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Introduction
Challenge 22 is an innovation award launched 
in 2015 by the Supreme Committee for Delivery 
& Legacy (SC), along with its Strategic Partners 
on this programme, Silatech and Qatar National 
Research Fund (QNRF). The SC is the organisation 
responsible for delivering the infrastructure for 
the 2022 FIFA World Cup™ while creating a lasting 
legacy for Qatar and the region. Challenge 22 
aims to unite, inspire and challenge the region’s 
brightest minds, providing innovative thinkers 
with the opportunity to have their ideas 
showcased in front of an audience of billions
in 2022 and beyond.

Challenge 22 ensures that Qatar’s hosting of the 
2022 FIFA World Cup Qatar™ creates a lasting 
legacy in the Arab world. It brings together the 
region’s innovators and supports them as they 
explore solutions that could directly benefit this 
world-renowned event. The innovation award 
also provides an opportunity to build sustainable 
links between leading research centres, academic 
institutions and businesses in the Middle East. 

In 2015, challenges were focused on three key 
themes: Sustainability, Event Experience and 
Sports & Health. Individuals and groups of up 
to four people competed for prizes of USD 
20,000 and received mentoring from leading 
scientists and researchers in the region. The very 
best ideas – those with the greatest potential 
to contribute to an amazing tournament in  
2022 – receive additional funding, for development 
of a prototype or proof of concept.

Vision
To support a culture of discovery, innovation and 
entrepreneurship in the Middle East.

Mission
To build a lasting legacy in the Middle East by 
nurturing and developing promising ideas.

Objectives
•  To encourage innovative thinking that can  

be applied to the SC’s infrastructure planning 
and delivery. 

•  To create opportunities for innovators and 
entrepreneurs in the region.

•  To diversify economies and enhance the regional 
business environment.



The 
Challenges
Sustainability
•      Energy-Efficient Stadiums: Propose design  

solutions to use space and materials in an  
efficient manner that complements the  
construction work undertaken by the SC.

•    Using Green Materials: Propose innovative  
solutions that incorporate green materials  
into the design and construction of stadiums  
and precincts.

Event Experience
•  Making Matches Accessible: Propose integrated 

solutions to make sports facilities accessible to 
all fans.

•    Enhancing Fan Experiences: Develop  
intera ctive solutions that enhance the overall 
fan experience.

Sports & Health
•  Digital Arabic Sports Content: Identify practical  

solutions that increase the usability of and  
accessibility to sports-related information  
in Arabic.

•  Healthy Lifestyles: Propose new solutions  
that will result in a healthier Middle East as the  
region prepares to welcome the world in 2022.

The
Benefits
The mission of Challenge 22 is to build a lasting 
legacy of innovation in the Middle East by 
nurturing promising ideas. The programme 
supports a culture of discovery, economic 
diversification and entrepreneurship, with effects 
felt across the region. For individuals, teams and 
partner organisations, the benefits of Challenge 
22 include:

•  Prize money for winning ideas.
•  Mentoring from regional leaders in sports,  

science, engineering, technology and health. 
•  Exposure to others working to create a regional 

innovation pipeline.  
•  Networking and cross-pollination opportunities 

across a number of different fields.
•  A supportive environment to hone creative and 

entrepreneurial instincts.
•  Access to further investment and partnerships 

aimed at bringing innovative ideas to market. 
•  The chance to have ideas showcased in front  

of a global audience in 2022. 



The Roadshow
Challenge 22 organised a roadshow that travelled 
across the GCC to raise awareness about the 
innovation award and meet potential applicants. 
The roadshow started on 25 January 2015 in 
Kuwait, then passed through Qatar, Saudi Arabia, 
Oman and Bahrain before ending on 24 February 
2015 in the UAE. Visiting universities and 
innovation and entrepreneurship centres, the 
roadshow introduced Challenge 22 to 3,500 
innovators, and many thousands of others with 
the help of successful social media and 
advertising campaigns. 

The partners who served as gracious hosts  
during the roadshow included:

Kuwait
Nuqat (two sessions)
American University of Kuwait

Qatar
Hamad Bin Khalifa University (two sessions)
Qatar University

Saudi Arabia
Prince Mohammed bin Fahd University
Nayyara Center 
Al Yamama University
University of Business and Technology

Oman
Knowledge Oasis Muscat
College of Banking & Financial Studies

Bahrain
Al Jasra
Ahlia University 
AMA International University

UAE
Intigral/Afkar 
Zayed University – Dubai (two sessions)
Zayed University – Abu Dhabi



The Applicants
To be eligible to participate in Challenge 22, 
applicants were required to meet the following 
criteria:

•   Be at least 18 years of age at the time  
of application.

•  Include, on teams, at least one member  
of Arab origin. 

• Be of Arab origin, for individual applicants.
•  Be legally resident in one of the six Gulf  

Cooperation Council (GCC) countries at the  
time of application. Future editions of  
Challenge 22 will be open to residents of all  
22 Arab countries.  



The Winners
Winning teams and individuals receive cash 
prizes. In addition, they have the opportunity to 
receive one of up to six grants from the SC, and 
to work with one of the Challenge 22 Programme 
Partners on incubating their ideas, if their 
proposals are determined to have the potential to 
be developed into a prototype or proof of concept.

Evaluating The Proposals
Challenge 22 collaborated with experts in the 
sports, science, engineering, technology and 
health industries to screen all proposals. In the 
first round of evaluations, evaluators looked for 
capable individuals and teams with strong pro-
posals which:

•  Clearly stated the reason for the proposed  
innovation.

•    Provided evidence that the individual or tea 
possessed all necessary technical capabilities.

•   Identified the proposed innovations’ potential 
economic benefits.

•   Explained the innovations’ relevance to the  
FIFA World Cup™.

•   Outlined the budget required to implement the 
proposed innovation. 

Proposals deemed worthy of additional  
consideration were subjected to a heightened 
level of scrutiny in the second round of  
evaluations. Each successful team or  
individual was assigned a mentor from  
a Qatar-based institution with research offices 
approved by the Qatar National Research Fund 
(QNRF). Mentors represented the following 
organisations:

• Qatar University
• Qatar Computing Research Institute
• Hamad bin Khalifa University
• Silatech
• Qatar Science & Technology Park
• Bedaya Center

Working with their assigned mentors, the teams 
and individuals were required to provide more 
detailed proposals, which included:

•  Assessments of the current state of technology 
in their fields of innovation.

•   Schedules, including milestones and timelines 
for delivery of the proposed solutions.

•   Budget breakdowns and human resource 
requirements.

•   Project risks and proposed ways to mitigate 
those risks. 

•  Strengths and weaknesses of the individual  
or team.

The detailed proposals produced for the second 
round were reviewed further by Challenge 22’s 
panel of experts, with 18 individuals and teams 
chosen as finalists to present their innovative 
ideas at a special three-day event in Qatar, in 
hopes of winning the innovation award. 



The SC
The Supreme Committee for Delivery & Legacy 
(SC) ensures that all preparations for the 2022 
FIFA World Cup™ align with Qatar’s other 
development imperatives, as described in the 
Qatar National Vision 2030 and the National 
Development Strategy 2011-2016. Along with 
its stakeholders, the SC is tasked with delivering 
stadiums and other infrastructure for an amazing 
2022 FIFA World Cup Qatar ™ that will leave 
a lasting legacy for Qatar, the region and the 
world. The investments that the SC is making 
today will pay dividends for generations to come, 
in line with Qatar’s vision of a healthy and 
prosperous global future.



Ideas are everywhere
Lighting the way to  
an amazing future



Country Partners
الشراكء اإلقليميون

Partners
الشراكء



Programme Ambassadors
سفراء البرنامج

Country Ambassadors
الشراكء اإلقليميون

Mohammed Al-Housani Dr Obai Albashir

Dr Rayan Karkadan

Dr Naif Al-Mutawa Ahmad Al-Mutawa

Diala Ali

Maryam Khalifa Amina Al-Hawaj

Omran Al-Kuwari Abdullatif Al Maraghi

محمد الحوسني د. أبي البشير

د. ريان كراكدن

د. نايف المطوع أحمد المطوع

دياال علي

أمينة الحواج مريم بنت خليفة

عمران الكواري عبداللطيف المراغي

Mohammed Saadon Al-Kuwari Areej AlKharafiMohammed Saeed Harib Sami Al-Jaber
 سامي الجابر محمد سعيد حارب أريج الخرافي محمد سعدون الكواري

Ambassadors
السفراء



األفاكر في لك ماكن
تضيء الطريق نحو

مستقبل مبهر



اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث

تعمل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث على ضمان تماشي 

جميع االستعدادات لتنظيم بطولة أكس العالم لكرة القدم 

2022 مع ضرورات التنمية األخرى في قطر، والتي تأتي في 

إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 

2011-2016. كما تعمل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث جنبًا 

إلى جنب مع شراكئها إلنجاز مشاريع االستادات والبنية 

التحتية التي تضمن تحقيق نسخة مبهرة من بطولة أكس 

 العالم لكرة القدم 2022 والتي من شأنها ترك إرث دائم

 ليس لقطر فحسب، وإنما للمنطقة والعالم.

إن االستثمارات التي تحققها اللجنة العليا اليوم ستؤتي 

ثمارها لألجيال القادمة، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر في 

صناعة مستقبل أفضل وأكثر صحة للعالم بأسره.



تعاون تحدي 22 مع خبراء في مجال الرياضة، والعلوم، 

والهندسة، والتقنية، والصحة لتصفية المقترحات. في جولة 

التقييم األولى، بحث المقّيمون عن األفراد والفرق أصحاب 

القدرة على تقديم المقترحات القوية التي:

• أشارت بوضوح إلى السبب وراء االبتاكر المقترح.

•  قدمت األدلة على امتالك الفرد أو الفريق اكفة اإلماكنيات 

الفنية الالزمة.

•  حددت الفوائد االقتصادية المحتملة من االبتاكرات 

المقترحة.

• شرحت عالقة االبتاكرات ببطولة أكس العالم لكرة القدم.

• بّينت الميزانية المطلوبة لتنفيذ االبتاكر المقترح.

اكنت المقترحات التي اعُتبرت جديرة بالدراسة بشلك إضافي 

قد ُعرضت على مستوى أرفع من الفحص والتدقيق في 

جولة التقييم الثانية. وُعّين للك فريق أو فرد ناجح مرشد 

من إحدى المؤسسات التعليمية المتواجدة في قطر والتي 

تمتلك ماكتب بحث معتمدة من قبل الصندوق القطري لرعاية 

البحث العلمي، ويمثل المرشدون المؤسسات اآلتية:

• جامعة قطر

• معهد قطر لبحوث الحوسبة

• جامعة حمد بن خليفة

• مؤسسة صلتك

• واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

• مركز بداية

يحصل الفائزون من أفراد وفرق على جوائز مالية، باإلضافة 

إلى فرصة الحصول على واحدة من ست منح تقدمها 

اللجنة العليا، والعمل مع أحد شراكء برنامج تحدي 22 بهدف 

احتضان أفاكرهم، وذلك في حال اتضحت قدرة مقترحاتهم 

على تطوير نموذج أولي لها أو البرهنة على إماكنية تطبيق 

المفهوم العام للفكرة.

اكن قد تطّلب من الفرق واألفراد ومن خالل العمل مع 

المرشدين المعينين لهم تقديم مقترحات مفصلة تحتوي 

على اآلتي:

•  تقييم الوضع الحالي القائم للتقنية المتعلقة بمجاالت 

ابتاكراتهم المقترحة.

•  جداول تتضمن الخطوات الرئيسية والجداول الزمنية 

المتعلقة بتنفيذ الحلول المقترحة.

• تفصيالت الميزانية واالحتياجات من الموارد البشرية.

• مخاطر المشروع والطرق المقترحة للحد من تلك المخاطر.

• ماكمن القوة ونقاط الضعف للفرد أو الفريق.

واكنت المقترحات المفصلة قد تم مراجعتها بشلك أكبر من 

قبل لجنة خبراء تحدي 22، وقد تم اختيار 18 من المتقدمين 

من أفراد وفرق للتأهل للدور النهائي لعرض أفاكرهم 

المبتكرة ضمن حدث خاص يقام في قطر لمدة ثالثة أيام، 

على أمل الفوز بجائزة االبتاكر.

الفائزونتقييم المقترحات



للتأهل للمشاركة في تحدي 22، اكن على المتقدمين 

استيفاء المعايير التالية: 

• أن ال يقل العمر عن 18 عامًا عند وقت التقديم.

• أن يكون أحد أعضاء الفريق من أصول عربية.

• أن يكون المتقدمون األفراد من أصول عربية.

•  أن يكون المتقدمون مقيمون بشلك قانوني في إحدى 

دول مجلس التعاون الخليجي الستة عند وقت التقديم. 

سترحب النسخ المستقبلية القادمة من تحدي 22 

بالمقيمين في جميع الدول العربية اإلثنتين وعشرين.

المتقدمون



نّظم تحدي 22 جولة تعريفية تنقلت في أرجاء دول مجلس 

التعاون الخليجي للتعريف بجائزة االبتاكر وااللتقاء بالمشاركين 

المحتملين، وقد انطلقت الجولة التعريفية في دولة الكويت 

بتاريخ 25 يناير 2015، ثم مرت عبر دولة قطر، والمملكة 

العربية السعودية، وسلطنة ُعمان، ومملكة البحرين، قبل 

أن تنهي مشوارها في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

24 فبراير 2015. اكنت الجولة التعريفية قد زارت العديد من 

الجامعات ومراكز االبتاكر وريادة األعمال، حيث قدمت شرحًا 

تعريفيًا عن تحدي 22 لـ 3,500 مبتكر، وعدة آالف شخص 

آخرين، وذلك بمساعدة حمالت التواصل االجتماعي والحمالت 

اإلعالنية الناجحة. 

 وفيما يلي أسماء الشراكء الذين تكرموا باستضافة 

جلسات الجولة التعريفية:

دولة الكويت
نقاط )جلستان(

الجامعة األمريكية في الكويت

دولة قطر
جامعة حمد بن خليفة )جلستان(

جامعة قطر

المملكة العربية السعودية
جامعة األمير محمد بن فهد

مركز نيارة

جامعة اليمامة

جامعة األعمال والتكنولوجيا

سلطنة ُعمان
واحة المعرفة مسقط

لكية الدراسات المصرفية والمالية

مملكة البحرين
الجسرة

الجامعة األهلية

جامعة إيه ام إيه انترناشيونال

دولة اإلمارات العربية المتحدة
إنتيغرال/ أفاكر

جامعة زايد – دبي )جلستان(

جامعة زايد – أبوظبي

الجولة التعريفية



االستدامة
•  استادات ذات كفاءة في استخدام الطاقة: اقتراح حلول 

تصميمية الستخدام المساحة والمواد بطريقة فعالة من 

شأنها أن تستكمل األعمال اإلنشائية التي تقوم بها اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث.

•  استخدام مواد بناء صديقة للبيئة: اقتراح حلول مبتكرة من 

شأنها أن تدمج مواد صديقة للبيئة في تصميم وإنشاء 

االستادات والمناطق المحيطة بها.

تجربة الحدث
•  تسهيل الوصول إلى المباريات: اقتراح حلول متاكملة لجعل 

المرافق الرياضية متاحة لجميع المشجعين.

•   تعزيز تجارب المشجعين: تطوير حلول تفاعلية تعزز تجربة 

المشجعين بشلك شمولي.

الرياضة والصحة
•  المحتوى الرياضي العربي الرقمي: تحديد الحلول العملية 

التي من شأنها زيادة قابلية استخدام المعلومات الرياضية 

باللغة العربية وسهولة الوصول إليها.

•  أساليب الحياة الصحية: اقتراح حلول جديدة تؤدي إلى 

تعزيز أساليب الحياة الصحية في الشرق األوسط، وذلك 

باالستفادة من استعدادات المنطقة الستضافة العالم 

أجمع عام 2022.

إن مهمة تحدي 22 هي بناء إرث دائم لالبتاكر في الشرق 

األوسط من خالل رعاية األفاكر الواعدة. يدعم البرنامج ثقافة 

االكتشاف، والتنوع االقتصادي، وريادة األعمال، وترك أثر 

وبصمة إيجابية في جميع أنحاء المنطقة. وتتلخص مزايا 

تحدي 22 بالنسبة لألفراد والفرق وشراكئنا من المؤسسات 

والهيئات بما يلي:

•  حصول األفاكر الفائزة على جائزة نقدية.

 •  الحصول على التوجيه واإلرشاد من قبل رواد المنطقة 

في مجال الرياضة والعلوم والهندسة والتقنية والصحة.

•  فرصة التعرف على مبتكرين آخرين في المنطقة لتعزيز 

بيئة االبتاكر إقليميًا.

 •  تعزيز فرص التواصل وفتح آفاق التعاون في 

مجاالت عديدة.

•  توفير بيئة داعمة لصقل المواهب اإلبداعية والريادية.

 •  الوصول إلى المزيد من االستثمارات والشرااكت الرامية

 إلى تطبيق األفاكر المبتكرة على أرض الواقع.

 •  فرصة فريدة لعرض األفاكر أمام جمهور عالمي في 

عام 2022.

المزاياالتحديات



تحدي 22 هو جائزة لالبتاكر ُأطلقت عام 2015 من قبل 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، وهي الجهة المسؤولة عن 

إنجاز المشاريع المتعلقة ببطولة أكس العالم لكرة القدم 

2022 وضمان أن تترك هذه البطولة إرثًا دائمًا لدولة قطر 

والمنطقة، وذلك إلى جانب شريكيها االستراتيجَيين مؤسسة 

صلتك، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويهدف 

تحدي 22 إلى توحيد وإلهام وتحفيز ألمع العقول في 

المنطقة، ومنح المفكرين المبتكرين فرصة عرض أفاكرهم 

أمام المليارات من الجماهير خالل عام 2022 وما بعده.

تكمن مهمة تحدي 22 في ضمان أن تترك استضافة قطر 

لبطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 إرثًا دائمًا للعالم 

 العربي من خالل رعاية وتطوير األفاكر الواعدة، إذ يجمع 

هذا التحدي المبتكرين من لك دول المنطقة وُيقدم لهم 

 الدعم الالزم لمساعدتهم على اكتشاف حلول للتحديات 

التي قد تواجه تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، كما توفر 

هذه الجائزة فرصة إلقامة روابط متينة بين مراكز البحث 

العلمي والمؤسسات األاكديمية وحاضنات األعمال في 

الشرق األوسط.

 رّكزت نسخة عام 2015 من تحدي 22 على ثالثة مجاالت 

رئيسية هي: االستدامة، وتجربة الحدث، والرياضة والصحة. 

 نافس المشاركون من أفراد وفرق ال يزيد عدد أعضائها 

 عن 4 كحٍد أقصى على فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 

20,000 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تلقيهم اإلرشاد 

والتوجيه من علماء وباحثين رائدين في المنطقة، إضافًة 

لذلك تحصل أفضل األفاكر التي لديها إماكنية اإلسهام في 

تنظيم البطولة عام 2022 بشلك مبهر على منحة إضافية 

لتطوير نموذج أولي لها أو البرهنة على إماكنية تطبيق 

المفهوم العام للفكرة.

الرؤية
 دعم ثقافة االكتشاف واالبتاكر وريادة األعمال في 

الشرق األوسط.

الرسالة
 بناء إرث دائم في الشرق األوسط من خالل تطوير ورعاية 

أفاكر واعدة.

األهداف
 •  تشجيع االبتاكر والتفكير اإلبداعي الذي يمكن تطبيقه 

 في عملية التخطيط والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية 

التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

• خلق فرص للمبتكرين ورواد األعمال في المنطقة.

•  تنويع االقتصاد وتعزيز بيئة األعمال على المستوى 

اإلقليمي.

مقدمة



المحتويات
المقدمة

التحديات

المزايا

الجولة التعريفية

المتقدمون

تقييم المقترحات

الفائزون

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

السفراء

الشراكء




