
) نـــحـــو مــجــتــمــع مــبــادر (
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خادم الحرمين الشريفين

ال�م�لك ع�ب�داهلل ب�ن ع�ب�دال�ع�زي�ز
 -حفظه اهلل -

الرئي��س الفخ��ري لجائ��زة األميرة
ص���ي���ت���ه ب���ن���ت ع���ب���دال���ع���زي���ز



6

ج����ائ����زة 
األم���ي���رة
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عبدالعزيز

صاحب السمو األمير فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز

صاحبة السمو األميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود 

صاحبة السمو الملكي األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز

صاحبة السمو األميرة نورة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز 

صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين 

معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي

معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل

سعادة األستاذ محمد بن حسين العامودي

مجلس األمناء



7

ج����ائ����زة 
األم���ي���رة
ص���ي���ت���ه
ب������ن������ت 
عبدالعزيز

كلمة مجلس األمناء

والقدوة احل�سنة يف  الريادة  اأجر  النا�س من ي�سبح رائدًا وقائدًا يف جماله، فيك�سب بذلك  قلٌة من 
–باإذن اهلل تعالى- حني ت�سبح تلك الريادة والقيادة يف جمال  خدمة الب�سرية، ويزداد الأجر والثواب 
عمل اخلري وخدمة املجتمع خ�سو�سًا الفئات املحتاجة منه.  و�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سيته بنت 

عبدالعزيز –رحمها اهلل- كانت نربا�سًا يقتدى به يف العمل الجتماعي واخلريي.  
اأم�ست الأمرية �سيته حياتها مثاًل للمراأة امل�سلمة، متم�سكة بتعاليم دينها، حمبة للخري والعطاء، باذلًة 
للمال واجلاه يف �سبيل م�ساعدة الأ�سر املحتاجة من الفقراء والأيتام واملر�سى وامل�ساجني، وال�سعي لإ�سالح 
اهلل- –رحمها  �سيته  الأمرية  �سبقت  ولقد  اخلريية.   واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  جهود  وتعزيز  البني،  ذات 

اأحوال  لدرا�سة  والباحثات  الباحثني  تبعث  فكانت   ، والعطاء  البذل  علمي يف  منهج  باتباع  وفق  ع�سرها 
الأ�سر املحتاجة، وحتدد احتياجاتها من امل�ساعدات النقدية اأو العينية اأو ال�سعي لدى اجلهات املخت�سة 

لق�ساء حاجات تلك الأ�سر.
وقد كان لالأمرية اأي�سًا ق�سب ال�سبق يف جمال دعم العمل التطوعي وتاأ�سي�سه وفق اأ�ساليب علمية، كما كان 
لها ال�سبق يف دعم الباحثني والباحثات يف جمال الدرا�سات والأبحاث الجتماعية والتنموية �سعيًا لتلم�س 

احتياجات املجتمع ولتاأ�سي�س الأعمال اخلريية والتطوعية وفق اأ�س�س علمية حديثة.  
وكانت ال�سمة البارزة لالأمرية الراحلة –رحمها اهلل- اأن كل تلك اجلهود والأعمال التي تبذلها كانت تتم 
يف �سرية وكتمان ل يعلم عنها اإل القلة ممن ي�ساركونها تلك الأعمال، وكان الكثري من الأ�سر املحتاجة ل 
تعلم م�سدر هذا العطاء، فقد كانت الأمرية ت�سعى من وراء ذلك اإلى ابتغاء وجه اهلل، وحتت�سب ما تقدمه 

قربًة عنده �سبحانه وتعالى.
العمل  يف  للتميز  عبدالعزيز  بنت  �سيته  الأمييرية  )جائزة  با�سم  جائزٌة  تتاأ�س�س  اأن  ذلك  بعد  غرو  ول 
العون  تقدمي  اإلى  تهدف  التي  والتطوعية  والجتماعية  الأعمال اخلريية  ت�سجيع  الجتماعي( عماًل على 
وامل�ساعدة للمحتاجني، وتاأ�سياًل ملنهجها املتميز –رحمها اهلل- يف العمل الجتماعي، لتحمل اأ�سم الفقيدة 

الرائدة رحمها اهلل تعالى رحمًة وا�سعة.
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موجز عن حياة صاحبة السمو الملكي  األميرة
صيته بنت عبدالعزيز - رحمها الله -

احلكم  ق�سر  يف  وترعرعت  ون�ساأت  الريا�س،  مدينة  يف  �سيته  الأمييرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  ولدت 
بالريا�س، وقد اكت�سبت ثقافتها من مدر�سة القائد املوؤ�س�س جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
»طيب اهلل ثراه«، وكان لذلك اأثٌر كبري يف بناء �سخ�سيتها التي ا�ستمدت اأ�س�سها من درا�ستها لتعاليم 

دينها الإ�سالمي امل�ستمد من واقع القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.
واأ�سبحت الأمرية �سيته قائدًة حلراٍك خريي واجتماعي كبري، ورائدًة ملبادرات كثرية يف جمال اخلري 
والعطاء وامل�سوؤولية الجتماعية.  وقد �ساهمت رحمها اهلل بذلك يف م�ساعدة اأ�سر املحتاجني وال�سجناء 
والأيتام وغريهم، وكان كل ذلك يتم يف �سرية و�سرت وكتمان غلب على جميع اأعمالها وم�سروعاتها، 
فال يعلم الكثريون ممن تلقوا تلك امل�ساعدات م�سدر ذلك العطاء، وكان �سعيها يف ذلك حب اخلري 
ورغبة الأجر من اهلل �سبحانه وتعالى.  وكان للفقيدة رحمها اهلل اليد الطولى يف م�ساعدة اجلمعيات 
واملوؤ�س�سات اخلريية يف اململكة وم�ساندة وم�ساهمة يف اأعمال التطوع والإ�سالح والعطاء.  وقد و�سفها 
ال�سدع  لراأب  دائمًا  ت�سعى  باأنها كانت  �سعود  امللك  الأ�سرة يف جامعة  لأبحاث  الأمرية �سيته  كر�سي 
لت�سل  وجهدها  ال�سعودية. جتند طاقاتها وخرباتها  الأ�سرة  اأفراد  بني  البني  ذات  واإ�سالح  الأ�سري 
وقد  اهلل.   ملر�ساة  طلبا  املحتاج  مع  وتقف  خريية،  وجمعيات  اجتماعيات  باحثات  طريق  عن  اإليهم 

تنوعت اأعمال الأمرية �سيته لت�سمل العديد من اأوجه اخلري والعطاء، ومن اأمثلة ذلك اأنها:
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-  دعمت ميثاقا لالأ�سرة ال�سعودية ا�سمه »ميثاق �سعفة الأ�سري« الذي ن�سدت فيه اأ�سرة �سحية قادرة 
على حتقيق مفاهيم التنمية والنماء والرفاهية، 

-  اهتمت بالتطوع فكانت املحرك لكثري من الن�ساطات يف اململكة، 
-  تراأ�ست ملتقى ن�ساء اآل �سعود الذي اأن�سئ للقيام بهدف نبيل يوؤدي اإلى غايات �سامية اأهمها ترابط 

الأ�سر ال�سعودية. 
-  حر�ست دائما على الو�سول اإلى كل اأ�سرة حمتاجة، وتعتمد على معاجلة اأو�ساعهم بطرق �سرية.

-  رعت كر�سي الأمرية �سيتة بنت عبدالعزيز لدرا�سات الأ�سرة ال�سعودية يف جامعة امللك �سعود.
-  �سجعت املتطوعات والعامالت يف جمال العمل اخلريي. 

العمل اخلريي يف  التي حتقق تطور  والدرا�سات  بالأبحاث  للقيام  الباحثات يف اجلامعات  -  دعمت 
اململكة.

-  دعمت كثريا من اجلمعيات اخلريية والأوقاف والهيئات التي ترعى اأ�سر ال�سجناء واملر�سى.
توفيت رحمها اهلل يف مدينة الريا�س يف 1432/5/9هي عن عمر يناهز الثمانني عاما ، خملفًة وراءها 

مناذج رائعة يحتذى بها يف العمل اخلريي والإن�ساين والجتماعي. 
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   أهداف الجائزة

  ت�سعى اجلائزة لتحقيق الهداف التالية :
-  تاأ�سيل العمل املوؤ�س�سي الجتماعي بجميع �سوره وتطويره.

-  تقدير املتميزين من اجلن�سني يف العمل الجتماعي وت�سجيعهم.
-  ت�سجيع البحوث والدرا�سات والن�ساطات الجتماعية يف املجالت املحددة للجائزة.

-  تر�سيخ ثقافة العمل الجتماعي واخلريي والإن�ساين والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة.
-  حتفيز الهيئات احلكومية والأهلية على التميز والإبداع يف العمل الجتماعي.

-  اإبراز دور املراأة واإ�سهاماتها امل�سرفة والإيجابية يف املجالت الجتماعية والإن�سانية واخلريية والتطوعية 
على امل�ستويني املحلي والدويل، وذلك موا�سلة لنهج �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سيتة بنت عبد العزيز ي 

يرحمها اهلل ي يف الهتمام مبجالت العمل الجتماعي واخلريي والإن�ساين والتطوعي.

الرؤية 

الرسالة 

اإبراز الإبداع يف العمل الجتماعي من خالل تقدير الداعمني املتميزين، وت�سجيع املبادرات الفردية  
من املراأة اأو من ال�سباب ) من اجلن�سني ( الهادفة للتمكني القت�سادي والدمج الجتماعي، وت�سجيع 

بحوث ودرا�سات التنمية الجتماعية

تاأ�سيل منهج الأمرية �سيته يف العمل الجتماعي
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  المجاالت العامة لمنح الجائزة

  متنح اجلائزة يف حمورين رئي�سني هما املراأة وال�سباب �سمن املجالت الآتية:
-  مبادرات تدعم العتماد على الذات لل�سباب )من اجلن�سني( من خالل ت�سهيل ودعم تنفيذ م�ساريع 

الأعمال التي تهدف اإلى تعزيز الإندماج الجتماعي وك�سب متطلبات العي�س الكرمي.
املطلوبة  بالقدرات  لتزويدهم  اجلن�سني(  )من  لل�سباب  ابتكارية  مهارات  لتنمية  مبتكرة  مبادرات    -

لدخول �سوق العمل.
-  مبادرات تعزز العتماد على الذات للمراأة )ل �سيما املطلقة / الأرملة / املعلقة( من خالل ت�سهيل 
ودعم تنفيذ م�ساريع الأعمال التي تهدف اإلى تعزيز الندماج الجتماعي وك�سب متطلبات العي�س الكرمي.

-  مبادرات مبتكرة لتنمية مهارات ابتكارية للمراأة لتزويدها بالقدرات املطلوبة لدخول �سوق العمل.
-  م�ساريع تدعم اإيجاد فر�س اقت�سادية للمراأة ت�سهم يف اندماجها يف جمتمع الأعمال كما ت�سهم يف 

التنوع يف التوظيف لدى ال�سركات.
-  بحوث يف جمالت جديدة وغري تقليدية يف جمالت التنمية الجتماعية وتنمية املهارات. 

و يحدد املجل�س يف كل عام مو�سوًعا اأو اأكرث يف جمال اأو اأكرث من املجالت امل�سار لها �سابًقا.
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   موضوع الجائزة في دورتها األولى )1434هـ/2013م( 

و�سيتم منح اجلائزة يف ثالثة فروع على النحو الآتي:

  الفرع األول: جوائز الجهات الداعمة:

التي قدمت مبادرات  اأو �سخ�سيات(،  اأو خريية،  اأو خا�سة،  اإلى اجلهات الداعمة )جهات حكومية،  وتقدم 
لل�سباب )من اجلن�سني(، من  اأو  واملعلقات(  واملطلقات  الأرامل  للمراأة )خ�سو�سًا  اأ�سيلة ومبتكرة، موجهة 

ذوي الدخول املنخف�سة، واأدت هذه املبادرة اإلى متكني تلك الفئات اقت�ساديا اأو دجمهم اجتماعيا.
وخ�س�س جلوائز هذا الفرع مبلغ )4( ماليني ريال.

   الفرع الثاني: جوائز أصحاب المشروعات )األفراد(:

)من  ال�سباب  اأو  واملعلقات(  واملطلقات  الأرامييل  )خ�سو�سًا  الن�ساء  من  امل�سروعات  اأ�سحاب  اإلييى  وتقدم 
اإلى  اأدى  واأ�سيلة،  ابتكارية  اأعمال  باإن�ساء م�سروعات  قاموا  املنخف�سة، ممن  الدخول  اجلن�سني(، من ذوي 

متكينهم اقت�ساديا واعتمادهم على اأنف�سهم.
وخ�س�س جلوائز هذا الفرع مبلغ )4( ماليني ريال.

)التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة والشباب من ذوي الدخول المنخفضة(
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الفرع الثالث: جوائز البحوث/ الدراسات العلمية التطبيقية:

الناحية  من  املحلية  املجتمعات  تطوير  ت�ستهدف  التي  التطبيقية،  الطبيعة  ذات  العلمية،  للبحوث/الدرا�سات  وتقدم 

اأثر ملمو�س من اإحدى اجلهات  اإلى  اأو نحوها، والتي اأدت  اأو البيئية  اأو التعليمية  اأو القت�سادية  الجتماعية 
)حكومية اأو خا�سة اأو خريية( ي�ستهدف حت�سني اأو�ساع هذا املجتمع.

وخ�س�س جلوائز هذا الفرع مبلغ مليوين ريال.

شروط مبادرات الجهات

1- اأن تكون املبادرة �سادرة من من�ساأة اأو برنامج اأو من �سخ�سية متثل جهة اعتبارية.
2- اأن تكون املبادرة غري هادفة للربح.

3- اأن تهدف املبادرة اإلى خدمة املجتمع، وتنميته وتطويره، ل �سيما ال�سباب )من اجلن�سني( اأو املراأة 
)ل �سيما املطلقة/ الأرملة/ املعلقة( مبا يوؤدي اإلى تعزيز الدمج الجتماعي وك�سب متطلبات العي�س الكرمي 

لتلك الفئات.
4- اأن تكون املبادرة ذات اأثر فاعل من خالل �سد بع�س احتياجات املجتمع.

5- اأن تتميز املبادرة بعمل ا�ستثنائي، واأل يكون ماألوفًا اأو مكررا.
6- اأن تت�سف املبادرة باجلدية وال�ستمرارية.

شروط الترشح للجائزة



14

ج����ائ����زة 
األم���ي���رة
ص���ي���ت���ه

ب������ن������ت 
عبدالعزيز

عدد  �سخامة  اأو  تغطيها  التي  اجلغرافية  امل�ساحة  ات�ساع  اأو  الجتماعي  اأثرها  بعمق  املبادرة  تتميز  اأن   -7
امل�ستفيدين منها.

واأل يكون مقدمًا حاليًا لإحدى  اأخرى،  اأو تقديرية من جهة  العمل قد ح�سل على جائزة نقدية  األ يكون   -8
اجلهات التي متنح جوائز.

9- اأن تكون اجلهة املر�سحة قد قدمت خدمات ذات اأثر فعال يف تعزيز دور املراأة اأو ال�سباب من اجلن�سني.

  شروط مبادرات أصحاب المشروعات )األفراد(:

الهيئات،  املوؤ�س�سات،  الييوزارات،  )مثل  الأهلية  اأو  احلكومية  اجلهات  اإحييدى  من  املبادرة  تر�سيح  يتم  اأن   -1
اجلمعيات اخلريية، املوؤ�س�سات اخلريية اخلا�سة، م�سروعات الإ�سكان، ال�سركات، املوؤ�س�سات، البنوك، الغرف 

التجارية( اأو غريها من اجلهات العتبارية التي متار�س �سمن اأن�سطتها برامج ذات طابع اجتماعي.
2- اأن حتقق املبادرة التمكني القت�سادي اأو الدمج الجتماعي ل�ساحب املبادرة، مبا ي�سهم يف حتقيق العي�س 

الكرمي والعتماد على الذات.
3- اأن تت�سف املبادرة بال�ستمرارية.

4- األ يكون العمل قد فاز بجائزة نقدية اأو تقديرية من اأي جهة، واأل يكون مقدمًا حاليًا لإحدى اجلهات التي 
متنح جوائز.
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  شروط البحوث/ الدراسات التطبيقية:

1- اأن يتقيد البحث اأو الدرا�سة باملنهج العلمي.
2- اأن يكون البحث اأو الدرا�سة مبتكران.

3- اأن يكون للبحث اأو الدرا�سة اأثر فاعل يف تطوير املجتمع، وخ�سو�سًا ال�سباب من اجلن�سني اأو املراأة.
4- اأن يكون البحث اأو الدرا�سة ذا طابع تطبيقي واأثمر جهودًا ملمو�سة يف جمتمع الدرا�سة.

5- اأن يكون البحث اأو الدرا�سة من�سورين اأو مقبولني للن�سر باللغة العربية.
6- اأن يكون البحث اأو الدرا�سة حديثني، بحيث مل مي�س على ن�سرهما خم�س �سنوات.

7- اأن تكون اجلهة اأو الفرد املر�سح للجائزة مالكًا للعمل اأو الأعمال التي اعتربت اأ�سا�سًا ملنحه اجلائزة.
8- األ يكون البحث اأو الدرا�سة قد ح�سل على جائزة نقدية اأو تقديرية من جهٍة اأخرى متنح جوائز.

9- األ يكون البحث اأو الدرا�سة املر�سح للجائزة قد اأعد للح�سول على موؤهل جامعي.
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المرشحون لنيل الجائزة

   يجوز اأن يكون املر�سح لنيل اجلائزة:
-  اإحدى اجلهات احلكومية.

-  اإحدى اجلهات الأهلية.
-  اأحد الأفراد من اجلن�سني.

من داخل اململكة وخارجها ممن تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة للرت�شيح املحددة يف هذه الالئحة.

الجهات المخولة بالترشيح

   ل يقبل الرت�سيح للجائزة اإل من خالل: 
يف  وما  العامة  والرئا�سات  العامة،  والهيئات  العامة،  واملوؤ�س�سات  كالوزارات  احلكومية  اجلهات  اإحدى    -
حكمها واجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث واملن�ساآت احلكومية التي تقدم اخلدمات الجتماعية وال�سحية 

والتعليمية.
وال�سركات  التجارية  والغرف  واليينييوادي  واملنظمات،  والهيئات،  كاجلمعيات،  الأهلية  اجلهات  اإحييدى    -
اأن تكون على عالقة  اأو الأهلية  واملوؤ�ش�شات الداعمة للعمل الجتماعي، ي�شرتط يف هذه اجلهات احلكومية 
مبا�سرة اأو متار�س بنف�سها الربامج اأو امل�سروعات اأو الأعمال اأو اخلدمات الجتماعية اأو اخلريية اأو الإن�سانية 
اأو التطوعية اأو ال�سحية اأو الرتبوية اأو التعليمية اأو البيئية ذات الطابع الجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية 

اأو خارجها.

الترشح للجائزة
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متطلبات الترشح

  للجهات املخولة بالرت�سيح اأن تتقدم خالل املهلة املحددة لتقدمي طلبات الرت�سيح برت�سيح من تراه منا�سبًا 
من اجلهات احلكومية اأو الأهلية ذات ال�سخ�سية العتبارية اأو الأفراد ذوي ال�سخ�سية الطبيعية على اأن ترفق 

تر�سيحها بامل�ستندات التالية:
-  اإقرار من اجلهة املر�سحة للفوز باجلائزة مبلكيتها للعمل املر�سح لتلك اجلائزة والعالقة بني اجلهة املخولة 

للرت�سيح واجلهة املر�سحة للفوز يف حال وجود مثل هذه العالقة.
-  ال�سرية الذاتية اإذا كان املر�سح للفوز فرًدا اأو لكل منهم اإذا كانوا جمموعة اأفراد.

تاأ�سي�سها  وتاريخ  القانوين  �سكلها  ي�سمل  باجلائزة  للفوز  املر�سحة  الأهلية  اأو  احلكومية  باجلهة  تعريف    -
والغر�س من تاأ�سي�سها ونوع اخلدمات اأو املنتجات التي تقدمها وجمال ن�ساطها واإبراز ما قامت اأو تقوم به 

من اأعمال.
-  و�سف موجز للربنامج اأو امل�سروع اأو اخلدمة اأو املبادرة اأو البحث اأو الدرا�سة اأو الريادة يف �ساأن من ال�سوؤون 
التي متنح عنها اجلائزة اأو الأفراد امل�ستحقني لها، يو�سح ماهية العمل واملربرات التي تراها اجلهة املخولة 

بالرت�سيح التي تدفعها لرت�سيح هذا العمل.
ن�سخة  الدرا�سة مع  اأو  البحث  ورقية من  ن�سخ  اأرفاق خم�س  يتعني  اأو درا�سة  بحثًا  املر�سح  العمل  اإذا كان    -

اإلكرتونية.
ا يتعني اإرفاق �سورة �سخ�سية له وا�سحة وحديثة ومبقا�س )15×10�سم(. -  اإذا كان املر�سح �سخ�سً

ويحق لأي جهة من اجلهات املخولة بالرت�سيح تر�سيح من تراه منا�سبًا لكل مو�سوع من مو�سوعات اجلائزة 
التي اأعلن عنها، على اأن تر�سح جهة اأو فردًا واحدًا فقط لكل مو�سوع معلن عنه.
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   تتكون اجلائزة من:
-  �سهادة تقدير حتمل ا�سم املوؤ�س�سة و�سعارها تت�سمن ا�سم اجلهة اأو ال�سخ�س الفائز بجائزة كل مو�سوع من 
مو�سوعات اجلائزة وم�سوغات وتاريخ منحها وتوقيع رئي�س جمل�س الأمناء واأية معلومات اأخرى يقررها املجل�س.

-  و�سام يحمل ا�سم املوؤ�س�سة و�سعارها.
-  مبلغ نقدي مقداره مليون ريال �سعودي.

  اللجان

  جلنة التدقيق

  جلنة التقييم العلمي الأويل

  جلنة التحكيم 

  مكونات الجائزة
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اإلعالن عن الجائزة

  اإلعالن عن أسماء الفائزين

اأو  املو�سوع  الفائزين يف  اأ�سماء  فيه  يعلن  الإعالم  له هيئات ورجال  املوؤ�س�سة موؤمتًرا يدعى  اأمني عام  يعقد 

املو�سوعات املحددة ملجالت اجلائزة، يقدم فيه نبذة عن �سرية الفائزين والتعريف بالأعمال الفائزة، كما 
يحدد موعد الحتفال بت�سليم اجلائزة للفائزين.

 احتفال تسليم الجائزة للفائزين

تنظم املوؤ�س�سة احتفاًل يرعاه الرئي�س الفخري ملجل�س اأمناء املوؤ�س�سة خادم احلرمني ال�سريفني ويدعى اإليه 

اجلهات  روؤ�ساء  من  وعدد  الجتماعي  العمل  جمال  يف  املتميزة  ال�سخ�سيات  من  وعدد  باجلائزة  الفائزون 
و�سائل  يف  عنه  ويعلن  وخارجها  اململكة  داخل  من  الجتماعي  العمل  جمال  يف  النا�سطة  والأهلية  احلكومية 

الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية ويف املواقع الإلكرتونية.
ويف حال اقت�سام اإحدى اجلوائز بني اأكرث من فائز ذي �سخ�سية معنوية اأو طبيعية فيحق لكل منهم ا�ستالم 

جائزته.
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الحقوق المرتبطة بالجائزة

-  يحق للموؤ�س�سة ال�ستفادة من الأعمال الفائزة، مع الحتفاظ بحقوق الفائز مبوجب عقد بينهما يو�سح 
حقوق وواجبات الطرفني.

-  يتحمل املر�سح امل�سوؤولية النظامية الكاملة عن اأي حق اأو مطالبة اأدبية اأو قانونية اأو مالية اأو غريها ين�ساأ 
نتيجة العمل املقدم جتاه اأي طرف اآخر ذي �سفة طبيعية اأو معنوية.

-  ل تعاد الأعمال املقدمة اإلى املوؤ�س�سة اإلى اأ�سحابها وتعترب هي وامل�ستندات املرفقة بها ملكًا للموؤ�س�سة حتى 
ولو مل حت�سل على اجلائزة.
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) نـــحـــو مــجــتــمــع مــبــادر (
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info@saitaaward.org

www.saitaaward.org
ل��م��زي��د م���ن ال��م��ع��ل��وم��ات وال��ت��واص��ل
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