيل الوصول داخل قطر .كما

يمكن أن تتضمن الحلول ميزات جديدة تضيف قيمة للتطبيقات الموجودة .يجب أن تتضمن الحلول

معلومات حول وقت االنتظار في الطوابير وكثافة الحشود ،وذلك بهدف تمكين المشجعين من
اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

الخدمات في االستادات
سيقع التركيز خالل عام  ٢٠٢٢على كرة القدم بشلك مباشر .ولضمان حصول المشجعين على تجربة

إيجابية خالل المباريات ،نحن نبحث عن حلول تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة في االستادات ،مثل

التحكم في الحشود ،وطلب الطعام والمشروبات ،وبالتالي القضاء على متاعب االنتظار في الطوابير
الطويلة.

حلول من شأنها أن تصنع تجربة ممتعة ال تنسى .مع وجود أكثر من  ٤٠ألف
تقدم االقتراحات
يجب أن
ً
ِّ

مشجع في لك استاد من االستادات ،عليكم التفكير في الطريقة التي يمكن أن توفر بها التكنولوجيا

حلول لتلبية احتياجاتهم.
ً

يمكن أن تشمل التقنيات ما يلي :المنصات الرقمية ،حلول الدفع اإللكترونية ،الطلبات على اإلنترنت،

والواقع المعزز أو الواقع االفتراضي ،والبيانات والمعلومات في الوقت الحقيقي ،وحلول الترفيه.
.١الخدمات في المقاعد
يرجى أخذ النقاط التالية بعين االعتبار:

 −كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير طريقة طلب المشجعين للطعام والمشروبات واستالم طلباتهم
أثناء مشاهدة المباراة؟

 −كيف يمكن تحقيق ذلك مع ضمان الحد األدنى من التشويش على المباراة؟
 −كيف يمكننا رقمنة عمليات األكشاك والمحالت؟

.٢تفاعل المشجعين
يجب أن تتناول الحلول المقترحة طرقاً مبتكرة يمكن للتكنولوجيا من خاللها إرساء فرص للتواصل بين

المشجعين في المباراة .نحن نهدف من ذلك إلى تمكين المشجعين من االستمتاع بالمباراة في حين

يتفاعلون رقمياً مع مشجعين آخرين.

يمكن أن تشمل الحلول :الهتافات واألغاني ،واأللعاب والمسابقات ،واالحتفاالت ،وإبداء الوالء لبلد ما.
.٣خدمات االستادات
مكن بها التقنيات الرقمية المشجعين من الوصول بسرعة
يجب أن يتناول الحل المقترح الطرق التي ُت ّ

إلى دورات المياه ،ومناطق الطوارئ ،وغرف اإلسعافات األولية ،وغيرها من المرافق وخدمات الضيافة.

يجب أن تكون التقنيات المقترحة دقيقة وسهلة االستخدام.

فئة االبتاكر المفتوح
هل لديكم فكرة أخرى من شأنها دعم استعداداتنا الستضافة أضخم بطولة كروية في العالم؟

نرحب بجميع المقترحات ،حتى لو لم تكن لها عالقة مباشرة بمجاالت تحدي  ٢٢المذكورة أعاله.
ّ
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الملحقات
الملحق  – ١استمارة تقديم الطلب
يوصى بإعداد محتوى استمارة الطلب خارج نطاق اإلنترنت ،ثم نسخ اإلجابات ولصقها على

استمارة الطلب على اإلنترنت .لن ُتقبل النسخ الورقية من استمارات تقديم الطلب.
يجب تقديم الطلبات باللغة العربية أو اإلنجليزية.

الحقول التي تحمل عالمة (*) إلزامية.
السؤال

الجواب

اسم الشركة الناشئة*:
بيانات التواصل*:

أدخل بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك

رابط الموقع:
الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي:

يرجى ذكر رابط موقعك اإللكتروني وروابط حساباتك على

لك من لينكدإن ،وإنستغرام ،وتويتر ،وفيسبوك إن وجدت.

ما هي المجاالت التي يتناولها حلك المقترح؟*

معلومات عن البطولة

يمكن انتقاء مجاالت متعددة.

والشروط واألحاكم ،والمواصالت ،والضيافة ،والتأشيرات،

(بما في ذلك رمز البلد).

آخر المعلومات المتعلقة بجداول المباريات ،والتذاكر،

والخدمات ،واألنشطة الترفيهية في مناطق المشجعين
البعد الثقافي

المبادرات والخدمات السياحية الفريدة المتعلقة بالثقافة،
والتي تتم مشاركتها عبر الوسائل الرقمية لتحقيق تاكمل

أفضل

اللغات والترجمة

كسر حواجز اللغة بواسطة التكنولوجيا
الترفيه والضيافة

إتاحة معلومات حول التجارب الترفيهية في قطر

االستدالل الماكني ومعرفة المواقع

أدوات تخطيط الرحالت ومعرفة المواقع لتسهيل تحراكت

المشجعين

الخدمات في االستادات

المقدمة في االستادات والتي تسهم في
الخدمات
َّ

إرساء تجربة إيجابية مثل التحكم في الحشود ،والطوابير

االفتراضية ،وطلبات الطعام في المقاعد
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فئة االبتاكر المفتوح

المقترحات التقنية التي ال تنتمي مباشرة إلى الفئات

المذكورة أعاله ،ولكن تلك التي من شأنها تعزيز تجربة

المشجعين في مجملها
ما هي األنشطة التي تشارك فيها شركتك الناشئة؟

قدم وصفاً لمجالك والخدمات
المقدمة
َّ
ّ
( ١,٠٠٠حرف كحد أقصى).

هل سبق لك تقديم مقترح لبرنامج تحدي ٢٢؟

إذا اكنت اإلجابة بنعمُ ،يرجى تقديم تفاصيل حول تاريخ

هل سبق لك الحصول على أي منح أو تمويل خارجي

إذا اكنت اإلجابة بنعمُ ،يرجى تقديم تفاصيل حول أي منح أو

خالل الخمس سنوات الماضية؟*

تقديم المقترح والفكرة المقترحة ( ٥٠٠حرف كحد أقصى).

تمويل (سابق أو مستمر أو مكتمل) تلقته شركتك الناشئة،
بما في ذلك مبلغ المنحة ،وتاريخ االستالم ،وأي تفاصيل

أخرى مهمة ( ٢,٠٠٠حرف كحد أقصى).
هل سبق لشركتك الناشئة المشاركة في برامج

إذا اكنت اإلجابة بنعمُ ،يرجى ذكر برنامج احتضان األفاكر أو

الحتضان األفاكر أو تسريع التطوير خالل السنوات

تسريع التطوير ،وماكنه ،وفترة احتضان األفاكر ،والنتائج،

هل تم تسجيل شركتك الناشئة في أي دولة؟*

إذا اكنت اإلجابة بنعمُ ،يرجى ذكر سنة التأسيس وماكن

ما هي األسواق التي تنشط فيها شركتك الناشئة؟*

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يمكن انتقاء مناطق متعددة.

آسيا

الخمس الماضية؟*

وأي تفاصيل أخرى مهمة ( ٢,٠٠٠حرف كحد أقصى).

التسجيل.

إفريقيا

أمرياك الشمالية

أمرياك الجنوبية

أوروبا

أوقيانوسيا

على صعيد عالمي
من هو فريقك األساسي؟*

تحتاج إلى تقديم التفاصيل التالية حول المؤسس /المتقدم
وأي أعضاء آخرين في الفريق األساسي:

االسم الاكمل
المنصب

الجنسية

دولة اإلقامة
ارفع نسخة عن جواز سفر أو بطاقة هوية المؤسس/

المتقدم*

تحتاج إلى رفع ملف بصيغة  PDFأو JPG
(الحجم األقصى للملف ٢ :ميغابايت).
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ما الذي يجعل شركتك الناشئة أو حلك مبتكراً ؟*

ُيرجى ذكر التفاصيل ( ٥,٠٠٠حرف كحد أقصى):
 −ما هي قيمة المقترح /ما الذي يجعل حلك فريداً ؟

قدم ملخصاً لحلك المبتكر
ّ −

 −اذكر الخاصيات الجديدة في حلك المقترح ،مثل التقنية،
أو المنتج ،أو الخدمة ،أو العملية

 −ما هي اإلضافة التي ستقدمها لتجربة المشجعين في
مجملها خالل الفعاليات الكبرى؟

هل لديك أي حاالت استخدام أو دراسات خاصة
لتنفيذ حلك ؟*

إذا اكنت اإلجابة بنعمُ ،يرجى وصف ما بين  ١إلى ٣
من دراسات الحاالت ( ٥,٠٠٠حرف كحد أقصى):

 −من اكن العميل؟

 −ماذا اكن التحدي /الحاجة؟
 −ماذا اكن التدخل /الحل؟

 −ماذا اكنت النتيجة؟
ما هي المرحلة التي وصل إليها منتجك أو خدمتك؟*
انتق خياراً واحداً فقط.
ِ

مرحلة األفاكر

استراتيجية أو خطة عمل لم يتم تطويرها بعد

النموذج األولي

عينة ،أو نموذج ،أو إصدار مبكر من منتج مصمم
الختبار فكرة أو عملية
المنتج جاهز

المنتج أو الخدمة جاهز للتسويق
المنتج في السوق

مع وجود عمالء يستخدمون منتجك أو مشتركين
في خدمتك

كيف تتوافق شركتك الناشئة مع أضخم بطولة
كروية في العالم وإرثها في قطر؟*

اشرح الطريقة التي سيدعم بها ابتاكرك البطولة أو يزيد

من قيمتها ،ويسهم في إرساء إرث دائم تستفيد منه

قطر والمنطقة

نوصي باالطالع على رؤيتنا ،ومهمتنا ،وقيمنا.

( ٢,٠٠٠حرف كحد أقصى).

هل سبق لشركتك الناشئة المشاركة في برامج

إذا اكنت اإلجابة بنعمُ ،يرجى ذكر برنامج احتضان األفاكر أو

الحتضان األفاكر أو تسريع التطوير خالل السنوات

تسريع التطوير ،وماكنه ،وفترة احتضان األفاكر ،والنتائج،

هل يستخدم االبتاكر المقترح أي ملكية فكرية قائمة

إذا اكنت اإلجابة بنعم ،فعليك تقديم دليل على الترخيص

الخمس الماضية؟*

(أسرار تجارية ،حقوق نشر ،براءات اختراع)؟*

وأي تفاصيل أخرى مهمة ( ٢,٠٠٠حرف كحد أقصى).

باستخدامها .يمكنك رفع ملف بصيغة  PDFأو .JPG

لديك حق االحتفاظ بحقوق الملكية الحصرية لجميع

حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بشركتك الناشئة.
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موجز للمقترح*

تحتاج إلى رفع عرض تقديمي بصيغة باوربوينت

ُيرجى االطالع على الملحق  ٢حيث يوجد نموذج
عرض توضيحي للمقترح يمكن االستعانة به.

لعدد الشرائح ١٠ :والحجم األقصى للملف ٥ :ميغابايت).

( )PowerPointيلخص الحل وخطة عملك (الحد األقصى
المعلومات التي يتعين إدراجها في العرض التوضيحي:

 −لمحة عامة عن المنتج أو الحل

 −التقنيات المستخدمة
 −التدابير المالية

 −نموذج التسعير
 −العمالء

 −كيف يمكن لبرنامج تحدي  ٢٢مساعدتك
مقدمة*
فيديو
ّ

مقدمة عن نفسك وعن األسباب التي دفعتك
سجل
َ
ّ

لتأسيس شركتك الناشئة واذكر رابط موقعها اإللكتروني

(المدة القصوى ٢ :دقيقتان).
كيف سمعت عن تحدي ٢٢؟*

الموقع

انتق خياراً واحداً فقط.
ِ

األصدقاء

وسائل التواصل االجتماعي

الفعاليات

غير ذلك ُ(يرجى ذكر المصدر)

التصريح
ُيرجى الموافقة على الشروط واألحاكم*

يمكن االطالع على الشروط واألحاكم في الملحق .٣

ُيرجى تأكيد استيفاء معايير األهلية*

يمكن االطالع على معايير األهلية في الصفحة  4من
هذا الدليل.

أقر بصحة جميع المعلومات المقدمة ،وبأن المقترح هو

لعملي األصلي الخاص (باستثناء ما تمت اإلشارة إليه عند

االقتضاء) ،وبأن االقتراح مخصص حصراً للمشاركة في تحدي

 ٢٢وليس ألي جائزة أو منحة أخرى.
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الملحق  – ٢نموذج لعرض الخطوات
يتعين على المتقدمين تقديم عرض توضيحي موجز لطرح خطة عملهم .إذا تم اختيارك للمرحلة

فسيطلب منك تقديم مقترح العمل بشلك مفصل.
التالية،
ُ

ُيرجى االستعانة بهذا النموذج للعرض التوضيحي إلعداد توضيح موجز لمقترحك.

الملحق  – ٣الشروط واألحاكم

الخصوصية

 .1لمساعدة تحدي  ٢٢في تقييم المشاريع وتحليلها ،يوافق مقدمو الطلبات على أن تحدي ٢٢

قد يستخدم ،وينسخ ،ويتعامل بأي شلك من األشاكل مع جميع الطلبات ،والمستندات ،واالتصاالت،
والمواد المرتبطة بها المقدمة إلى تحدي  ٢٢أثناء عملية تقديم الطلب (والتي يشار إليها في

مجملها بـ “مواد التقديم”) .قد يشارك تحدي  ٢٢مواد التقديم بالتحديد مع شراكء آخرين ،وشراكء

ممولين ،وشراكء تمويل محتملين.

 .2قد تخضع الطلبات لتقييم خارجي سري من قبل خبراء متخصصين مستقلين وشراكء تمويل

محتملين ،باإلضافة إلى تحليل من تحدي ُ .٢٢يرجى النظر بعناية في المعلومات المدرجة ضمن مواد

التقديم .إذا اكنت لديك أي شكوك حول حكمة اإلفصاح عن معلومات سرية أو خاصة ،نوصيك بالتشاور
مع مستشار قانوني واتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية ملكيتك الفكرية .قد ترغب في النظر

فيما إذا اكنت هذه المعلومات ضرورية لتقييم الطلب ،أو ما إذا اكنت المعلومات العامة وغير السرية
وحدها تفي بالغرض.

 .3من خالل مشاركتهم في البرنامج ،يوافق المتقدمون على أن بياناتهم الشخصية ستدرج على

قاعدة بيانات من ملك برنامج تحدي  ٢٢الذي سيكون الوصي الحصري على هذه البيانات إلدارة

البرنامج .لن يقوم تحدي  ٢٢ببيع أو توزيع البيانات الشخصية للمتقدمين إلى أطراف ثالثة.

 .4بدخولك برنامج تحدي  ،٢٢فإنك توافق على إماكنية جمع ،وتخزين ،واستخدام بياناتك الشخصية

كما هو موضح على صفحة شروط االستخدام .كما توافق الشركة الناشئة التي يتم اختيارها على

استخدام معطيات تتعلق باسمها ،والجائزة ،وماكن إنشائها ،وما شابه ذلك ،للنشر عبر اإلنترنت أو

عبر أي وسائل أخرى بغرض الدعاية واإلعالن دون أي تعويض إضافي.

الضمان والتعويض
 .1عندما ُيرسل مقدم الطلب المواد المطلوبة؛ فإنه بذلك يضمن لبرنامج تحدي  ٢٢الحق في

تقديم المعلومات المدرجة ضمن طلبه ألطراف أخرى .يمكن للمتقدمين الذين لديهم أسئلة تتعلق

بمحتويات مواد التقديم التواصل معنا على info@challenge22.qa :وسيوافيهم أحد أعضاء برنامج

تحدي  ٢٢بالرد في غضون يومي عمل.

 .2يضمن جميع المتقدمين بموجب هذه الوثيقة أن مؤسساتهم ،أو هم أنفسهم ،من أعدوا هذا

يحملوا برنامج تحدي  ٢٢المسؤولية عن أي إجراء أو مطالبة من طرف ثالث
الطلب أو الحل المقترح ،ولن ّ
فيما يتعلق بالمشروع المقدم.

ملحق  ٢و 15 ٣

العالقة بين األطراف والتغييرات في البرنامج
 .1ال يؤدي تقديم الطلب إلى إقامة عالقة تعاقدية بين مقدم الطلب واللجنة العليا أو شراكئها.
 .2عالوة على ذلك ،يقر جميع المتقدمين بأن جميع شروط هذا الطلب قابلة للتغيير .وعلى وجه

الخصوص ،وبمحض اختيارهم ودون سابق إخطار؛ يحتفظ المسؤولون في تحدي  ٢٢بالحق في:

أ .إلغاء أي من المجاالت المدرجة في أي وقت وألي سبب

ب .تعديل أو إدراج مجاالت جديدة في أي وقت وألي سبب

ج .قبول أو رفض أي طلب غير مطابق ألنه ال يفي بمعايير األهلية أو ال يتوافق مع تعليمات
تقديم الطلب

د .رفض تمويل أي طلب قد تضر أنشطته المقترحة بالعالقات بين قطر ودول أخرى
تبين مؤشرات على السرقة الفكرية
ه .استبعاد أي طلب في أي مرحلة في حال ّ

و .قبول أو رفض أي طلب من الطلبات أو جميعها بسبب أو بدونه وبتفسير أو بدونه ،وذلك بغض
النظر عن ترتيبها بناء على معايير األهلية
ً
ز .تحديد عدد المقترحات التي سيتم اختيارها والمنح التي سيقدمونها من خالل البرنامج

ح .التحقق من أي معلومات يدرجها المتقدمون من خالل البحث المستقل أو التواصل مع أطراف
ثالثة يراها برنامج تحدي  ٢٢مصدراً موثوقاً به واستخدام تلك المعلومات التخاذ أي قرار من

تحدي ٢٢

ط .تعديل معايير األهلية والتقييم في أي مرحلة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المعايير
التي اعتمدت في مرحلة الفرز

ي .عدم تقديم أي تفسير بشأن أسباب اختيار طلب من عدمه

ك .طلب وثائق إضافية والتحقق من أي وثائق مقدمة في أي مرحلة

االتصال واإلعالن
أي من أنواع 		
 .1يحتفظ تحدي  ٢٢بالحق في اإلعالن عن المتقدمين والمشاريع الفائزة عن طريق ٍ

االتصال (اإلعالنات الداخلية والتجارية أو لكاهما) ،وعبر أي وسائط ترويجية (الصحافة ،والمجالت،

		

والكتيبات ،والمواقع اإللكترونية ،وما إلى ذلك) .قد يكون هذا االتصال في شلك صور ،وتسجيالت 		
ّ
(صوت وصورة) ،ونصوص من طرف لك من المتقدمين والمشاريع الفائزة.

 .2يوافق المتقدمون الناجحون على منح حق النفاذ الاكمل ومتى اقتضت الضرورة تسهيل إنتاج 		
الفيلم وتقييم االبتاكر الذي يجريه برنامج تحدي .٢٢
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الموافقة على هذه الشروط واألحاكم
 .1ينطوي تقديم طلب للمشاركة في تحدي  ٢٢على القبول الاكمل للمتقدمين لهذه القواعد
 .2يندرج تفسير هذه القواعد ضمن االختصاص الحصري لبرنامج تحدي  ٢٢دون سواه

 .3يمكن التواصل على  info@challenge22.qaلالستفسار عن تقديم الطلبات عبر اإلنترنت،
أو عن هذه الشروط واألحاكم ،أو عن برنامج تحدي ٢٢

فسر وفقاً للقانون القطري وتخضع لالختصاص القضائي لمحاكم
تخضع هذه الشروط واألحاكم ُ
وت ّ

دولة قطر وحدها دون منازع.
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