
w w w . s h j y o u t h . a e
E m a i l :  H i m m a h @ s y. s h j . a e

0 6 - 5 9 3 3 0 0 0
056-1886685



ما هو نظام ِهّمة؟ما هو نظام ِهّمة؟



نظــام ِهّمــة هــو نظــام العضويــة والــوالء لمنتســبي ناشــئة الشــارقة 
ــح  ــدة.  تتي ــا عدي ــة ذات مزاي ــث يوفــر لهــم النظــام بطاقــة عضوي حي
بطاقــة هّمــة لحاملهــا فرصــة االســتفادة مــن األنشــطة والبرامــج 
ــه  ــوالء التــي تمكن المقدمــة فــي مراكــز الناشــئة واكتســاب نقــاط ال

ــة. ــز العيني ــد مــن الجوائ مــن اســتبدالها بالعدي



تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال جــذب الشــباب وتشــجيع  •

إلــى  لالنتســاب  الشــارقة  لناشــئة  المنتســبين  غيــر  مــن  الناشــئة 

المراكــز واالســتفادة مــن األنشــطة والبرامــج المعــدة خصيصــًا لهــم 

بمــا يتناســب مــع تطلعاتهــم واحتياجاتهــم المســتقبلية.

والبرامــج  • األنشــطة  فــي  المنتســبين  مــن  المشــاركة  نســبة  رفــع 
الشــارقة.  ناشــئة  فــي  المقدمــة 

تحفيــز الناشــئة المنتســبين إلــى المراكــز للتفاعــل بشــكل أكبــر مــع  •
ــى اإلســتفادة مــن  ــم والحــرص عل األنشــطة والبرامــج المقدمــة له

جميــع المرافــق المتوفــرة. 

األهـــــــــداف:



الممـيـــزات:

علــى  • اســتخدامها  للمنتســب  ويمكــن  النقــاط  تنتهــي صالحيــة  ال 

البعيــد.  المــدى 

تتيــح بطاقــة هّمــة للمنتســبين فرصــة المشــاركة فــي الــورش وحضــور  •

ــز وكســب النقــاط  ــع المراك ــام فــي جمي ــي تق ــزة الت ــات الممي الفعالي

مــن خاللهــا. 

تضمــن بطاقــة ِهّمــة للمنتســبين ضمــن الفئتيــن الفضيــة والذهبيــة  •

فرصــة الحصــول علــى خصومــات فــي أكثــر مــن 180 جهــة مختلفــة.

ــة تصــل  • ــز عيني ــة اســتبدال النقــاط المتراكمــة بجوائ ــح بطاقــة ِهّم تتي

ــى 6000 درهــم. ــا إل قيمته



كيفية اإلنتساب
لنظام ِهّمة ؟ 



مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات:  •

أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات.  .1

ــى 18 ســنة, و يجــوز ضــم الناشــئ  أن يكــون مــن الناشــئة الذكــور بعمــر  13 إل  .2

ــك وبعــد موافقــة ناشــئة الشــارقة ــي أمــره بذل ــة ول بعمــر 12 ســنة فــي حــال رغب

أن يكــون متفوقــًا دراســيًا حاصــاًل علــى معــدل جيــد جــدًا أو مــا يعادلــه فــي آخــر   .3

شــهادة دراســية.

أن يكــون حســن الســيرة والســلوك و يضيــف قيمــة مــن خــالل المشــاركة مــع   .4

ــه فــي مراكــز ناشــئة الشــارقة. أقران

أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة األنشطة.  .5

أن تكــون لــه مشــاركة فّعالــة فــي األنشــطة المدرســية، ويثبــت ذلــك مــن خــالل   .6

رســالة تزكيــة حديثــة صــادرة عــن المدرســة المســجل فيهــا.

أن يلتزم بسياسة التسجيل والقوانين العامة في مراكز ناشئة الشارقة.  .7

شــــروط االنتســـــــاب: 



صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 عدد 2.  .1

صــورة مــن جــواز  الســفر ســارية المفعــول أو صــورة  الهويــة الوطنيــة ســارية   .2

المفعول.

شهادة لياقة صحية لممارسة األنشطة.  .3

ملء استمارة اإلنتساب وموافقة ولي األمر.  .4

شهادة تزكية من المدرسة تثبت مايلي:  .5

-  تفوق الناشئ ونوعية األنشطة الالصفية المنتسب إليها.

سلوكه في المدرسة مع أقرانه.  -

مستواه الدراسي.  -

تاريخ التحاقه بالمدرسة.  -

شهادة الميالد للناشئ )فقط ألبناء المواطنات(.  .6

صــورة جــواز ســفر األم أو هويتهــا الوطنيــة ســارية المفعــول )فقــط ألبنــاء   .7

المواطنــات(.

المستندات المطلوبة:



مقيمي إمارة الشارقة:  •
أن يكــون مــن الناشــئة الذكــور بعمــر  13 إلــى 18 ســنة, ويجــوز ضــم الناشــئ بعمــر 12 ســنة فــي حــال   .1

رغبــة ولــي أمــره بذلــك وبعــد موافقــة ناشــئة الشــارقة.

أن يكــون مقيمــًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع ذويــه لمــدة ال تقــل عــن 5 ســنوات وفــي    .2

إمــارة الشــارقة تحديــدًا.

أن يكون متفوقًا دراسيًا حاصاًل على معدل جيد جدًا أو ما يعادله في آخر شهادة دراسية.  .3

أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة األنشطة.  .4

أن يكــون حســن الســيرة والســلوك ويضيــف قيمــة مــن خــالل المشــاركة مــع أقرانــه فــي مراكــز   .5

الشــارقة. ناشــئة 

أن يجيد التحدث باللغتين العربية واإلنجليزية.  .6

أن تكــون لــه مشــاركة فّعالــة فــي األنشــطة المدرســية، ويثبــت ذلــك مــن خــالل رســالة تزكيــة حديثــة   .7

صــادرة عــن المدرســة المســجل فيهــا.

أن يكون مبدعًا وصاحب موهبة متميزة يمكن استثمارها في المركز.  .8

أن يلتزم بسياسة التسجيل و القوانين العامة في ناشئة الشارقة.  .9

فــي حــال قبــول الناشــئ يتــم دفــع رســوم شــهرية مقدارهــا )300 درهــم/ شــهر(, ويكــون دفعهــا   .10

مقدمــا للحصــول علــى العضويــة*

*القبول خاضع للشروط واألحكام ونسبة األعضاء الوافدين وتقييم إدارة ناشئة الشارقة.

شــــروط االنتســـــــاب: 



صورة شخصية  حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 عدد 2.  .1

صورة من جواز  السفر سارية المفعول مع اإلقامة سارية المفعول.  .2

صورة  الهوية الوطنية سارية المفعول.  .3

شهادة لياقة صحية لممارسة األنشطة.  .4

ملء استمارة اإلنتساب وموافقة ولي األمر.  .5

إثبات اإلقامة في إمارة الشارقة عن طريق عقد اإليجار.  .6

شهادة تزكية من المدرسة تثبت مايلي:  .7

-  تفوق الناشئ ونوعية األنشطة الالصفية المنتسب إليها.

سلوكه في المدرسة مع أقرانه.  -

مستواه الدراسي.  -

تاريخ التحاقه بالمدرسة.  -

صورة من آخر شهادة دراسية رسمية.  .8

المستندات المطلوبة:



من 0 ميل وحتى 1999 ميل

من 4000 ميل فما فوق

من 2000 ميل وحتى 3999 ميل

الفئة الكالسيكية

الفئة الفضية

الفئة الذهبية

فئات بطاقة ِهّمة:

يعتمــد نظــام ترقيــة البطاقــات علــى مجمــوع األميــال التــي يحصــل عليهــا  •
المنتســب لنظــام هّمــة علــى مــدار العــام ، وتتــم إعــادة ضبــط األميــال مــع بدايــة 
ــال المتراكــم وفــق التالــي:  ــة باالعتمــاد علــى عــدد األمي العــام حيــث تتــم الترقي

األسم:

تاريخ الميالد:

الجنسية:

تاريخ االنتهاء:

األسم:

تاريخ الميالد:

الجنسية:

تاريخ االنتهاء:

www.shjyouth.ae

Himmah@sy.shj.ae

www.shjyouth.ae

Himmah@sy.shj.ae

www.shjyouth.ae

Himmah@sy.shj.ae

ناشئة واسط
Wasit Youth

ناشئة واسط
Wasit Youth

ناشئة واسط
Wasit Youth



الفئــة  •  - ناشــئ مــن حاملــي بطاقــة هّمــة  البطاقــة:  ترقيــة   - )1( مثــال 

الكالســيكية حصــل علــى عــدد أميــال 2500 ميــل فــي نهايــة العــام، فــي 

ــة  ــة الفضي ــة البطاقــة للفئ ــال وترقي ــر األمي ــم تصفي ــي يت ــام التال ــة الع بداي

وهكــذا. 

مثــال )2( - تغييــر فئــة البطاقــة: ناشــئ مــن حاملــي بطاقــة هّمــة - الفئــة  •

الذهبيــة، حصــل علــى عــدد أميــال 1500 ميــل فــي نهايــة العــام ، فــي بدايــة 

ــر األميــال وتخفيــض البطاقــة للفئــة الكالســيكية  العــام التالــي يتــم تصفي

وهكــذا.

أمثلة على ذلك:

في   حال   حصول   المنتسب   من   حاملي   البطاقة   الفضية   والذهبية  
 على   عدد   أميال   أقل   من   نوع   بطاقته   نظراً   لقلة   مشاركاته   وحضوره،  

 يتم   تغيير   فئة   البطاقة   إلى   فئة   أدنى   بحسب   عدد   األميال . 



سياسة البطاقات المفقودة:

إجراءات طلب البطاقة:

تحديــث المســتندات )نســخة مــن صــورة الهويــة ونســخة مــن صــورة  •

الجــواز وصــورة الشــخصية(.

توضيح أسباب الفقد أو التلف. •

يتم حسم النقاط التالية على البطاقة في حال ثبوت اإلهمال:

الفئة الكالسيكية: 50 نقطة •

الفئة الفضية: 100 نقطة •

الفئة الذهبية: 150 نقطة •

تصــدر   بطاقــة   بــدل   فاقــد   للناشــئ   المســجل   فــي   نظــام   هّمــة   وقــد   اســتلم   بطاقتــه   ســابقاً  

 ولكــن   تعّرضــت   البطاقــة   للفقــد   أو   التلــف   حينهــا   يتــم   مراجعــة   المركــز   الــذي   صــدرت   منــه  

 البطاقــة   لمتابعــة   إجــراءات   إصــدار   بــدل   فاقــد خــالل يومــي عمــل.   



نظام تصنيف النقاط:
ب الورقة

ك قم بسح
ن فضل

 م
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تصنيف النقاط

داخلية
(في المراكز)

خارجية
(خارج المراكز)

ثقافية

ثقافية

رياضية

رياضية

 التصنيف

الحضور اليومي

النقاط
الذهبيةالفضيةالكالسيكية

مشاركة
152025نشاط يومي

152025نشاط يومي

51015

253035
405060
253035

نشاط شهري

202530 نشاط شهري

نشاط مركزي

304050 نشاط مركزي

تدريب لبطولة

253035 تدريب لبطولة

500500500 مركز أول

200200200 مركز أول

400400400 مركز ثاني

150150150 مركز ثاني

300300300 مركز ثالث

100100100 مركز ثالث

200200200 مركز رابع

505050 مركز رابع

100010001000 مركز أول
750750750 مركز ثاني
500500500 مركز ثالث
350350350 مركز رابع

800800800 مركز أول
700700700 مركز ثاني
600600600 مركز ثالث
500500500
100125150

100125150

100125150

مركز رابع

506580 حضور
100150200 مسابقة

506580 حضور
100150200 مسابقة

100150200 تقديم أداء
506070 تدريب

مشاركة

مشاركة

مشاركة

األيام الوطنية والعالمية

التجمعات والملتقيات (مبيت)

حدث خاص

تقدر بالرجوع للمعنيينجائزة خاصة

بطولة

بطولة

بطولة

بطولة



جهاز احتساب نقاط ِهّمة:

نقــاط  • الحتســاب  أجهــزة مخصصــة  وهــي  الثابتــة:  األجهــزة 
الثمانيــة. مراكزنــا  فــي  ومتواجــدة  اليومــي  الحضــور 

األجهــزة المتحركــة: وهــي أجهــزة مخصصــة للفعاليــات التــي  •
قبــل  مــن  اســتعمالها  ويتــم  خارجــه  أو  المركــز  فــي  تنظــم 

المركــز. النشــاط فــي  المشــرفين علــى 



الموقع اإللكتروني:   •
    يمكــن للمنتســب فــي نظــام الــوالء هّمــة االطــالع علــى الملــف الشــخصي 
الخــاص بــه لمتابعــة نقــاط الــوالء الخاصــة بــه واســتبدالها عــن طريــق زيــارة 
الموقــع اإللكترونــي www.shjyouth.ae  كمــا يوفــر الموقــع اإللكترونــي 
فرصــة للعضــو لالطــالع علــى أخبــار ناشــئة الشــارقة وعلــى البرامــج واألنشــطة 

المقدمــة فــي مراكــز ناشــئة الشــارقة المختلفــة. 

التطبيق الذكي:  •
 Sharjah Youth يمكــن اســتخدام التطبيــق الذكــي الخــاص بناشــئة الشــارقة    
لالطــالع علــى الملــف الشــخصي الخــاص بالعضــو لمتابعــة عــدد نقــاط الــوالء 
الخاصــة بــه واســتبدالها عــن طريــق التطبيــق كمــا يوفــر التطبيــق فرصــة للعضــو 
وأوليــاء األمــور لإلطــالع علــى أخبــار ناشــئة الشــارقة وعلــى البرامــج واألنشــطة 

المقدمــة فــي مراكــز ناشــئة الشــارقة المختلفــة. 

يمكن للمنتسب االطالع على نقاط هّمة الخاصة به واستبدالها والحصول على 
معلومات حضوره للمركز وغيرها الكثير عن طريق:

متابعة نظام النقاط:



 كيفية الحصول على
 اسم مستخدم وكلمة مرور؟



 استالم بطاقة ِهّمة حيث ستكون البيانات مرفقة مع البطاقة. •

 التواصل مع المركز مباشرة للحصول على البيانات من جديد. •

يمكن للعضو الحصول على إسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور عن طريق:

الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور: 



هدايا ِهّمة



كشف الهدايا وما يعادلها من نقاط ِهّمة:
ب الورقة

ك قم بسح
ن فضل

 م



هدايا همة

المكافآت

ترفيه

رياضة

رياضة

مستلزمات

إلكترونيات

ترفيه

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

رياضة كرة قدم أديداس

تذكرة دخول

 حذاء رياضي

كاميرا تصوير احترافية

نينتيندو سويتش

دراجة هوائية

سماعات آبل الالسلكية

 جو برو هيرو 5

بالي ستيشن 4 - 1تي بي

إكس بوكس ون  - 500 جيجابايت

النقاطفئة الهدية الرقم

280

450

1000

1400

1600
مستلزمات 1800سماعات بيتس سولو 3 الالسلكية

إلكترونيات 2000 آبل أيبود 32 جي بي

2800مستلزماتسماعات بيتس ستوديو 3 الالسلكية

2600مستلزمات ساعة آبل النسخة الثانية 42 مم

3200

3200

3200

3600

4400

5300

آيفون  8 -  64 جي بي

آيفون 7 بلس - 32  جي بي

5800
6200 آبل آيفون 8 بلس – 64 جي بي

6800هاتف سامسونج جاالكسي نوت 8 – 64 جي بي

8600

آيفون 7 بلس – 128 جي بي

آيفون إكس 64 جي بي

6500

5400

(Sky Dubai) 

هاتف سامسونج جاالكسي 8 إس - 64 جي بي

هاتف سامسونج جاالكسي 8 إس - 64 بلس جي بي

ترفيه

4400إلكترونيات

4700

آيفون  7 - 32 جي بي

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

إلكترونيات

5200 آبل آيفون 7 – 128 جي بي

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

إلكترونيات 3200 آيباد الجيل الخامس  - 32 جي بي
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هــدايـــا ُتـــنـــمـي مـــهــاراتــــك !

نظارة الواقع المعزز

أورج

جيتار

مجهر سيليسترون

عدة رسم وتلوين

تيليسكوب 
سيليسترون

 Lego EVE 3 روبوت

 3000
نقطة

 5000
نقطة

 4000
نقطة

 2000
نقطة

 4000
نقطة

 5000
نقطة

3000
نقطة




