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كلمة رئيس مجلس األمناء
ــاء، وتعـــود اإلطاللـــة الكريمـــة للجائـــزة، جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة صيتـــة بنـــت  ويتجـــدد العطـ
عبدالعزيـــز للتميـــز فـــي العمـــل االجتماعـــي، فـــي دورتهـــا الثانيـــة بعـــد أن افتتحـــت الجائـــزة أعمالهـــا فـــي الـــدورة 
األولـــى مـــن الجائـــزة التـــي أقيمـــت العـــام الماضـــي )1434هــــ/2014م(، وحققـــت نجاحـــًا متميـــزًا وصـــدى رائعـــًا 

ـــة. فـــي األوســـاط االجتماعي

ـــة،  تطمـــح إلـــى  ـــة وعمـــق تجرب ـــات، وتتقـــدم اآلن بوضـــوح رؤي ـــزة خطواتهـــا األولـــى بثقـــة وثب لقـــد خطـــت الجائ
الريـــادة والقيـــادة، وتســـعى فـــي أهدافهـــا وأســـلوبها للمنافســـة وامتـــالك مســـاحة أكبـــر فـــي ســـاحة الجوائـــز 
علـــى المســـتوى المحلـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وســـمعة وشـــهرة علـــى المســـتويين اإلقليمـــي 

والدولـــي .

لقـــد حرصـــت األميـــرة صيتـــة -رحمهـــا اللـــه- وهـــي مثـــال المـــرأة المســـلمة المتمســـكة بتعاليـــم دينهـــا علـــى أن 
تبـــذل للخيـــر، وتؤســـس للعطـــاء، وتوجـــه لدعـــم كل محتـــاج ومســـاعدته، وامتـــدت أياديهـــا الكريمـــة إلـــى مجـــاالت 
عديـــدة مـــن أفـــراد وجمعيـــات ومؤسســـات خيريـــة وعلميـــة.  وكان ديدنهـــا الخيـــر واإلحســـان، ومنهجهـــا األحـــوج 
ـــات يدرســـون أحـــوال األســـر ويتعرفـــون  ـــن وباحث ـــن بواســـطة باحثي فاألحـــوج، بأســـلوٍب علمـــي يحـــدد المحتاجي

علـــى احتياجاتهـــم ســـواء النقديـــة أو العينيـــة.

ـــام والمرضـــى والمســـاجين،  بذلـــت المـــال والجـــاه فـــي ســـبيل مســـاعدة األســـر المحتاجـــة مـــن الفقـــراء واأليت
ــه-  ــا اللـ ــت -رحمهـ ــة.  وكانـ ــات الخيريـ ــات والمؤسسـ ــود الجمعيـ ــز جهـ ــن، وتعزيـ ــالح ذات البيـ ــعي إلصـ والسـ
ـــد اليســـرى مـــا أنفقـــت.   ـــد اليمنـــى وال تعلـــم الي تراعـــي مشـــاعر المحتاجيـــن، فتعطـــي فـــي الســـر وتنفـــق بالي
ـــه رحمـــة  ـــذي اســـتمر حتـــى وفاتهـــا  ـــــ رحمهـــا الل ـــة هاجســـها ال ـــه مـــن األجـــر والمثوب ـــد الل كان الطمـــع فيمـــا عن

ـــر . ـــل األج ـــا جزي ـــب له واســـعة وكت

ولقـــد حـــرص خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الرئيـــس الفخـــري للجائـــزة وأمنـــاء الجائـــزة علـــى أن تكـــون المـــرأة محـــورًا 
رئيســـا لمجـــاالت الجائـــزة، والســـعي إلبـــراز دورهـــا فـــي جميـــع المجـــاالت، والتأكيـــد علـــى أهميـــة مشـــاركتها 

ـــاًل مـــع الرجـــل. ـــة شـــريكًا أصي ـــاء والتنمي فـــي البن

ـــزة الفرصـــة الكبـــرى ضمـــن أهدافهـــا للشـــباب لتشـــجيع مبادراتهـــم وابتكاراتهـــم، ودعمهـــم  كذلـــك أعطـــت الجائ
ــاج فـــي  ــم لالندمـ ــتثمارية وتؤهلهـ ــم الفـــرص االسـ ــح لهـ ــم وتتيـ ــذ أعمالهـ ــزز تنفيـ ــائل التـــي تعـ ــكل الوسـ بـ

مجتمـــع األعمـــال والحصـــول علـــى الوظائـــف المتميـــزة .

وســـتبقى جائـــزة األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز للتميـــز فـــي العمـــل االجتماعـــي بصمـــًة واضحـــة وأثـــرًا مجيـــدًا 

ـــل للعمـــل االجتماعـــي والتطوعـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. يخلـــد جـــزءًا مـــن أعمـــال الخيـــر ويؤصِّ

رئيس مجلس األمناء

 سليمان بن سعد الحمّيد
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مجلس األمناء
• 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 األستاذ سليمان بن سعد الحمّيد

• معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي

• معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل

• األستاذ محمد بن حسين العامودي
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موجز عن حياة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
مـــن دوحـــة العـــز والكـــرم، ومـــن منابـــت العطـــاء واإلحســـان، نشـــأت وانبعثـــت زهـــرة الخيـــر وأم الجـــود.  
إنهـــا صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز  -رحمهـــا اللـــه-، وتشـــتهر بـ)نبـــع الخيـــر( 
ـــد  ـــز القائ ـــك عبدالعزي ـــة المل ـــا ابن ـــة(.  يكفـــي أنه ـــرة المســـؤولية االجتماعي و)أم الســـعوديين( و )أمي

ـــز . ـــاء عبدالعزي والمؤســـس، وأخـــت الماجديـــن األكرميـــن أبن
ــاعر  ــة، واكتســـبت أصـــدق المشـ ــيم العربيـ ولـــدت فـــي الريـــاض موطـــن القيـــم اإلســـالمية والشـ

وأطيـــب الخصـــال مـــن بيئتهـــا حيـــن شـــبت عـــن الطـــوق وأدركـــت .. 
اتجه نظرها بفطرتها السمحة إلى األعمال الخيرية وإلى اإلحسان والعطاء.
• توفيت والدتها األميرة فهدة بنت العاصي -رحمها الله- عام 1343هـ.
• تزوجت من صاحب السمو األمير عبدالله بن محمد بن سعود الكبير .

• أبناؤها : فهد ـ بندر ـ تركي ـ نورة ـ نوف.

وكان نصـــب عينيهـــا مســـاعدة األســـر المحتاجـــة بـــكل أنواعهـــا )أرامـــل، ومطلقـــات، ومرضـــى، وأســـر 
ســـجناء، ومعوزيـــن، وأبنائهـــم(.

وكان يحدوها حب الخير والرغبة فيما عند الله من األجر العظيم للمحسنين.
ســـاهمت فـــي مجـــاالت عـــدة، وبذلـــت أصنافـــًا متعـــددة مـــن العطـــاء مـــع الحـــرص علـــى الكتمـــان 

والســـر ابتغـــاًء لوجـــه اللـــه، وحفاظـــًا علـــى مشـــاعر المحتاجيـــن، ودرءًا للشـــكوك والظنـــون.
حاولنا أن نعدد مجاالت أعمالها، وأنواع جهودها، وأحصينا جزءًا وبقي الكثير.

• شـــاركت فـــي وضـــع ميثـــاق األســـرة الســـعودية )ميثـــاق ســـعفة( الـــذي يهتـــم بقيـــام أســـرة 
صحيـــة قـــادرة علـــى تحقيـــق مفاهيـــم التنميـــة والرفاهيـــة.

• دعمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
• ساندت أعمال التطوع وإصالح ذات البين .

• خصصت باحثات اجتماعيات للتعرف على األسر المحتاجة ودراسة أحوالها.
ــة  ــي جامعـ ــعودية  فـ ــرة السـ ــات األسـ ــز لدراسـ ــت عبدالعزيـ ــة بنـ ــرة صيتـ ــي األميـ ــت كرسـ • رعـ

ــعود  ــك سـ الملـ
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• دعمـــت البحـــوث االجتماعيـــة فـــي الجامعـــات، وقدمـــت تبرعـــات إلجـــراء البحـــوث الســـيما مـــا 
يخـــص العمـــل التطوعـــي الخيـــري فـــي المملكـــة .

• دعمت المرأة السعودية العاملة والناشطة في حقول التعليم والعمل التطوعي.
• رسخت سمو األميرة مبدأ المسؤولية االجتماعية وسعت لنشر الفكرة وتطويرها.

• أسســـت ملتقـــى »نســـاء آل ســـعود«، فهـــي صاحبـــة فكـــرة الملتقـــى، وقامـــت بتفعيـــل دوره 
ـــرات ناشـــطات وفاعـــالت.  ومـــن أمثلـــة مســـاهمات  فـــي خدمـــة المجتمـــع، وضـــم الملتقـــى أمي
الملتقـــى: دعـــم أســـر شـــهداء الواجـــب، ودعـــم المتضرريـــن مـــن الســـيول، ودعـــم وقـــف مشـــروع 

األميـــر ســـلمان، وحملـــة نازحـــي منطقـــة جـــازان. 
• جاهـــدت لجعـــل العمـــل الخيـــري والتطوعـــي فـــي إطـــار مؤسســـي ذي إســـتراتجية واضحـــة فـــي 

المجتمـــع الســـعودي علـــى المســـتويين الفـــردي والجماعـــي .
• ســـاهمت فـــي تأســـيس برنامـــج األمـــان األســـري الوطنـــي )1426هــــ( لحمايـــة الطفـــل فـــي 

المملكـــة مـــن العنـــف األســـري. 
• ُمنحـــت جائـــزة الشـــخصية المميـــزة لألعمـــال الخيريـــة مـــن قبـــل المهرجـــان الثانـــي لـــدول مجلـــس 

التعـــاون الخليجـــي للعمـــل االجتماعـــي لعـــام 2010م.
• حصلت على شهادة ُشكر  وتقدير من مركز الكويت للتوحد .

• توفيـــت األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز ـــــ رحمهـــا اللـــه ـــــ بمدينـــة الريـــاض فـــي التاســـع مـــن 
جمـــادى األولـــى لعـــام 1432هــــ  عـــن عمـــر ناهـــز الثمانيـــن عامـــًا، وقـــد تركـــت وراءهـــا بصمـــاٍت 

واضحـــة فـــي العطـــاء واإلحســـان، وألســـنًة تلهـــج لهـــا بالدعـــاء وتســـتمطر لهـــا الرحمـــة.

ـــة فـــي  ـــم العالمي ـــر والممارســـة أحـــدث المفاهي ـــى مســـتوى الفك ـــة عل ـــرة صيت رســـخت جهـــود األمي
ـــة، فكانـــت  ـــات بالمســـؤولية االجتماعي ـــري، وخاصـــة مـــا يعـــرف فـــي األدبي العمـــل االجتماعـــي والخي
ـــر مســـار  ـــة تصـــب فـــي تطوي ـــرة صيت ـــت جهـــود األمي ـــد كان ـــة استشـــرافية.  ولق جهودهـــا ذات طبيع
مؤسسي-إســـتراتيجي لتأســـيس العمـــل الخيـــري والتطوعـــي فـــي المجتمـــع الســـعودي علـــى 

المســـتويين الفـــردي والجماعـــي.  
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تأسيس الجائزة
ــل االجتماعـــي،  ــز فـــي العمـ ــز للتميـ ــد العزيـ ــت عبـ ــة بنـ ــرة صيتـ ــزة األميـ ــة جائـ ــاء مؤسسـ ــم إنشـ تـ
بموجـــب األمـــر الســـامي الكريـــم رقـــم )أ/109( وتاريـــخ )1433/5/20هــــ( المتضمـــن الموافقـــة علـــى 
إنشـــاء (مؤسســـة جائـــزة األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز للتميـــز فـــي العمـــل االجتماعـــي(، ونـــص 
ـــس  ـــز هـــو الرئي ـــن عبدالعزي ـــه ب ـــك عبدالل ـــن الشـــريفين المل ـــادم الحرمي ـــى أن خ النظـــام األســـاس عل
الفخـــري للمجلـــس، وأن المؤسســـة ذات شـــخصية اعتباريـــة مســـتقلة غيـــر هادفـــة للربـــح المـــادي، 
ــة  ــي مدينـ ــو فـ ــة هـ ــر الرئيـــس للمؤسسـ ــنوات، وأن المقـ ــع سـ ــه أربـ ــاء مدتـ ــا مجلـــس أمنـ ويديرهـ

الريـــاض مـــع إمكانيـــة إنشـــاء فـــروع أو مكاتـــب لهـــا فـــي مـــدن المملكـــة.

• الرؤية:
تأصيل منهج األميرة صيتة في العمل االجتماعي.

• الرسالة:
ـــادرات  ـــر الداعميـــن المتميزيـــن وتشـــجيع المب ـــداع فـــي العمـــل االجتماعـــي مـــن خـــالل تقدي ـــراز اإلب إب
الفرديـــة الهادفـــة للتمكيـــن االقتصـــادي والدمـــج االجتماعـــي وتشـــجيع بحـــوث التنميـــة االجتماعيـــة 

ودراســـاتها.

• أهداف الجائزة:
تسعى الجائزة لتحقيق األهداف اآلتية:

1. تأصيل العمل االجتماعي المؤسسي بجميع صوره وتطويره.
2. تقدير المتميزين من الجنسيين في العمل االجتماعي وتشجيعهم.

3. تشجيع البحوث والدراسات والنشاطات االجتماعية في المجاالت المحددة للجائزة.
4. ترسيخ ثقافة العمل االجتماعي والخيري واإلنساني والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة.

5. تحفيز الهيئات الحكومية واألهلية على التميز واإلبداع في العمل االجتماعي.
6. إبـــراز دور المـــرأة وإســـهاماتها المشـــرفة واإليجابيـــة فـــي المجـــاالت االجتماعيـــة، واإلنســـانية، 

والخيريـــة، والتطوعيـــة علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي.
وذلـــك مواصلـــة لنهـــج صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز ـ يرحمهـــا اللـــه ـ 

فـــي االهتمـــام بمجـــاالت العمـــل االجتماعـــي، والخيـــري، واإلنســـاني، والتطوعـــي.
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مجاالت منح الجائزة
تمنح الجائزة في محورين رئيسين هما المرأة والشباب ضمن المجاالت اآلتية:

ـــم  ـــالل تســـهيل ودع ـــن الجنســـين(، مـــن خ ـــذات للشـــباب )م ـــى ال ـــاد عل ـــم االعتم ـــادرات تدع • مب
ــات  ــاج االجتماعـــي وكســـب متطلبـ ــز االندمـ ــال التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـ ــاريع األعمـ ــذ مشـ تنفيـ

العيـــش الكريـــم.
• مبـــادرات مبتكـــرة لتنميـــة مهـــارات ابتكاريـــة للشـــباب )مـــن الجنســـين(، لتزويدهـــم بالقـــدرات 

المطلوبـــة لدخـــول ســـوق العمـــل.
ـــة / المعلقـــة(، مـــن  ـــذات للمـــرأة )ال ســـيما المطلقـــة / األرمل ـــى ال ـــزز االعتمـــاد عل ـــادرات تع • مب
ـــاج االجتماعـــي  ـــز االندم ـــى تعزي ـــي تهـــدف إل ـــذ مشـــاريع األعمـــال الت ـــم تنفي خـــالل تســـهيل ودع

ـــم. ـــش الكري ـــات العي وكســـب متطلب
ــة لدخـــول  • مبـــادرات مبتكـــرة لتنميـــة مهـــارات ابتكاريـــة للمـــرأة لتزويدهـــا بالقـــدرات المطلوبـ

ــل. ــوق العمـ سـ
• مشـــاريع تدعـــم إيجـــاد فـــرص اقتصاديـــة للمـــرأة تســـهم فـــي اندماجهـــا فـــي مجتمـــع األعمـــال، 

كمـــا تســـهم فـــي التنـــوع فـــي التوظيـــف لـــدى الشـــركات.
• بحـــوث فـــي مجـــاالت جديـــدة وغيـــر تقليديـــة فـــي مجـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة،  وتنميـــة 

المهـــارات. 
ـــاالت المشـــار  ـــر، مـــن المج ـــال أو أكث ـــر، فـــي مج ـــًا أو أكث ـــام موضوع ـــس فـــي كل ع ـــدد المجل و يح

إليهـــا ســـابقًا.
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الدورة الثانية للجائزة
)دورة عام 1435هـ/2014م(

موضوع الجائزة في دورتها الثانية )دورة 1435هـ/2014م(:

)التمكين االجتماعي واالقتصادي للمطلقات والمعلقات واألرامل( 

وقد تم تقسيم الجائزة في ثالثة فروع هي:

• الفرع األول: مبادرات الجهات الداعمة:

وتمنـــح هـــذه الجوائـــز للمبـــادرات المتميـــزة )أنشـــطة، أو برامـــج، أو مشـــروعات، أو خدمـــات ...( التـــي 
قدمتهـــا الجهـــات الداعمـــة )جهـــات حكوميـــة، أو خاصـــة، أو خيريـــة، أو أفـــراد( للنســـاء المطلقـــات، 
أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن كالمعنفـــات أو المهجـــورات، أو أســـرهن، وذلـــك 

بهـــدف دمجهـــن اجتماعيـــًا أو تمكينهـــن اقتصاديـــا.

ويخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها )4( ماليين ريال.

• الفرع الثاني: مبادرات الفئة المستهدفة:

ـــز للنســـاء المطلقـــات، أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن الالتـــي  ـــح هـــذه الجوائ وتمن
بذلـــن مجهـــودات متميـــزة، لتحقيـــق إنجـــازات لهـــن وألســـرهن فـــي المجـــاالت التعليميـــة، أو 

االجتماعيـــة، أو االقتصاديـــة، أو غيرهـــا، وأدت إلـــى دمجهـــن اجتماعيـــًا، أو تمكينهـــن اقتصاديـــا.

ويخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها )4( ماليين ريال.

• الفرع الثالث: الدراسات واألبحاث العلمية:

وتمنـــح هـــذه الجوائـــز للدراســـات/ البحـــوث المتميـــزة التـــي تناولـــت موضوعـــات تتعلـــق بالمطلقـــات، 
أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن، وقدمـــت مقترحـــات ورؤى إبداعيـــة قابلـــة للتطبيـــق، 
تهـــدف إلـــى معالجـــة مشـــكالت المطلقـــات أو المهجـــورات، أو تطويـــر البرامـــج والمشـــروعات 

ـــة لهـــم.  ـــات المقدم والخدم

ويخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها )2( مليون ريال.
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شروط مبادرات الداعمين:
• أ( الجهات الداعمة:

1. أن تكون المبادرة صادرة من جهة اعتبارية )حكومية، أو خاصة، أو خيرية(.

2. أن تكون المبادرة غير هادفة للربح.

ـــادرة المطلقـــات، أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن كالمعنفـــات أو  3. أن تخـــدم المب
ـــورات. المهج

4. أن يكون للمبادرة أثر فاعل على المستهدفات.

5. أن تتصف المبادرة باالستمرارية.

6. أال يسبق للمبادرة الفوز بجائزة.

• ب( الداعمون من األفراد:

1. أن تكون المبادرة صادرة من فرد.

2. أن يتم ترشيح المبادرة من جهة اعتبارية )حكومية، أو خاصة، أو خيرية(

3. أن تكون المبادرة غير هادفة للربح.

ـــادرة المطلقـــات، أو المعلقـــات، أو األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن كالمعنفـــات أو  4. أن تخـــدم المب
ـــورات. المهج

5. أن يكون للمبادرة أثر فاعل على المستهدفات.

6. أن تتصف المبادرة باالستمرارية.

7. أال يسبق للمبادرة الفوز بجائزة.
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• شروط مبادرات األفراد المستهدفين:
ـــوزارات،  ـــل ال ـــة )مث ـــة، أو الخاصـــة، أو الخيري ـــادرة مـــن إحـــدى الجهـــات الحكومي ـــم ترشـــيح المب 1. أن يت
ـــة الخاصـــة، مشـــروعات اإلســـكان،  ـــة، المؤسســـات الخيري ـــات الخيري ـــات، الجمعي المؤسســـات، الهيئ

ـــة( أو غيرهـــا. الشـــركات، المؤسســـات، المصـــارف، الغـــرف التجاري

2. أن تكون صاحبة المبادرة حاليًا أو فيما سبق من ذوات الدخول المنخفضة.

3. أن تحقق المبادرة التمكين االجتماعي أو االقتصادي لصاحبة المبادرة أو ذويها.

4. أن تتصف المبادرة باالستمرارية.

5. أال يسبق للمبادرة الفوز بجائزة.

شروط البحوث/ الدراسات التطبيقية:
1. أن يكـــون الموضـــوع الرئيـــس للبحـــث أو الدراســـة يمـــس قضايـــا المطلقـــات، أو المعلقـــات، أو 

األرامـــل، أو مـــن فـــي حكمهـــن كالمعنفـــات أو المهجـــورات.

2. أن يتقيد البحث أو الدراسة بالمنهجية العلمية.

3. أن يتضمن البحث أو الدراسة رؤى ومقترحات مميزة قابلة للتطبيق.

4. أن يكون البحث أو الدراسة منشورًا، أو مقبواًل للنشر باللغة العربية.

5. أن يكون البحث أو الدراسة حديثًا، بحيث لم يمض على نشره أكثر من خمس سنوات.

6. أن تمتلك الجهة أو الفرد المرشح الملكية الفكرية للبحث أو الدراسة. 

7. أال يكون البحث أو الدراسة المرشح للجائزة قد أعد للحصول على درجة علمية.

8. أال يسبق للبحث أو الدراسة الفوز بجائزة.
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الترشح للجائزة
المرشحون لنيل الجائزة

• إحدى الجهات الحكومية.

• إحدى الجهات األهلية )الخاصة أو الخيرية(.

• أحد األفراد من الجنسين.

ممن تتوافر فيهم الشروط الالزمة للتقدم للجائزة.

الجهات المخولة بالترشيح

يقبل الترشيح للجائزة من خالل: 

• إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة كالـــوزارات والمؤسســـات العامـــة، والهيئـــات العامـــة، والرئاســـات العامـــة 
ومـــا فـــي حكمهـــا،  والجامعـــات والمعاهـــد،  ومراكـــز البحـــوث، والمنشـــآت الحكوميـــة التـــي تقـــدم 

ـــة. ـــة، والتعليمي ـــة، والصحي الخدمـــات االجتماعي

• إحـــدى الجهـــات الخاصـــة كالشـــركات،  والمؤسســـات،  والبنـــوك، والغـــرف التجاريـــة،  والمصانـــع 
وجميـــع المؤسســـات التعليميـــة،  أو الصحيـــة،  أو االجتماعيـــة،  وغيرهـــا مـــن مؤسســـات القطـــاع 

الخـــاص.

• إحـــدى الجهـــات الخيريـــة كالجمعيـــات، والهيئـــات، والمؤسســـات الخيريـــة،  والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة 
ونحوهـــا.

ــا، أو لـــدى غيرهـــا مـــن  بالنســـبة للجهـــات الداعمـــة،  فيحـــق للجهـــة ترشـــيح إحـــدى المبـــادرات لديهـ
الجهـــات.  أمـــا بالنســـبة لألفـــراد الداعميـــن أو األفـــراد المســـتهدفين أو األبحـــاث،  فإنـــه ال بـــد أن 
ـــة مرشـــحين بحـــدٍّ  ـــه يحـــق للجهـــة ترشـــيح ثالث يتـــم ترشـــيحهم مـــن إحـــدى الجهـــات المذكـــورة، علمـــًا بأن

أقصـــى لـــكل فـــرع مـــن فـــروع الجائـــزة.
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متطلبات الترشح
• المستندات المطلوبة في الفرع األول/مبادرات الجهات الداعمة:

1. تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة، وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد 
اإللكترونــي أو البريــد العادي.

2. تعريــف بالجهــة القائمــة بالمبــادرة )حكوميــة، أو خاصــة، أو خيريــة(، يشــمل تاريــخ تأسيســها، 
ــا  ــرز م ــا، وأب ــي تقدمه ــات الت ــات أو المنتج ــوع الخدم ــال نشــاطها، ون ــن إنشــائها، ومج والغــرض م

ــوم بــه مــن أعمــال )ال يتجــاوز ثــالث صفحــات(.  ــه أو تق ــت ب قام
3. صورة الترخيص الرسمي للجهة.

4. وصف موجز للمبادرة )ال يتجاوز خمس صفحات(.
5. إقرار بعدم فوز المبادرة بأي جائزة.

• المستندات المطلوبة في الفرع األول/ مبادرات الداعمين األفراد:
1. تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة، وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد 

اإللكترونــي أو البريــد العادي.
2. صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

3. السيرة الذاتية للمرشح.
4. وصف موجز للمبادرة )ال يتجاوز خمس صفحات(.

5. إقرار بعدم فوز المبادرة بأي جائزة.

• المستندات المطلوبة في الفرع الثاني/ مبادرات األفراد المستهدفين:
1. تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة، وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد 

اإللكترونــي أو البريــد العادي.
2. إثبــات الحالــة للمــرأة بأنهــا مطلقــة، أو معلقــة، أو أرملــة،  أو نحوهــا، )مثــل صــورة إثبــات الهويــة، 

أو صــك إثبــات حالــة، أو برنــت مــن األحــوال، أو شــهادة مــن الضمــان االجتماعــي(.

3. وصــف للمبــادرة التــي قامــت بهــا المرشــحة )مشــروع تجــاري، أو عمــل اجتماعــي ...الــخ( بحيــث ال 
يتجــاوز خمــس صفحــات.
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• المستندات المطلوبة في الفرع الثالث/ األبحاث أو الدراسات:
1. تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة، وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد 

اإللكترونــي أو البريــد العادي.
2. وصف موجز للبحث أو الدراسة )ال يتجاوز خمس صفحات(.

3. شهادة النشر أو القبول للنشر.
4. إقرار بالملكية الفكرية للبحث أو الدراسة.

5. إقرار بعدم فوز البحث أو الدراسة بأي جائزة.
6. أي شــواهد أو إثباتــات )إن وجــدت( علــى تطبيــق  البحــث أو الدراســة، أو االســتفادة منهــا، مــن 

إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخيريــة أو الخاصــة.
7. إرسال )7( نسخ من البحث أو الدراسة إلى الجائزة.
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مكونات الجائزة وتسليمها
• مكونات الجائزة

تتكون الجائزة من:
-  شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز، ومسوغات حصوله على الجائزة.

- وسام يحمل اسم الجائزة وشعارها.
- مبلغ نقدي، وفقًا لما يتم إقراره لكل فرع من فروع الجائزة.

• النتائج وحفل الجائزة
- تعقــد الجائــزة كل عــام مؤتمــرًا صحفيــًا يتــم فيــه اإلعــالن عــن أســماء الفائزيــن الــدورة، وتقديــم 

نبــذة عنهــم، كمــا يعلــن فيــه موعــد االحتفــال بتســليم الجائــزة.
- تنظــم المؤسســة احتفــااًل ســنويًا برعايــة الرئيــس الفخــري لمجلــس أمنــاء المؤسســة خــادم 
ــة والخاصــة  ــه عــدٌد مــن رؤســاء الجهــات الحكومي ــه-، ويدعــى إلي الحرميــن الشــريفين -حفظــه الل
ــزة للفائزيــن بهــا. والخيريــة، ويعلــن عنــه فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة.  ويتــم فيــه تســليم الجائ
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صور من حفل الجائزة في دورتها األولى )1434هـ - 2013م(
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