الكتيب التعريفي للجائزة
في الدورة الثانية

خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
حفظه الله -الرئيس الفخري
لجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

كلمة رئيس مجلس األمناء
ويتجـــدد العطـــاء ،وتعـــود اإلطاللـــة الكريمـــة للجائـــزة ،جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة صيتـــة بنـــت
عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي ،فــي دورتهــا الثانيــة بعــد أن افتتحــت الجائــزة أعمالهــا فــي الــدورة

األولــى مــن الجائــزة التــي أقيمــت العــام الماضــي (1434هـــ2014/م) ،وحققــت نجاحـ ًـا متميـ ً
ـزا وصــدى رائعـ ًـا

ف ــي األوس ــاط االجتماعي ــة.

لق ــد خط ــت الجائ ــزة خطواته ــا األول ــى بثق ــة وثب ــات ،وتتق ــدم اآلن بوض ــوح رؤي ــة وعم ــق تجرب ــة ،تطم ــح إل ــى

الري ــادة والقي ــادة ،وتس ــعى ف ــي أهدافه ــا وأس ــلوبها للمنافس ــة وامت ــاك مس ــاحة أكب ــر ف ــي س ــاحة الجوائ ــز
عل ــى المس ــتوى المحل ــي ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية وس ــمعة وش ــهرة عل ــى المس ــتويين اإلقليم ــي

والدول ــي .

لقــد حرصــت األميــرة صيتــة -رحمهــا اللــه -وهــي مثــال المــرأة المســلمة المتمســكة بتعاليــم دينهــا علــى أن

تبــذل للخيــر ،وتؤســس للعطــاء ،وتوجــه لدعــم كل محتــاج ومســاعدته ،وامتــدت أياديهــا الكريمــة إلــى مجــاالت
عدي ــدة م ــن أف ــراد وجمعي ــات ومؤسس ــات خيري ــة وعلمي ــة .وكان ديدنه ــا الخي ــر واإلحس ــان ،ومنهجه ــا األح ــوج
ـلوب علم ــي يح ــدد المحتاجي ــن بواس ــطة باحثي ــن وباحث ــات يدرس ــون أح ــوال األس ــر ويتعرف ــون
فاألح ــوج ،بأس ـ ٍ

عل ــى احتياجاته ــم س ــواء النقدي ــة أو العيني ــة.

بذل ــت الم ــال والج ــاه ف ــي س ــبيل مس ــاعدة األس ــر المحتاج ــة م ــن الفق ــراء واأليت ــام والمرض ــى والمس ــاجين،

والســـعي إلصـــاح ذات البيـــن ،وتعزيـــز جهـــود الجمعيـــات والمؤسســـات الخيريـــة .وكانـــت -رحمهـــا اللـــه-
تراع ــي مش ــاعر المحتاجي ــن ،فتعط ــي ف ــي الس ــر وتنف ــق بالي ــد اليمن ــى وال تعل ــم الي ــد اليس ــرى م ــا أنفق ــت.

كان الطم ــع فيم ــا عن ــد الل ــه م ــن األج ــر والمثوب ــة هاجس ــها ال ــذي اس ــتمر حت ــى وفاته ــا ــــ رحمه ــا الل ــه رحم ــة

واس ــعة وكت ــب له ــا جزي ــل األج ــر .

ولقــد حــرص خــادم الحرميــن الشــريفين الرئيــس الفخــري للجائــزة وأمنــاء الجائــزة علــى أن تكــون المــرأة محـ ً
ـورا

رئيس ــا لمج ــاالت الجائ ــزة ،والس ــعي إلب ــراز دوره ــا ف ــي جمي ــع المج ــاالت ،والتأكي ــد عل ــى أهمي ــة مش ــاركتها
ف ــي البن ــاء والتنمي ــة ش ـ ً
ـا م ــع الرج ــل.
ـريكا أصي ـ ً

كذل ــك أعط ــت الجائ ــزة الفرص ــة الكب ــرى ضم ــن أهدافه ــا للش ــباب لتش ــجيع مبادراته ــم وابتكاراته ــم ،ودعمه ــم
بـــكل الوســـائل التـــي تعـــزز تنفيـــذ أعمالهـــم وتتيـــح لهـــم الفـــرص االســـتثمارية وتؤهلهـــم لالندمـــاج فـــي
مجتم ــع األعم ــال والحص ــول عل ــى الوظائ ــف المتمي ــزة .

ـرا مجيـ ً
وســتبقى جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي بصمـ ًـة واضحــة وأثـ ً
ـدا
يخلــد جـ ً
ويؤصــل للعمــل االجتماعــي والتطوعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ـزءا مــن أعمــال الخيــر
ِّ
رئيس مجلس األمناء

الحميد
سليمان بن سعد
ّ
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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
الحميد
• معالي األستاذ سليمان بن سعد
ّ
• 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

مــن دوحــة العــز والكــرم ،ومــن منابــت العطــاء واإلحســان ،نشــأت وانبعثــت زهــرة الخيــر وأم الجــود.
إنه ــا صاحب ــة الس ــمو الملك ــي األمي ــرة صيت ــة بن ــت عبدالعزي ــز -رحمه ــا الل ــه ،-وتش ــتهر بـ(نب ــع الخي ــر)
و(أم الس ــعوديين) و (أمي ــرة المس ــؤولية االجتماعي ــة) .يكف ــي أنه ــا ابن ــة المل ــك عبدالعزي ــز القائ ــد
والمؤس ــس ،وأخ ــت الماجدي ــن األكرمي ــن أبن ــاء عبدالعزي ــز .
ولـــدت فـــي الريـــاض موطـــن القيـــم اإلســـامية والشـــيم العربيـــة ،واكتســـبت أصـــدق المشـــاعر
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 نص ــب عينيه ــا مس ــاعدة األس ــر المحتاج ــة ب ــكل أنواعه ــا (أرام ــل ،ومطلق ــات ،ومرض ــى ،وأس ــر
س ــجناء ،ومعوزي ــن ،وأبنائه ــم).
وكان يحدوها حب الخير والرغبة فيما عند الله من األجر العظيم للمحسنين.

س ــاهمت ف ــي مج ــاالت ع ــدة ،وبذل ــت أصناف ـ ًـا متع ــددة م ــن العط ــاء م ــع الح ــرص عل ــى الكتم ــان

ً
ودرءا للش ــكوك والظن ــون.
ـاء لوج ــه الل ــه ،وحفاظ ـ ًـا عل ــى مش ــاعر المحتاجي ــن،
والس ــر ابتغ ـ ً
ً
جزءا وبقي الكثير.
حاولنا أن نعدد مجاالت أعمالها ،وأنواع جهودها ،وأحصينا

• 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.
• رعـــت كرســـي األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز لدراســـات األســـرة الســـعودية فـــي جامعـــة
الملـــك ســـعود
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• دعم ــت البح ــوث االجتماعي ــة ف ــي الجامع ــات ،وقدم ــت تبرع ــات إلج ــراء البح ــوث الس ــيما م ــا
يخ ــص العم ــل التطوع ــي الخي ــري ف ــي المملك ــة .
• دعمت المرأة السعودية العاملة والناشطة في حقول التعليم والعمل التطوعي.
• رسخت سمو األميرة مبدأ المسؤولية االجتماعية وسعت لنشر الفكرة وتطويرها.
• أسس ــت ملتق ــى «نس ــاء آل س ــعود» ،فه ــي صاحب ــة فك ــرة الملتق ــى ،وقام ــت بتفعي ــل دوره
ف ــي خدم ــة المجتم ــع ،وض ــم الملتق ــى أمي ــرات ناش ــطات وفاع ــات .وم ــن أمثل ــة مس ــاهمات
الملتقــى :دعــم أســر شــهداء الواجــب ،ودعــم المتضرريــن مــن الســيول ،ودعــم وقــف مشــروع
األمي ــر س ــلمان ،وحمل ــة نازح ــي منطق ــة ج ــازان.
• جاهــدت لجعــل العمــل الخيــري والتطوعــي فــي إطــار مؤسســي ذي إســتراتجية واضحــة فــي
المجتمــع الســعودي علــى المســتويين الفــردي والجماعــي .
• س ــاهمت ف ــي تأس ــيس برنام ــج األم ــان األس ــري الوطن ــي (1426هـــ) لحماي ــة الطف ــل ف ــي
المملك ــة م ــن العن ــف األس ــري.
• ُمنحــت جائــزة الشــخصية المميــزة لألعمــال الخيريــة مــن قبــل المهرجــان الثانــي لــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي للعمــل االجتماعــي لعــام 2010م.

• حصلت على شهادة ُشكر وتقدير من مركز الكويت للتوحد .
• توفي ــت األمي ــرة صيت ــة بن ــت عبدالعزي ــز ــــ رحمه ــا الل ــه ــــ بمدين ــة الري ــاض ف ــي التاس ــع م ــن

ـات
جم ــادى األول ــى لع ــام 1432هـــ ع ــن عم ــر ناه ــز الثماني ــن عام ـ ًـا ،وق ــد ترك ــت وراءه ــا بصم ـ ٍ
وألســـنة تلهـــج لهـــا بالدعـــاء وتســـتمطر لهـــا الرحمـــة.
ً
واضحـــة فـــي العطـــاء واإلحســـان،
رس ــخت جه ــود األمي ــرة صيت ــة عل ــى مس ــتوى الفك ــر والممارس ــة أح ــدث المفاهي ــم العالمي ــة ف ــي
العم ــل االجتماع ــي والخي ــري ،وخاص ــة م ــا يع ــرف ف ــي األدبي ــات بالمس ــؤولية االجتماعي ــة ،فكان ــت
جهوده ــا ذات طبيع ــة استش ــرافية .ولق ــد كان ــت جه ــود األمي ــرة صيت ــة تص ــب ف ــي تطوي ــر مس ــار
مؤسسي-إســـتراتيجي لتأســـيس العمـــل الخيـــري والتطوعـــي فـــي المجتمـــع الســـعودي علـــى
المس ــتويين الف ــردي والجماع ــي.
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تأسيس الجائزة

تـــم إنشـــاء مؤسســـة جائـــزة األميـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز للتميـــز فـــي العمـــل االجتماعـــي،
بموج ــب األم ــر الس ــامي الكري ــم رق ــم (أ )109/وتاري ــخ (1433/5/20هـــ) المتضم ــن الموافق ــة عل ــى
إنش ــاء )مؤسس ــة جائ ــزة األمي ــرة صيت ــة بن ــت عبدالعزي ــز للتمي ــز ف ــي العم ــل االجتماع ــي) ،ون ــص
النظ ــام األس ــاس عل ــى أن خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك عبدالل ــه ب ــن عبدالعزي ــز ه ــو الرئي ــس
الفخ ــري للمجل ــس ،وأن المؤسس ــة ذات ش ــخصية اعتباري ــة مس ــتقلة غي ــر هادف ــة للرب ــح الم ــادي،
ويديرهـــا مجلـــس أمنـــاء مدتـــه أربـــع ســـنوات ،وأن المقـــر الرئيـــس للمؤسســـة هـــو فـــي مدينـــة
الري ــاض م ــع إمكاني ــة إنش ــاء ف ــروع أو مكات ــب له ــا ف ــي م ــدن المملك ــة.
• الرؤية:
تأصيل منهج األميرة صيتة في العمل االجتماعي.
• الرسالة:
إب ــراز اإلب ــداع ف ــي العم ــل االجتماع ــي م ــن خ ــال تقدي ــر الداعمي ــن المتميزي ــن وتش ــجيع المب ــادرات
الفردي ــة الهادف ــة للتمكي ــن االقتص ــادي والدم ــج االجتماع ــي وتش ــجيع بح ــوث التنمي ــة االجتماعي ــة
ودراس ــاتها.
• أهداف الجائزة:
تسعى الجائزة لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1تأصيل العمل االجتماعي المؤسسي بجميع صوره وتطويره.
 .2تقدير المتميزين من الجنسيين في العمل االجتماعي وتشجيعهم.
 .3تشجيع البحوث والدراسات والنشاطات االجتماعية في المجاالت المحددة للجائزة.
 .4ترسيخ ثقافة العمل االجتماعي والخيري واإلنساني والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة.
 .5تحفيز الهيئات الحكومية واألهلية على التميز واإلبداع في العمل االجتماعي.
 .6إبـــراز دور المـــرأة وإســـهاماتها المشـــرفة واإليجابيـــة فـــي المجـــاالت االجتماعيـــة ،واإلنســـانية،
والخيريـــة ،والتطوعيـــة علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي.
وذل ــك مواصل ــة لنه ــج صاحب ــة الس ــمو الملك ــي األمي ــرة صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز ـ يرحمه ــا الل ــه 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:
• مب ــادرات تدع ــم االعتم ــاد عل ــى ال ــذات للش ــباب (م ــن الجنس ــين) ،م ــن خ ــال تس ــهيل ودع ــم
تنفيـــذ مشـــاريع األعمـــال التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز االندمـــاج االجتماعـــي وكســـب متطلبـــات
العيـــش الكريـــم.
• مبـــادرات مبتكـــرة لتنميـــة مهـــارات ابتكاريـــة للشـــباب (مـــن الجنســـين) ،لتزويدهـــم بالقـــدرات
المطلوبـــة لدخـــول ســـوق العمـــل.
• مب ــادرات تع ــزز االعتم ــاد عل ــى ال ــذات للم ــرأة (ال س ــيما المطلق ــة  /األرمل ــة  /المعلق ــة) ،م ــن
خ ــال تس ــهيل ودع ــم تنفي ــذ مش ــاريع األعم ــال الت ــي ته ــدف إل ــى تعزي ــز االندم ــاج االجتماع ــي
وكس ــب متطلب ــات العي ــش الكري ــم.
• مبـــادرات مبتكـــرة لتنميـــة مهـــارات ابتكاريـــة للمـــرأة لتزويدهـــا بالقـــدرات المطلوبـــة لدخـــول
ســـوق العمـــل.
• مش ــاريع تدع ــم إيج ــاد ف ــرص اقتصادي ــة للم ــرأة تس ــهم ف ــي اندماجه ــا ف ــي مجتم ــع األعم ــال،
كم ــا تس ــهم ف ــي التن ــوع ف ــي التوظي ــف ل ــدى الش ــركات.
• بحـــوث فـــي مجـــاالت جديـــدة وغيـــر تقليديـــة فـــي مجـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة ،وتنميـــة
المهـــارات.

و يح ــدد المجل ــس ف ــي كل ع ــام موضوع ـ ًـا أو أكث ــر ،ف ــي مج ــال أو أكث ــر ،م ــن المج ــاالت المش ــار

إليه ــا س ـ ً
ـابقا.
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الدورة الثانية للجائزة

(دورة عام 1435هـ2014/م)

موضوع الجائزة في دورتها الثانية (دورة 1435هـ2014/م):
(التمكين االجتماعي واالقتصادي للمطلقات والمعلقات واألرامل)

وقد تم تقسيم الجائزة في ثالثة فروع هي:
• الفرع األول :مبادرات الجهات الداعمة:
وتمن ــح ه ــذه الجوائ ــز للمب ــادرات المتمي ــزة (أنش ــطة ،أو برام ــج ،أو مش ــروعات ،أو خدم ــات  )...الت ــي

قدمتهـــا الجهـــات الداعمـــة (جهـــات حكوميـــة ،أو خاصـــة ،أو خيريـــة ،أو أفـــراد) للنســـاء المطلقـــات،
أو المعلق ــات ،أو األرام ــل ،أو م ــن ف ــي حكمه ــن كالمعنف ــات أو المهج ــورات ،أو أس ــرهن ،وذل ــك
به ــدف دمجه ــن اجتماعي ـ ًـا أو تمكينه ــن اقتصادي ــا.
ويخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها ( )4ماليين ريال.

• الفرع الثاني :مبادرات الفئة المستهدفة:
وتمن ــح ه ــذه الجوائ ــز للنس ــاء المطلق ــات ،أو المعلق ــات ،أو األرام ــل ،أو م ــن ف ــي حكمه ــن الالت ــي
بذلـــن مجهـــودات متميـــزة ،لتحقيـــق إنجـــازات لهـــن وألســـرهن فـــي المجـــاالت التعليميـــة ،أو
ً
اجتماعيـــا ،أو تمكينهـــن اقتصاديـــا.
االجتماعيـــة ،أو االقتصاديـــة ،أو غيرهـــا ،وأدت إلـــى دمجهـــن
ويخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها ( )4ماليين ريال.

• الفرع الثالث :الدراسات واألبحاث العلمية:
وتمن ــح ه ــذه الجوائ ــز للدراس ــات /البح ــوث المتمي ــزة الت ــي تناول ــت موضوع ــات تتعل ــق بالمطلق ــات،
أو المعلقــات ،أو األرامــل ،أو مــن فــي حكمهــن ،وقدمــت مقترحــات ورؤى إبداعيــة قابلــة للتطبيــق،

تهـــدف إلـــى معالجـــة مشـــكالت المطلقـــات أو المهجـــورات ،أو تطويـــر البرامـــج والمشـــروعات
والخدم ــات المقدم ــة له ــم.
ويخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها ( )2مليون ريال.
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شروط مبادرات الداعمين:
• أ) الجهات الداعمة:
 .1أن تكون المبادرة صادرة من جهة اعتبارية (حكومية ،أو خاصة ،أو خيرية).
 .2أن تكون المبادرة غير هادفة للربح.
 .3أن تخ ــدم المب ــادرة المطلق ــات ،أو المعلق ــات ،أو األرام ــل ،أو م ــن ف ــي حكمه ــن كالمعنف ــات أو
المهج ــورات.
 .4أن يكون للمبادرة أثر فاعل على المستهدفات.
 .5أن تتصف المبادرة باالستمرارية.
 .6أال يسبق للمبادرة الفوز بجائزة.

• ب) الداعمون من األفراد:
 .1أن تكون المبادرة صادرة من فرد.
 .2أن يتم ترشيح المبادرة من جهة اعتبارية (حكومية ،أو خاصة ،أو خيرية)
 .3أن تكون المبادرة غير هادفة للربح.
 .4أن تخ ــدم المب ــادرة المطلق ــات ،أو المعلق ــات ،أو األرام ــل ،أو م ــن ف ــي حكمه ــن كالمعنف ــات أو
المهج ــورات.
 .5أن يكون للمبادرة أثر فاعل على المستهدفات.
 .6أن تتصف المبادرة باالستمرارية.
 .7أال يسبق للمبادرة الفوز بجائزة.
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• شروط مبادرات األفراد المستهدفين:
 .1أن يت ــم ترش ــيح المب ــادرة م ــن إح ــدى الجه ــات الحكومي ــة ،أو الخاص ــة ،أو الخيري ــة (مث ــل ال ــوزارات،
المؤسس ــات ،الهيئ ــات ،الجمعي ــات الخيري ــة ،المؤسس ــات الخيري ــة الخاص ــة ،مش ــروعات اإلس ــكان،
الش ــركات ،المؤسس ــات ،المص ــارف ،الغ ــرف التجاري ــة) أو غيره ــا.
ً
حاليا أو فيما سبق من ذوات الدخول المنخفضة.
 .2أن تكون صاحبة المبادرة
 .3أن تحقق المبادرة التمكين االجتماعي أو االقتصادي لصاحبة المبادرة أو ذويها.
 .4أن تتصف المبادرة باالستمرارية.
 .5أال يسبق للمبادرة الفوز بجائزة.

شروط البحوث /الدراسات التطبيقية:
 .1أن يك ــون الموض ــوع الرئي ــس للبح ــث أو الدراس ــة يم ــس قضاي ــا المطلق ــات ،أو المعلق ــات ،أو
األرام ــل ،أو م ــن ف ــي حكمه ــن كالمعنف ــات أو المهج ــورات.
 .2أن يتقيد البحث أو الدراسة بالمنهجية العلمية.
 .3أن يتضمن البحث أو الدراسة رؤى ومقترحات مميزة قابلة للتطبيق.
ً
مقبوال للنشر باللغة العربية.
منشورا ،أو
 .4أن يكون البحث أو الدراسة
ً
ً
حديثا ،بحيث لم يمض على نشره أكثر من خمس سنوات.
 .5أن يكون البحث أو الدراسة
 .6أن تمتلك الجهة أو الفرد المرشح الملكية الفكرية للبحث أو الدراسة.
 .7أال يكون البحث أو الدراسة المرشح للجائزة قد أعد للحصول على درجة علمية.
 .8أال 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:
• إحــدى الجهــات الحكوميــة كالــوزارات والمؤسســات العامــة ،والهيئــات العامــة ،والرئاســات العامــة
وم ــا ف ــي حكمه ــا ،والجامع ــات والمعاه ــد ،ومراك ــز البح ــوث ،والمنش ــآت الحكومي ــة الت ــي تق ــدم
الخدم ــات االجتماعي ــة ،والصحي ــة ،والتعليمي ــة.
• إحـــدى الجهـــات الخاصـــة كالشـــركات ،والمؤسســـات ،والبنـــوك ،والغـــرف التجاريـــة ،والمصانـــع
وجمي ــع المؤسس ــات التعليمي ــة ،أو الصحي ــة ،أو االجتماعي ــة ،وغيره ــا م ــن مؤسس ــات القط ــاع
الخ ــاص.
• إح ــدى الجه ــات الخيري ــة كالجمعي ــات ،والهيئ ــات ،والمؤسس ــات الخيري ــة ،والمنظم ــات غي ــر الربحي ــة
ونحوه ــا.
بالنســـبة للجهـــات الداعمـــة ،فيحـــق للجهـــة ترشـــيح إحـــدى المبـــادرات لديهـــا ،أو لـــدى غيرهـــا مـــن
الجهـــات .أمـــا بالنســـبة لألفـــراد الداعميـــن أو األفـــراد المســـتهدفين أو األبحـــاث ،فإنـــه ال بـــد أن

يت ــم ترش ــيحهم م ــن إح ــدى الجه ــات المذك ــورة ،علم ـ ًـا بأن ــه يح ــق للجه ــة ترش ــيح ثالث ــة مرش ــحين بح ـ ٍّـد

أقص ــى ل ــكل ف ــرع م ــن ف ــروع الجائ ــزة.
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متطلبات الترشح

• المستندات المطلوبة في الفرع األول/مبادرات الجهات الداعمة:

 .1تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة ،وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد
اإللكترونــي أو البريــد العادي.
 .2تعريــف بالجهــة القائمــة بالمبــادرة (حكوميــة ،أو خاصــة ،أو خيريــة) ،يشــمل تاريــخ تأسيســها،
والغــرض مــن إنشــائها ،ومجــال نشــاطها ،ونــوع الخدمــات أو المنتجــات التــي تقدمهــا ،وأبــرز مــا
قامــت بــه أو تقــوم بــه مــن أعمــال (ال يتجــاوز ثــاث صفحــات).
 .3صورة الترخيص الرسمي للجهة.
 .4وصف موجز للمبادرة (ال يتجاوز خمس صفحات).
 .5إقرار بعدم فوز المبادرة بأي جائزة.
• المستندات المطلوبة في الفرع األول /مبادرات الداعمين األفراد:
 .1تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة ،وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد
اإللكترونــي أو البريــد العادي.
 .2صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
 .3السيرة الذاتية للمرشح.
 .4وصف موجز للمبادرة (ال يتجاوز خمس صفحات).
 .5إقرار بعدم فوز المبادرة بأي جائزة.
• المستندات المطلوبة في الفرع الثاني /مبادرات األفراد المستهدفين:
 .1تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة ،وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد
اإللكترونــي أو البريــد العادي.
 .2إثبــات 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).
 .3وصــف 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:
 .1تعبئــة نمــوذج الترشــيح المخصــص لذلــك علــى موقــع الجائــزة ،وإرســاله عبــر الموقــع أو عبــر البريــد
اإللكترونــي أو البريــد العادي.
 .2وصف موجز للبحث أو الدراسة (ال يتجاوز خمس صفحات).
 .3شهادة النشر أو القبول للنشر.
 .4إقرار بالملكية الفكرية للبحث أو الدراسة.
 .5إقرار بعدم فوز البحث أو الدراسة بأي جائزة.
 .6أي شــواهد أو إثباتــات (إن وجــدت) علــى تطبيــق البحــث أو الدراســة ،أو االســتفادة منهــا ،مــن
إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الخيريــة أو الخاصــة.
 .7إرسال ( )7نسخ 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.

ً
وفقا لما يتم إقراره لكل فرع من فروع الجائزة.
 مبلغ نقدي،• النتائج وحفل الجائزة

 تعقــد الجائــزة كل عــام مؤتمـ ًـرا صحفيـ ًـا يتــم فيــه اإلعــان عــن أســماء الفائزيــن الــدورة ،وتقديــم
نبــذة عنهــم ،كمــا يعلــن فيــه موعــد االحتفــال بتســليم الجائــزة.

ً
ســنويا برعايــة الرئيــس الفخــري لمجلــس أمنــاء المؤسســة خــادم
احتفــاال
 تنظــم المؤسســةً

ـدد مــن رؤســاء الجهــات الحكوميــة والخاصــة
الحرميــن الشــريفين -حفظــه اللــه ،-ويدعــى إليــه عـ ٌ

والخيريــة ،ويعلــن عنــه فــي وســائل اإلعــام المختلفــة .ويتــم فيــه تســليم الجائــزة للفائزيــن بهــا.
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صور من حفل الجائزة في دورتها األولى (١٤٣٤هـ ٢٠١٣ -م)
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صور من حفل الجائزة في دورتها األولى (١٤٣٤هـ ٢٠١٣ -م)
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صور من حفل الجائزة في دورتها األولى (١٤٣٤هـ ٢٠١٣ -م)
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