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بنت  صيتة  األميرة  جائزة  مسيرة  عن  رقمي  وثائقي  كتاب 
عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي منذ إنشائها عام 1433هـ 

وحتى بلوغها عامها العاشر؛ موثق بالحقائق واألرقام والصور.

بنت  صيتة  األميرة  جائزة  إنشاء  على  سنوات   10 مرور  مع 
من  تحقق  ما  وألن  االجتماعي،  العمل  في  للتميز  عبدالعزيز 
إنجازات إنسانية ووطنية من األهمية بمكان ،كان البد من توثيق 
التي ال  أحداثها وتفاصيلها، فاألمم  العطرة بكل  المسيرة  هذه 

توثق أحداثها تندثر في غياهب النسيان.

وألن ما تحقق على مدار 10 سنوات يستحق التوقف واإلشادة، 
كان البد من هذا الكتاب «صيتة 10 أعوام من العطاء» كشاهد 

على إنجازات ال تنسى.

األمين العام 
أ. د. فهد بن حمد المغلوث

مراكز ومنصات
فعاليات

مؤتمرات علميةورش عملجوائز اجتماعية
الجائزة الكبرى

زيارات ميدانية

مبادرات وخدمات
لقـــــاءات

ورش عمل وأمسيات
ملتقياتمنتديات

مؤتمرات صحفية
حمالت توعوية

مشاركات مجتمعية

رعايات ومشاركات مواد توعويةتواصل مجتمعي

مبادرات مجتمعية إصدارات ثقافية ووثائقيةجوائز نوعية
تدريب وتوظيف

تنسيق العمل االجتماعي

مبادرات نوعيةمساهمات إنسانية
مسؤولية مجتمعية

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مبادرات مشتركةتكريم ووفــــاء
تكريم ودعم

جلسات حوارية جوالت تعريفية

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

جـــائزة تحفيزجـــائزة تنسيــق مرکز صیتة للتأهیلجــائزة أم الجــــــود
املهني واالجتماعي

مرکز التنسیق االجتماعي

دورات الجائزة
10

فروع الجائزة
6

جوائز اجتماعية
4

مبادرات اجتماعية
5

مراكز اجتماعية
2

شراكة واتفاقية
15

زيارات ميدانية
104

األعمال المقدمة
4,075

األعمال المرشحة
2,117

أعضاء مركز تنسيق
1,187

فائز بالجائزة الكبرى
115

فائزًا بالجوائز االجتماعية
230

قيمة الجوائز
لایر53,5

ن 
يو

مل

2013

2023

مبـــادرة ترسيخمبـــادرة دعــــم مبــادرة تضامنمبــــادرة احتضـان





شكر وعرفان
لكل الذين آمنوا برسالة الجائزة

السامية والوطنيــة.. فدعموهــا حبـــًا

ودعـــاًء ال ينقطع أثره بإذن الله..
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المحتوى

كلمة رئيس مجلس األمنـــــاء

كلمة رئيس اللجنة التنفيذية

كلمة األمين العام 

عــن المؤســســــة

مبادئ نؤمن بها

مسيرة الجائزة

الجائزة الكبرى

الجوائز االجتماعية

المبادرات

المراكز والملتقيات

اتفاقيات التعاون والزيارات

المؤتمرات والمشاركات

اإلصدارات
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

كلمة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
المهندس/ أحمــــد بن سليمـــان الراجحي 

رئيس مجلس األمناء

حينمــا يكــون العطــاء بحجــم صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة صيتــة 
بنــت عبدالعزيــز - رحمهــا اهلل -، هنــا ينبغــي التوقــف للتأمــل فــي ســيرة 
المغفــور لهــا بــإذن اهلل، تلــك الســيرة اإلنســانية العطــرة التــي مــا فتئــت 
النــاس  أثنــاء حياتهــا، وهــي تقــف بنفســها علــى همــوم  صاحبتهــا 
والمعســرين وتلمــس احتياجاتهــم ومســح دمعــة اليتامــى وغيرهــم 

ــاة وأوجعتهــم بظروفهــا القاســية. ــت منهــم الحي ممــن نال

وجائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي، 
ــق مســيرتها  ــة اإلنســانية، وهــي توّث ــداد لمســيرة الراحل التــي هــي امت
ــق ألعمــال وطنيــة يفتخــر  ــرة علــى امتــداد عشــر ســنوات، إنمــا توّث الخيِّ

بهــا كل إنســان أينمــا كان.

مســيرة إنســانية ثريــة متنوعــة وضعــت نصــب عينيهــا خدمــة الوطــن 
والمواطــن والوصــول للمحتــاج أينمــا كان، وعلــى كل شــبٍر مــن هــذا 

ــي. الوطــن الغال

اليــوم .. وجائــزة األميــرة صيتــة ُتكمــل عامهــا العاشــر، ال يســعنا إال 
نحمــد اهلل علــى خيريــة هــذا الوطــن العظيــم الــذي أعطــى ومــا زال 
ــًة، وعلــى كل  ُيعطــي بــا حــدود دون كلــٍل أو ملــل ودون تفرقــة أو ِمنَّ
الجهــود المباركــة التــي تخــدم اإلنســان فــي كل مجــال، ومثمنيــن لجائــزة 
األميــرة صيتــة هــذا الــدور اإلنســاني الرائــد الــذي يســتحق كل تقديــر 
وشــكر، والدعــاء الخالــص بــأن يتواصــل العطــاء ويــدوم النمــاء، ويحفــظ 

ــا نعمــة األمــن واألمــان.  ــا ويديــم علين ــا وطنن اهلل لن

جائزة 
األميرة صيتة 
مسيرة إنسانية
وطنية ثرية 
في تكريم 
رواد العمل 
االجتماعي..
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كلمة صاحبة السمو األميرة
نوف بنت عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

عضو مجلس األمناء - رئيس اللجنة التنفيذية

ال ُيمكــن إلنســاٍن يــرى أمامــه اإلنجــازات الخيريــة المتواصلــة، إال أن يحمــد 
ــه ونعمــه، وأن ُيحــاول جاهــدًا  اهلل ســبحانه وتعالــى علــى واســع فضل
حفــظ هــذه النعمــة والمداومــة علــى توســيع االســتفادة منهــا وإيجــاد 

كل الطــرق الســتدامتها.

ــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي  وجائ
ــى نهــج صاحبتهــا  ــذ نشــأتها  وهــي تحــاول جاهــدة أن ُتحافــظ عل ومن
»أم الجــود« و »أم اإلنســانية«. ذلــك النهــج الــذي خطتــه -رحمهــا اهلل- 
بــأن يســتمر بعدهــا، والمتمثــل  أثنــاء حياتهــا وأوصــت  وســارت عليــه 
فــي تلمــس احتياجــات النــاس والوقــوف معهــم ومســاعدتهم علــى 

مصاعــب الدنيــا وهمومهــا، وتكريــم رواد العمــل االجتماعــي.

واليــوم.. ومــع بلــوغ الجائــزة عامهــا العاشــر بفضــل اهلل، وأيضــًا مــن 
بــاب الشــفافية التــي تنتهجهــا الجائــزة، فإنــه يســرها أن تقــدم هــذه 
المســيرة الرقميــة المباركــة إلنجــازات الجائــزة منــذ إنشــائها وعلــى مــدار 
العشــر ســنوات الماضيــة، شــاكرين اهلل ســبحانه وتعالــى علــى مــا أنعــم 
علينــا بــه مــن نعــم، ومثمنيــن دور الدولــة الكبيــر فــي دعــم مســيرة 
الجائــزة مقرونــًا بالشــكر لــكل مــن وقــف مــع الجائــزة وقــّدر دورهــا فــي 
خدمــة المجتمــع، ومتطلعيــن لغــٍد واعــد أكثــر إشــراقًا وتفــاؤاًل، ُيكِمــل 

ــاد والبــاد.  مســيرة »أم الجــود« الخيــرة لمــا فيــه خيــر العب

»أم الجود« 
سيرة عطرة 
لنهج مبارك 
وأثر دائم..
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

كلمة
األستاذ الدكتور || فهد بن حمد المغلوث

أمين عام جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 

ــة اإلنجــازات، فــإن اإلنجــازات نفســها ُتقــاس  إذا كان النجــاح ُيقــاس بكمي
بلغــة األرقــام. ومــن هــذا المنطلــق، فقــد حرصــت جائــزة األميــرة صيتــة 
بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي علــى اختصــار إنجازاتهــا 
فــي هــذا التقريــر اإلحصائــي لدوراتهــا العشــر مــن عــام 2013م إلــى 

2023م، والتــي تنوعــت مجاالتهــا مــع كل دورة.

كمــا تشــمل هــذه المســيرة الرقميــة المباركــة إنجــازات الجائــزة األخــرى، 
والتــي تــدل علــى تنــوع موضوعــات الجائــزة عامــًا بعــد آخــر، وتبنيهــا 
المجتمــع  شــرائح  جميــع  احتياجــات  تغطــي  خاقــة  نوعيــة  مبــادرات 
فــي أغلــب مناطــق، ومحافظــات المملكــة، وبالــذات الطرفيــة منهــا؛ 
كالملتقيــات، والزيــارات، والفعاليــات ذات الصلــة بعمــل الجائــزة، ممــا 
يــدل داللــة قاطعــة علــى الدعــم الســخي الــذي يحظــى بــه العمــل 
اهلل-،  -حفظهــا  الدولــة  قبــل  مــن  والخيــري  واإلنســاني  االجتماعــي 
ممــا أضحــى عامــة فارقــة، وجعــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
مملكــة اإلنســانية بحــق، وقائــدة للعمــل االجتماعــي فــي المنطقــة، 

وُأنموذجــًا ُمشــّرفًا ُيحتــذى.

 آمليــن أن ُتعطــي هــذه المســيرة الرقميــة لمحــة واضحــة ودقيقــة عــن 
مســار الجائــزة والفائزيــن بهــا، وكافــة المعلومــات اإلحصائيــة المتعلقــة 

بهــا.

   قيادة العمل 
االجتماعي 

عالمة فارقة 
في تاريخ 

المملكة العربية 
السعودية..
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عن
المؤسسة

تــم إنشــاء جائــزة األميــرة صيتــة بنت عبدالعزيز للتميــز في العمل االجتماعي 
1433/05/20هـــ  وتاريــخ  )أ/109(  رقــم  الكريــم  الملكــي  األمــر  بموجــب 
المتضمــن الموافقــة علــى إنشــاء )مؤسســة جائــزة األميــرة صيتــة بنــت 

ــى أن: ــص النظــام عل ــز فــي العمــل االجتماعــي(، ون ــز للتمي عبدالعزي

• خادم الحرمين الشريفين هو الرئيس الفخري للمجلس.

• المؤسســة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة غيــر هادفــة 
للربــح المالي.

• يديرها مجلس أمناء مدته أربع سنوات.

مــع  الريــاض  مدينــة  هــو  للمؤسســة  الرئيــس  المقــر   •
إمكانيــة إنشــاء فــروع أو مكاتــب لهــا فــي مــدن المملكــة.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الرؤيـــــــــة

دعم التميز في العمل االجتماعي محليًا ودوليًا.

الرسالــــــة

إذكاء روح التنافس بين رواد العمل االجتماعي ومنظماته.
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الـجــــائــــزة
الكـــبــــرى

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

جائزة سنوية ُتعنى بتكريم رواد العمل االجتماعي
)للجهــات واألفــــراد(



9

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الـجــــوائــــــز
االجتماعية

جـائـــزة أم الجــــود
»حيث نقاء الوسيلة ُيعانق ُنبل المقصد«

جائزة المواطنة المسؤولة
»لتنمية القدرات االجتماعية للنشء«

جائزة تنسيق
»نحو تكامل جهود العمل االجتماعي«

جائــــزة تحفيـــز
»نحو مبادرات مجتمعية لتعزيز األيام الوطنية«
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المـبـادرات

مبـــادرة دعــــــــم
)نحو تمكين وتطوير جهود العمل االجتماعي(

مبــادرة احتضـان
)نحو مجتمع نوعي اجتماعيًا(

مبــادرة ترسـيـــخ
)نحو تبسيط ونشر ثقافة العمل االجتماعي للنشء(

مبادرة تضـــامـن
)نحن لهم عون(
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

المـــــراكــــز
والملتقيات

مركــــز التنسيــــق االجتمـاعـــــي
)نحو تكامل جهود العمل االجتماعي(

مركــــز األميـرة صيتــة بنت عبدالعزيـــز
للتأهيل المهني واالجتماعي

)استدامة مجتمعية لمستقبل واعد(

ملتقى درايـــــــــة
)مــــاذا لـــو.. كيف تتصــــرف؟(
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مبــــــادئ
نؤمن بها

عالقتنـــا بفائزينـــا بمجـــرد تكريمهـــم، بـــل يســـتمر التواصـــل معهم ال تنتهـي
لتشجيعهم على تقديم المزيد واألفضل للمجتمع.

بالتنميـــة الشـــاملة التي تســـتهدف جميع شـــرائح المجتمع في كل نـــؤمــــن
مجاالت الحياة.

علـــى مبـــدأ التكامل مع جميـــع الجهات ذات العالقة وفق شـــراكات نـــؤكــــد
نوعية من شأنها االرتقاء بالعمل االجتماعي وتحسين مخرجاته.

بمبادئ الحوكمة والشـــفافية واســـتدامة البرامج وكل ما من شأنه ملتزمون
تجويد مخرجات العمل االجتماعي.

العمـــل التطوعـــي من خـــالل مبادراتنـــا المجتمعية، ومـــن خالل كل نــدعــــــم
المناطق والمحافظات.

كثيـــرًا األثـــر الـــذي ُتحدثـــه األعمـــال الفائـــزة فـــي المجتمـــع ومدى يهمنـــــــا
استمرارها أو استدامتها.

على المســـاهمة في تنمية المناطق الطرفية، والذهاب للمســـتفيد ُنــــركـــــــز
ميدانيًا، حيث كان للتأكد من وصول الخدمة إليه.

علـــى تنوع المبـــادرات المجتمعية التي تســـاهم فـــي خلق مجتمع نــعـــمـــل
حيوي والوصول إلى جودة حياة.

على أن تكـــون برامجنا ُملبيًة الحتياج مجتمعي ومواكبة كل جديد، نحـــــــرص
ومتماشية مع توجهات الوطن ومحققة لطموحاته.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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الرئيس الفخري

2014 - 2013
خادم الحرمين الشريفين

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
-رحمه اهلل-

منذ 2015
خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز
-حفظه اهلل-
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

رؤساء مجلس األمناء

معالي وزير الشؤون االجتماعية
الدكتور || يوسف بن أحمد العثيمين

معالي وزير الشؤون االجتماعية
األستاذ || سليمان بن سعد الحمّيد 

معالي وزير الشؤون االجتماعية
الدكتور || ماجد بن عبداهلل القصبي 

معالي وزير الشؤون االجتماعية
الدكتور || مفرج بن سعد الحقباني

معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية
الدكتور || علي بن ناصر الغفيص

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
المهندس || أحمد بن سليمان الراجحي
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أمـنـــــاء المـؤسـســـة

2013
معالي الدكتور || يوسف بن أحمد العثيمين

 2016 - 2013
الدكتور || عبداهلل بن سعود المعيقل

2017 وحتى تاريخه
األستاذ الدكتور || فهد بن حمد المغلوث
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

أعضاء مجلس األمنـــاء )منذ تأسيسها(

صــــــاحب السـمـــــــــــــــو األميـــــــــــر || فهـــد بن عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

صـــــاحبة السمـــــــــــــو األميـــــــــــرة || نوف بنت عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

صاحبة السمــــو الملكي األميرة || عـــــــــــــــــــادلــــــة بنت عبـــــداهلل بن عبــــــدالعزيز

صاحبة السمــــو الملكي األميرة || ريـــــمـــــــــــــــــا بنت ســــــــلطــــــــــــان بن عبدالعزيز

صاحبة السمــــو الملكي األميرة || ســــــــــــــــارة بنت فيـصـــــــــــــــــــــــل بن عبدالعزيز

صاحبة السمــــو الملكي األميرة || مـــضــــــــاوي بنت مــــســـــــاعـد بن عبــــدالعزيز

صــــــاحبة الســمــــــــــو األميـــــــــــرة || نورة بنت عبداهلل بن محمد بن سعـود الكبير

صاحبة السمو األميرة الدكتورة || مشـــــاعل بنت محمد بن سـعــــود آل سـعــــود

صــاحب الســـمو األمــير || سعود بن فهد بن عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

صاحب السمو األمير || سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود آل سعود

معــــالي الدكتور || بنــدر بن عبدالمحسن القناوي

معالي الدكتورة || هـــــــــدى بنت محمـــد العميل
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اللجنـــة التنفيـذيـــــة
تأسست عام 2016/12/20م

رئيـس اللجـنــــة التنفـيـــذيــــــة
صاحبة السمو األميرة

نوف بنت عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

نائب رئيس اللجنة التنفيذيـة
صاحب السمو األمير

سعود بن فهد بن عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

عضــــو اللجــنــــــة التنفيــذيــــة
صاحبة السمو األميرة

نورة بنت عبداهلل بن محمد بن سعود الكبير

عضــــو اللجــنــــــة التنفيــذيــــة
صاحب السمو األمير

سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

المراحل اإلدارية للجائزة
مرت بــــ 3 مراحل لهيكلها التنظيمي

الرئيـــس
الفخــــري

رؤســـاء
مجلس األمناء

أمـنـــاء
المؤسسة

أعضــــاء
مجلس األمناء

اللجنـــــة
التنفيذيــة

المراحـــل
اإلدارية للجائزة

2
6

34
3

12

2017 - 2019

2020 وحتى تاريخه المرحلة
الثـــالــثــــــة

2013 - 2016 المرحلة
األولـــــــــى

4
سنوات

3
سنوات

4
سنوات

المرحلة
الــثـــانـيــــة
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مسيرة الجائزة
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

مسيرة خيـــر وعطاء

ــى خطواتهــا عــام 1433هـــ نحــو ترســيخ مفهــوم العمــل  ــزة أول ــة الجائ ــذ بداي من
االجتماعــي، واالرتقــاء بــه عبــر تكريــم رواده، جهــات وأفــراد، ومنــذ بــدأت هــذه 
ــًا متميــزًا فــي حقــل العمــل  الخطــوة المباركــة، وهــي تســابق الزمــن لتتبــوأ مكان
االجتماعــي، وتكــون منــارة إشــعاع يضــيء بنــوره كل الطــرق المؤديــة لعمــل 
اجتماعــي نوعــي ومميــز ومســتدام، يخــدم الوطــن والمواطــن ويســاهم فــي 

الوصــول لجــودة حيــاة.

وبنظــرة متأنيــة علــى رؤيــة الجائــزة ورســالتها وأهدافهــا ومجاالتهــا وفروعهــا 
ومكوناتهــا وسياســتها، والدراســة التنظيميــة التــي أعدتهــا فــي الدورة الخامســة، 
ومــع بدايــة الــدورة العاشــرة مــرورًا بموقعهــا اإللكترونــي المحدث باســتمرار وفريق 

عملهــا الشــغوف، وكافــة برامجهــا وتنــوع فعالياتهــا.

بنظــرة متأنيــة لــكل تلــك التحــوالت واإلنجــازات، يمكــن القــول ودون أدنــى مجاملــة 
أن جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبــد العزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي أصبحــت 
عامــة فارقــة فــي تاريــخ العمــل االجتماعــي ليــس محليــًا وحســب، بــل إقليميــًا، بــل 

أنهــا أصبحــت بحــق جائــزة الوطــن.

وليــس أدل مــن ذلــك علــى تنوعهــا فــي مواضيــع دوراتهــا العشــر، ممــا يعكــس 
مواكبتهــا لــروح ومتطلبــات العصــر. ووصولهــا لــكل شــرائح المجتمــع وفئاتــه 
الجميــع،  مــن  االســتفادة  علــى  وحرصهــا  تفهمهــا  يعكــس  ممــا  العمريــة. 
وتفانيهــا فــي تقديــم خدمــات تكريميــة نوعيــة للمميزيــن، تعكــس اهتمامهــا 
بــأدق التفاصيــل، واألهــم.. تماشــي الجائــزة خطــوة بخطــوة مــع رؤيــة الوطــن 

ومســتهدفاته.
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أهــــــداف
الجــــــائـزة

1
ترسيخ ثقافة العمل 
االجتماعي والخيري 

واإلنساني والتطوعي 
وتعزيز قيمه النبيلة.

2
تأصيل الـعـمـل 

المؤسسي 
االجتماعـي بجميع 

صوره وتطويره.

3
تقدير المتميزين من 
الجنسين في العمـل 
االجتماعي وتشجيعهم.

4
تحفيز الهيئـات 

الحكومية واألهــلية 
على التميز واإلبداع 
في العمل االجتمـاعي.

5
دعم الوقف اإلسالمي 

وتشجيعه ليكون 
الرافـد األول للعمـل 

االجتمـاعـــي.

6

إبــراز الـمبـادرات الرائدة 
والمتميـزة.

7

إبراز الجوانب المشرقة 
والجهود المضيئـة 
للعمـل االجتماعـي.

8

حوكمـة منظـومــة 
العـمـل االجتمـاعي 

بجميـع مجـاالتــه.

9

بناء إرث وطنـي
في مفهوم العمل 

االجتمـاعي.

10

تشـجيـع اإلنجـازات 
الوطنـيـة والبـرامـج 
االجتماعيــة المتميزة.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

مجــــاالت
الجــــــائـزة

البرامج والمشروعات والخدمات المتميزة

المبـــــــــــــادرات المتميـــــــــــــزة

الريادة في الشؤون االجتماعية واإلنسانية 
والخيرية والتطوعية

المساهمات الفعالة في المسؤولية االجتماعية
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فـــــــــروع
الجــــــائـزة

الفرع األول: التميز في اإلنجاز الوطني )للجهات الحكومية(
يْهدف هذا الفرع من الجائزة إلى اإلسهام في تشجيع وتقدير اإلنجازات الوطنية 

وأصحابها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

الفرع الثاني: التميز في الوقف اإلسالمي )للجهات الوقفية(
يْهدف هذا الفرع من الجائزة إلى تشجيع وتقدير الوقف اإلسالمي وتعظيم دوره 

في التنمية االجتماعية بما يحقق المصلحة العامة لإلنسانية.

الفرع الثالث: التميز في برامج العمل االجتماعي )للجهات غير الربحية(
يْهِدف هذا الفرع من الجائزة إلى تشجيع العمل االجتماعي الخيري المؤسسي، 
فيها  تتوفر  التي  االجتماعي  العمل  برامج  من  المتميزة  النماذج  إبراز  خالل  من 

صفة النفع العام والشفافية والفعالية في تقديم خدماتها.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

فـــــــــروع
الجــــــائـزة

الفرع الرابع: التميز لرّواد العمل االجتماعي )لألفراد(
النماذج  وإبراز  الخيري،  العمل  رواد  دور  إبراز  إلى  الجائزة  من  الفرع  هذا  يْهدف 
المتميزة منهم، بما يحفز اآلخرين من األفراد على تقديم نماذج محاكية لهم 

من أجل خدمة اإلنسانية.

الفرع الخامس: التميز في المسؤوليــة االجتماعيــــة للشركــــات 
)للجهات الربحية(

يهدف هذا الفرع من الجائزة إلى إبراز الدور الكبير الذي يمكن أن تقدمه الشركات 
لمجتمعاتها من مبادرات مختلفة في خدمة المجتمع واالرتقاء به.

الحكومية  )للجهات  البيئية  االستدامة  في  التميز  السادس:  الفرع 
واألهلية والشركات واألفراد(

يْهِدف هذا الفرع من الجائزة إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع من خالل: المحافظة 
وتعزيز استدامة البيئة والُمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية لتوفير حلول لقضايا 

البيئة والمساهمة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.
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مكــونات
الجــــائـــزة

وشــعارها،  المؤسســة  اســم  تحمــل  تقديــر  شــهادة   .1
تتضمــن اســم الجهــة أو الشــخص الفائــز بجائــزة كل موضــوع 
مــن موضوعــات الجائــزة ومســوغات وتاريــخ منحهــا وتوقيــع 
ــس. ــة معلومــات أخــرى يقررهــا المجل ــاء، وأي ــس األمن رئيــس مجل

2. درع يحمــل اســم وشــعار المؤسســة واســم الفائــز فــي 
موضــوع الجائــزة ومجالهــا وســنة منحهــا.

3. مبلغ نقدي.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

تــــاريــــــخ
ومكــــان

تاريخ ومكان إقامة حفل الجائزة الكبرى

الدورة األولى
أقيمت بتاريخ 2013/9/29م بفندق الريتزكارلتون بالرياض. 

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيز 
ــن  ــدر ب ــن بن ــد ب ــر خال آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األمي

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.

الدورة الثانية
أقيمت بتاريخ 2014/12/24م بفندق الفيصلية بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر مقــرن بــن عبدالعزيــز 

ولــي ولــي العهــد.

الدورة الثالثة
أقيمت بتاريخ 2016/2/1م بفندق الفيصلية بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل سعود.
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الدورة الرابعة
أقيمت بتاريخ 2017/3/1م بفندق الفيصلية بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.

الدورة الخامسة
أقيمت بتاريخ 2018/4/17م بفندق الفورسيزن بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل سعود. 

الدورة السادسة
أقيمت بتاريخ 2019/4/2م بفندق الفورسيزن بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.

الدورة السابعة
أقيمت بتاريخ 2020/3/10م بفندق الفورسيزون بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الدورة الثامنة
أقيمت بتاريخ 2021/4/4م بفندق الفيصلية بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.

الدورة التاسعة
أقيمت بتاريخ 2022/3/20م بفندق الفورسيزون بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.

الدورة العاشرة
أقيمت بتاريخ 2022/3/12م بفندق الفيصلية بالرياض.

برعايــة كريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود وبتشــريف مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن 

عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض.
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الجــــائـزة
الكبـــرى

فروع
الجـائــزة

دورات
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

6 10
2117

الفائزون
114بالجـــائــــــزة

قطاع20أفراد
قطـــــاع30خيـــري

قطاع30حكومي
35خـــــاص

4,075

قيمة
لایر53.5الجـوائــز

ن 
يو

مل
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الجائزة الكبرى
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الــدورة
األولى
20 13

كعادة كل الجوائز في بداية نشاطها تحاول أن تكون ثرية في أهدافها وثرية 
المكرمون  وهم  خدماتها،  من  المستفيدين  في  ومتنوعة  برامجها  في 
للتميز في  بنت عبدالعزيز  األميرة صيتة  جائزة  الحال. ولذلك فإن  بطبيعة 
نوعية  من  يتضح  ما  وهذا  هذا،  عن  بعيدة  تكن  لم  االجتماعي  العمل 
المكرمين ونشاطاتهم وعددهم، حيث خصصت الجائزة موضوعها للتمكين 

االقتصادي واالجتماعي للمرأة والشباب وذوي  الدخول المنخفضة.

عنوان الدورة األولى:

التمكيــن االجتمـــاعي واالقتصـــادي
للمرأة والشباب ذوي الدخول المنخفضة

واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: الجهــــات الداعمـــــة.
الفرع الثاني: أصحـــاب المشروعات )األفراد(.

الفرع الثالث: الدراسات العلمية التطبيقية.



الـدورة األولى
2013

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

33

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

3 1
41

الفائزون
14بالجـــائــــــزة

180
قيمة

لایر10الجـوائــز
ن 

يو
مل

الفائزون
وفق الجهات

قطاع8أفراد
قطـــــاع4خيـــري

2حكومي
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الــدورة
الثانيــة
20 14

في الدورة الثانية تم الحفاظ على موضوع التمكين االجتماعي واالقتصادي، 
ولكن مع تغيير المستفيدين إلى المستفيدات منه، حيث أصبح للمطلقات 

والمعلقات واألرامل، مع ازدياد واضح في عدد الفائزين المكرمين.

عنوان الدورة الثانية:

التمكين االجتماعي واالقتصادي
للمطلقـــــات والمعلقـــات واألرامـــــــل

واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: مبادرات الجهات الداعمة.
الفرع الثاني: مبادرات الفئة المستهدفة.
الفرع الثالث: الدراسات واألبحاث العلمية.



الـدورة الثانية
2014

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

35

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

3 2
53

الفائزون
31بالجـــائــــــزة

قطاع21أفراد
قطـــــاع6خيـــري

الدراسات 1حكومي
العلميــــــة

واألبحـــــــاث
2

153
قيمة

لایر10الجـوائــز
ن 

يو
مل
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الــدورة
الثــالثــة
20 15

في  أساسي  كعنوان  واالقتصادي  االجتماعي  التمكين  موضوع  استمر 
سواء  اإلعاقة،  لذوي  موجهًا  أصبح  المرة  هذه  في  ولكن  الثالثة،  الدورة 

للمبادرات الداعمة لها أو المبادرات الخاصة بالمتميزين.

عنوان الدورة الثالثة:

التمكين االجتماعي واالقتصادي
لـــــــذوي اإلعـــاقــــــة

واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: )مبادرات الجهات الداعمة(، )مبادرات الداعمين(.
الفرع الثاني: )مشروعات المتميزين(، )مبادرات المتميزين(.

الفرع الثالث: الدراسات والبحوث التطبيقية.



الـدورة الثالثة
2015

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

37

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

3 3
44

الفائزون
20بالجـــائــــــزة

قطاع11أفراد
9خيـــري

175
قيمة

مليون لایر8الجـوائــز
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الــدورة
الرابعـة
20 16

لكبار  واالقتصادي  االجتماعي  للتمكين  المخصصة  الرابعة  الدورة  وفي 
الدورات  واضح من  بشكل  الفائزة  الجهات  المكرمين من  قلة عدد  السن، 
الثالث األولى، ربما ألن موضوع كبار السن كان بحاجة للعديد من المبادرات 

واألنشطة الموجهة له، وربما قلة المهتمين بهذا المجال بشكل عام.

عنوان الدورة الرابعة:

التمكين االجتماعي واالقتصادي
لكبـــــار الســن

واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: مبادرات الداعمين.
الفرع الثاني: مبادرات المتميزين.

الفرع الثالث: الدراسات واألبحاث والخطط والمخترعات »االبتكارات«.



الـدورة الرابعة
2015

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

39

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

3 4
59

الفائزون
7بالجـــائــــــزة

قطاع4أفراد
3خيـــري

368
قيمة

لایر10الجـوائــز
ن 

يو
مل
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االنتقـــال آلفــــاٍق أرحــب

مــن الــدورة الخامســة نســتطيع القــول أن الجائــزة قــد انتقلــت نقلــة 
نوعيــة، فالجائــزة فــي دورتهــا الخامســة أكــدت حجــم الطمــوح 
الــذي تســعى إليــه وإصرارهــا علــى االنتقــال آلفــاق أرحــب عبــر 
خطــط اســتراتيجية ومراحــل زمنيــة ُلتعــزز مكانتهــا كجائــزة رائــدة 
فــي مجــال العمــل االجتماعــي المتميــز فــي ظــل ثقــة بــاهلل وإرادة 

قويــة ودعــم متواصــل مــن القيــادة الرشــيدة.
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

هوية الجائزة الكبرى

عناصر الهوية
أواًل: الشكل العام

الكبرى بمرونته وتمثيله لمعنى  الجائزة  الجديد لهوية  التصميم  تميز 
العطاء واالستدامة ليرمز إلى تحقيق أهداف الجائزة ورؤيتها. واستخدم 
اللون الذهبي الذي يرمز للدفء واإلحتواء والعطاء السخي كسنابل قمح 

تنحني بكرمها وجودها.

ثانيًا: صيتة

احتوى رسم الهوية على اسم مقدمة الجائزة صاحبة السمو الملكي 
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها اهلل-

ثالثًا: صيتة

طريقة كتابة اسم صيتة بشكل عمودي كالشمعة المضيئة التي تنير 
دروب الخير كداللة على نهج األميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها اهلل- 

التي امتدت أياديها بالخير، والعطاء، والحب للجميع.

رابعًا: صيتة

طريقة كتابة التاء المربوطة في اسم صيتة يمثل ورقة األشجار كناية 
على االستدامة واإلنتاج.

خامسًا: ويستمر اآلثر

صيتة  مسيرة  من  المستوحى  الكبرى  للجائزة  اللفظي  الشعار  وهو 
العطرة التي استمر أثرها برعاية أبنائها وأحفادها.
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الـــــــدورة
الخامسة
2 0 1 7

مع بداية الدورة الخامسة لجائزة األميرة صيتة بنت عبد العزيز يكمن التغيير 
الحقيقي، حيث تزامن ذلك مع البدء في وضع استراتيجية جديدة تمثلت 
د طموح الوطن وتواكب  في تحديث الالئحة األولى وإقرار الئحة جديدة ُتجسِّ
رؤيته، حيث أقرت الجائزة من خالل مجلس أمنائها أربعة فروع أساسية، كما 

أعلنت عن انطالقتها »نحو العالمية«، كعنوان طموح لدورتها الخامسة.

عنوان الدورة الخامسة:

نحو العالمية

واشتملت على الفروع التالية:

الوطني في مجال  اإلنجاز  )التميز في  فرع  األول:  الفرع 
العمل االجتماعي(.

الفرع الثاني: فرع )مبادرات التميز في الوقف اإلسالمي(.
الفرع الثالث: فرع )التميز في برامج العمل االجتماعي(.

الفرع الرابع: فرع )رواد العمل االجتماعي(.



الـدورة الخامسة
2017

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

4 5
33

الفائزون
5بالجـــائــــــزة

قطاع1أفراد
قطـــــاع1خيـــري

قطاع2حكومي
1خـــــاص

440
قيمة

مليون لایر2الجـوائــز
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الــــــــدورة
السادسة
2 0 1 8

وألن شعار »نحو العالمية« يتطلب عماًل مهنيُا رفيع المستوى، فقد كان 
موضوع الدورة السادسة تحت عنوان »حوكمة العمل واستدامة البرامج« 

وفي هذه الدورة تم:
1 -  إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للجائزة باللغتين العربية واإلنجليزية.

2 - اعتماد نظام التتبع اآللي أثناء التقديم.
3 - إشراك المجتمع المحلي في اختيار موضوعات فروع الجائزة.

عنوان الدورة السادسة:

حوكمة العمل واستدامة البرامج

واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: فرع التميز في اإلنجاز الوطني.
الفرع الثاني: فرع التميز في الوقف اإلسالمي. 

الفرع الثالث: فرع التميز في برامج العمل االجتماعي.
الفرع الرابع: فرع رواد العمل االجتماعي.



الـدورة السادسة
2018

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

4 6
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الفائزون
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801
قيمة

مليون لایر2الجـوائــز
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الـــــدورة
السابعة
2 0 1 9

وألن جائزة األميرة صيتة دأبت على التماشي مع مؤشرات ومستهدفات 
التحول  برنامج  استراتيجية  من  الرابع  البعد  وهو  الوطني،  التحول  برنامج 
الوطني لتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي عبر أهداف 
استراتيجية محدودة. فقد تم اختيار موضوع الدورة السابعة ليكون »نحو 
تحقيق أثر أعمق للعمل االجتماعي«، وهو ما يحتاجه العمل االجتماعي فعاًل 

ليكون أكثر فعاليًة واستدامًة.

عنوان الدورة السابعة:

نحو تحقيق أثر أعمق للعمل االجتماعي

واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: فرع التميز في اإلنجاز الوطني. 
الفرع الثاني: فرع التميز في الوقف اإلسالمي.  

الفرع الثالث: فرع التميز في برامج العمل االجتماعي.
الفرع الرابع: فرع رواد العمل االجتماعي.



الـدورة السابعة
2019

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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دورة
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الـــدورة
الثـامنـة
2020

يمكن القول أن الدورة الثامنة للجائزة تكاد تكون استثنائية، بحكم الظروف 
التي يمر بها العالم، نتيجة جائحة فايروس كورونا وما ترتب عليها من إجراءات 
قاسية من قبل كل دول العالم للتخفيف من وطأتها وآثارها األليمة، ورغم 
مسؤوليتها  اتجاه  األميرة صيتة  جائزة  جهود  استمرت  الظروف  هذه  كل 
بحيث  برامجها،  وتنوع  إنتاجها  بحجم  استثنائية  أيضًا  وكانت  االجتماعية، 
مواجهة  في  االجتماعي  »العمل  حول  الثامنة  دورتها  موضوع  خصصت 

األزمات والمخاطر«، استشعارًا منها بأهمية الحدث وخطورته.
 كما اعتمدت فرعًا إضافيًا باسم »المسؤولية االجتماعية للشركات«، في 
االجتماعية،  للمسؤولية  الدولة في دعمها  توجهات  تتماشى مع  خطوة 
إضافة لتدشين كتاب »ذاكرة للتاريخ«، الذي يوثق جهود المملكة العربية 
السعودية لمواجهة جائحة كورونا، وأيضًا إطالق مبادرة »تضامن« لتنمية 

الوعي بقضايا ذوي اإلعاقة.

عنوان الدورة الثامنة:

العمل االجتماعي في مواجهة األزمات والمخاطر
واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: التميز في اإلنجاز الوطني.
الفرع الثاني: التميز في الوقف اإلسالمي.

الفرع الثالث: التميز في برامج العمل االجتماعي.
الفرع الرابع: رواد العمل االجتماعي.

الفرع الخامس: المسؤولية االجتماعية.



الـدورة الثامنة
2020

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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الــــــدورة
التاسعة
2 0 2 1

مسـتهدفات  مـع  الجائـزة  لتماشـي  واسـتمرارًا  السـابقة  للـدورات  اسـتكمااًل 
الدولـة، فقـد اعتمـدت الجائـزة فرعـًا جديـدًا فـي الـدورة التاسـعة وهـو فـرع 
»االسـتدامة البيئيـة«، الـذي أتـى دعمـًا لمبـادرة السـعودية الخضـراء التـي 
أطلقهـا صاحـب السـمو الملكـي األميـر/ محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز 
ولـي العهـد رئيـس مجلـس الـوزراء، واستشـعارًا مـن الجائـزة بأهميـة دورهـا 

الوطنـي لدعـم هـذا التوجـه الوطنـي الداعـم للبيئـة بـكل مجاالتـه.  

عنوان الدورة التاسعة:

العمل االجتماعي في تنمية المناطق الطرفية
واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: التميز في اإلنجاز الوطني.
الفرع الثاني: التميز في الوقف اإلسالمي.

الفرع الثالث: التميز في برامج العمل االجتماعي.
الفرع الرابع: رواد العمل االجتماعي.

الفرع الخامس: المسؤولية االجتماعية.
الفرع السادس: االستدامة البيئية.



الـدورة التاسعة
2021

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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الـــــدورة
العاشرة
2 0 2 2

تتمثـل أهميـة الـدورة العاشـرة كـون الجائـزة تحتفـل بمـرور )10( أعـوام علـى 
إنشـائها، ولذلـك أرادت أن يكـون موضـوع الجائـزة لدورتهـا العاشـرة مواكبـًا 
العمـل  فـي  واالبتـكار  »اإلبـداع  موضـوع  اختـارت  لذلـك  والتقنيـة،  للعصـر 
االجتماعـي« باإلضافـة إلـى تبنـي »ملتقـى درايـة«، كحـدث اجتماعـي كبيـر 

يهـدف إلـى تحسـين ظـروف الحيـاة ورفـع جـودة حيـاة المواطـن.

عنوان الدورة العاشرة:

اإلبداع واالبتكار في العمل االجتماعي
واشتملت على الفروع التالية:

الفرع األول: التميز في اإلنجاز الوطني.
الفرع الثاني: التميز في الوقف اإلسالمي.

الفرع الثالث: التميز في برامج العمل االجتماعي.
الفرع الرابع: رواد العمل االجتماعي.

الفرع الخامس: المسؤولية االجتماعية.
الفرع السادس: االستدامة البيئية.



الـدورة العاشرة
2022

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

53

فروع
الجـائــزة

دورة
الجـــائـــزة

األعمال
المترشحة

األعمال
المقدمــة

الفائزون
وفق الجهات

6 10
31

الفائزون
11بالجـــائــــــزة

قطاع2أفراد
قطـــــاع3خيـــري

قطاع3حكومي
4خـــــاص

640
قيمة

ماليين لایر3الجـوائــز



54

هيئƠƠƠƠƠƠة التƠƠƠƠراث بƠƠوزارة الثقƠƠƠافƠƠƠƠƠƠƠة
عن مبادرة: « البيƠƠƠوت الحرفيƠƠƠƠة »

وزارة االتصƠƠاالت وتقنية المعلومات
عن مبادرة: « تحفيز االستثمار في البنية التحتية الرقمية »

أوقاف الجمعية الخيرية لرعاية األيتام - إنسان
عن: « وقف كفالة دائمة بصندوق إنسان الوقفي »

جمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة المدينة المنورة

عن: « وقف نخيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل اليتƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠامى »

مؤسسة مجتمع جميل األهلية
عن مبادرة: « مجتمƠƠƠƠع جميƠƠƠƠƠل »

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
عن: « العيادات االستشارية التطوعية »

الشيخ || محمد مرعي محمد آل خريمالمهندس || عثمان بن حمد الخويطر

شركة الƠفƠƠƠƠƠƠƠƠوزان القابضƠƠƠƠƠƠة
عن مبادرات: « برنامج الفوزان لخدمة المجتمع »

شركة صالح حسين آل سالمƠƠƠƠة
عن: « دعم المشاريع غير الربحية »

مؤسسة عالم صƠافƠƠƠوال
هƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠا"

ٌ
قƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠدر

ُ
عن برنامج: " ن

����
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الجوائز االجتماعية

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جـــائزة تحفيز

ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد
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الجـــــوائــــــز
االجتماعية

عام  كل  صيتة  األميرة  جائزة  بها  تحتفل  التي  الكبرى  للجائزة  باإلضافة 
جوائز  أربع  أيضًا  الجائزة  ُتقّدم  الشريفين  الحرمين  برعاية كريمة من  خادم 
تحت  عام  كل  من  آخر  حفل  وتكرم  أصحابها في  أهمية،  تقل  ال  أخرى 
الجائزة  يتزامن مع  انطالقة  الذي  االجتماعية  الجوائز  تكريم  مسمى حفل 
لدورتها في أكتوبر من كل عام. وشملت كل شرائح المجتمع وفي كافة 
أحداث  لكل  بذلك  المملكة، مواكبًة  داخل  المناطق  المجاالت، وغطت كل 
ومناسبات الوطن والتفاعل معها على نحٍو يتناغم وتوجهات الوطن، من 

أجِل تنمية عصرية شاملة ومستدامة.

الفائزون
وفق الجهات

الفئـات
العمــريــة

الجوائز
4االجتماعية

الفائزون
230بالجــوائـــــز

60-20
17سنة 19 - 7

211سنة

قطاع228أفراد
2خيـــري

قيمة
لایر963,000الجـوائــز

ف 
أل

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جـــائزة تحفيز

ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
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جــــــائــــزة
أم الجود

هي جائزة تكريمية سنوية ُتقدمها جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز 
صة  دة والمخصَّ في العمل االجتماعي كإحدى مبادراتها االجتماعية المتعدِّ
لهم  ممن  االجتماعي  التواصل  ومنصات  مواقع  ونشطاء  لمستخدمي 
بصمات إيجابية واضحة وملموسة في توعية المجتمع بقضاياه المختلفة، 
االجتماعية  المجاالت  العديد من  من خالل طرح محتوى هادف وراٍق في 

واإلنسانية والخيرية والتطوعية التي حددتها الجائزة وأقّرتها.

الفائزون
وفق البرامج

الفئـات
العمــريــة

الفائزون
17بالجــوائـــــز

60-20
17سنة

1331

قيمة
ال310الجـوائــز

يـــ
ف ر

آال

مجاالت
الجــــائــــــزة

دورات
10الجـــائـــزة 3

أنثىذكر 170



59

رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

جـــــائــــــزة
المواطنة المسؤولة

هي جائزة وطنية سنوية، تتبناها وترعاها مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت 
النشء  وتكريم  باكتشاف  ُتعنى  االجتماعي،  العمل  للتميز في  عبدالعزيز 
التعليم  مراحل  في  الجنسين  من  المبدعين  الطلبة  من  عامًا،   18-7 من 
االجتماعي  العمل  قيم  وتعزيز  وترسيخ  غرس  بهدف  المختلفة،  العام 
واإلنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع 

مستهدفات الوطن وتوجهاته.

الفائزون
وفق المراحل

الفئـات
العمــريــة

الفائزون
قيمة211بالجــوائـــــز

ال633الجـوائــز
يـــ

ف ر
ألــ

مجاالت
الجــــائــــــزة

دورات
9الجـــائـــزة 1

متوسطةابتدائية 71ثانوية7070

19 - 7
أنثىذكر211سنة 72139



60

جـــائـــزة
تنسيـق

خصصـت جائـزة صيتـة جائـزة مسـتقلة باسـم »تنسـيق«، ألفضـل جهة تقدم 
برامـج عمـل اجتماعيـة علـى مـدار العـام، ووفـق المعاييـر المعتمـدة مـن 
مركـز التنسـيق االجتماعـي، إذ إن المرشـحين لجائـزة »تنسـيق« هـم األعضـاء 

الفاعلـون بمركـز التنسـيق االجتماعـي.
ويأتـي هـذا التوجـه دعمـًا مـن الجائـزة للجهـات األعضـاء فـي مركـز التنسـيق 
االجتماعي على جهودهم البارزة وبرامجهم المميزة طيلة العام ودفعهم 

لتقديـم األفضـل والمميز.

الفائزون
قيمة2بالجــوائـــــز

ال20الجـوائــز
يـــ

ف ر
ألــ

مجاالت
الجــــائــــــزة

دورات
2الجـــائـــزة 1
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

جـــائــزة
تحفيــز

في  ُتقدم  التي  الوطنية  المبادرات  أصحاب  وتكريم  لتحفيز  سنوية  جائزة 
األيام الوطنية للمملكة العربية السعودية )يوم التأسيس، يوم العلم، اليوم 
الوطني(، من قبل الجهات المختلفة واألفراد )من سن 19 عام وما فوق( 

وتجويد مخرجاتها وضمان استدامتها.
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المبــــادرات

مبـــادرة دعــــم
(نحو تمكين وتطوير جهود العمل االجتماعي)

مبـــادرة ترسيخ
(نحو تبسيط ونشر ثقافة العمل االجتماعي للنشء)

مبــــادرة احتضـان
(نحو مجتمع نوعي اجتماعيا)

مبــادرة تضامن
(نحن لهم عون)



64

المـبــــادرات

تمثل المبادرات المجتمعية عنصرًا حيويًا ومكماًل ألهداف الجائزة، نظرًا التساع 
مفهوم العمل االجتماعي وشمولية مفهومه، ولذا أخذت المؤسسة على 
عاتقها بعض المبادرات النوعية المميزة والمستدامة التي تدعم توجهها 

في العمل االجتماعي وتسعى الستدامته.

المستفيدون
من المـبـــــــادرات

الـفـئــــــات
المستهدفة

ف4المبادرات

الفائزون
6بالمبــادرات

7ملتقيات12أفراد

قيمة
ال8,258الــــدعم

ريــ
ن 

يو
مل

األفـــــــــراد   ||   الجماعـــــات   ||   المنظمات غير الربحية
ذوو االحتياجات الخاصة   ||   األطفـــــــــــال
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

مبادرة دعم
)نحو تمكين وتطوير جهود العمل االجتماعي(

تهدف لتمكين الألفراد والجهات من التخطيط والتنفيذ للمشاريع 
والبرامج الريادية الداعمة للعمل االجتماعي بتميز واحترافية.

مبادرة احتضان
)نحو مجتمع نوعي اجتماعيًا(

تهدف لتمكين المواهب االجتماعية الواعدة ودعم األفكار والُمبادرات 
النتائج  ألفضل  للوصول  الملتقيات،  ي  وتبنِّ وتطويرها  والمشاريع 
الُمثمرة والُمستدامة التي ُتمكن من تكوين بيئة مجتمعية قادرة 

على مواجهة التحديات.

المستفيدون
قيمة12من المـبــــــــــــادرة

ال258الدعـــــم
يـــ

ف ر
ألــ

مجاالت
المبــــــادرة

دورات
تأسيس3المبــادرة

المبــــــادرة
2020 2

الملتقيات
قيمة7المنــفـــــذة

ال 8الدعـــــم
يـــ

ن ر
يو

مل

مجاالت
المبــــــادرة

دورات
تأسيس2المبــادرة

المبــــــادرة
2020 2
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مبادرة ترسيخ
)نحو تبسيط ونشر ثقافة العمل االجتماعي للنشء(

عبارة عن مسابقة دورية موّجهة لألطفال النشء عمومًا، لكتابة 
قصص قصيرة أو عمل أدبي أو فني وفق جدول زمني تحدده 
حسب  كل  لديهم  االجتماعي  العمل  لتشجيع  تهدف  الجائزة، 

م وتنشر  هوايته واهتماماته، وفي أي مجال مناسب له، وُتقّدم للجائزة وُتحُكّ
بأسماء أصحابها ليستفاد منها كنوع من أنواع المسؤولية االجتماعية للجائزة.

مبادرة تضامن
)نحن لهم عون(

تهدف للمساهمة في تسهيل حياة ذوي االحتياجات الخاصة من 
معارف ومهارات ودورات تدريبية من أجل دمجهم في المجتمع، 
وتعريف أبناء المجتمع بهم من خالل سهولة التواصل معهم.

الفائزون
6بالمـبـــــادرة الفئـات

إصدارات5- 18العمــريــة
1المـبــــــــادرة

مسابقات
المبــــــــــــادرة

تأسيس
المبــــــادرة

2019 1

المستفيدون
من المـبـــــــــــادرة

ذوي االحتياجات
  الخاصة

دورات
المبــادرة

تأسيس
المبــــــادرة

2020 1
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المراكــز والملتقيـــات

مركز التنسيق االجتماعي
(نحو تكامل جهود العمل االجتماعي)

مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتأهيل المهني واالجتماعي

(استدامة مجتمعية لمستقبل واعد)

ملتقى درايــــة
(ماذا لو.. كيف تتصرف؟)
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مركز التنسيق االجتماعي
)نحو تكامل جهود العمل االجتماعي(

منصة إلكترونية تهدف لربط الجهات الحكومية واألهلية 
والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص المعنية بالعمل 
االجتماعي، أو التي تقدمه كجزء من خدماتها للمجتمع 
والتنظيم  التنسيق  من  نوع  إليجاد  كان  شكل  بأي 
والتكامل وخلق بيئة تنافسية خالقة وُمبدعة فيما بينها، 
االجتماعي وضمان استدامته على  العمل  لرفع جودة 

نحو أفضل. 

مجاالت
10األعضـــــاء أعضاء

المــركــــز
تأسيس
المــــركـــــز

2018 1187

كيانات
10الجهـــــات 1841األحداث

6تـربوي15تقنــــي69صـحي296اجتماعي
4نفســي10اقتصادي29بيـئـــي76تعليمي

55خـيــــري
50أخــــرى
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتأهيل المهني واالجتماعي

)استدامة مجتمعية لمستقبل واعد(

والبرامج  االستشارية  الخدمات  من  مجموعة  لتقديم  يهدف 
التدريبية والدبلومات المهنية المؤهلة لسوق العمل والمنتهية 
التعليم  من  الخريجين  من  العاطلين  الشباب  لفئة  بالتوظيف 
العام أو العالي، ومن أسر الضمان أو ذوي الدخل المحدود 
الواجب، سعيًا  وأسر شهداء  والمطلقات  واألرامل  األيتام  من 

للتمكين االجتماعي والمهني لألسر واألفراد.

برامج
التطوير

المهني

الفئـات
العمــريــة

ساعات
25,590الـــتــــــــدريــــــــب

ساعات برامج
452التطــــوير المهـــنـــــــــــــي

الجهات
8المشـاركـة أهداف

5المـركـــــــز

12
545المستفيدون

تم تدريب
125وتـــوظــيــــف 26 - 19

125سنة

تأسيس
المــــركـــــز

2021
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ملتقى درايــــــة
)ماذا لو .. كيف تتصرف؟(

كانـت الغايـة األولـى مـن تنظيـم هـذا الملتقـى هـي حمايـة الفـرد 
والمجتمـع التـي بدورهـا تنعكـس إيجابـًا على تحسـين جودة الحياة 
مـن خـالل توفيـر حلـول عملية وخيارات علمية لكيفية التعامل مع 
المواقـف التـي يتعـرض لهـا الناس في ممارسـة حياتهـم اليومية، 
المحسـوبة  غيـر  والظـروف  المخاطـر  لمواجهـة  الطـرق  وأفضـل 

وتطويـر مهـارات المسـتهدفين لمواجهـة تلـك المواقـف.

المتطوعون
268والمتطوعــــات

الجهات
60المشـاركـة

12

دورات
1المـلتقى تأسيس

الملتـقـــى
أيـــــــام2021

3الملتقى
مسارات

المـلتقـــى

الجلسات
31الحــــواريــــة ورش

العمــل
المستفيدون

300
المستفيدون

734

7

اإلذاعات
األخبـــار4المحلـيـــــــة

108الصحفية القنوات
4التلفزيونية

النشرات
المنشورات4اليـومـيـــــة

زوار
ــرًا4283الملتقى

ـــــ
ئــــ

زا

التغطية اإلعالمية

الصور

182
الفيديو

28
انفوجرافيك

61
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي



72



73

اتفاقيات وزيـــارات
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اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم
في إطار سعيها لالنفتاح على المجتمع وتلبية احتياجاته من واقع حقيقي، 
واالستفادة من الجهات ذات العالقة بالعمل االجتماعي بدأت مؤسسة جائزة 
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي عام 2018م  في 

توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم.

المناطق الشراكات
3داخلية44واالتفاقيات

1خارجية
2018

المناطق الشراكات
1داخلية21واالتفاقيات 2019

المناطق الشراكات
2داخلية32واالتفاقيات 2020

المناطق الشراكات
3داخلية53واالتفاقيات 2021

المناطق الشراكات
1داخلية11واالتفاقيات 2022

الشراكات
الجهات15واالتفاقيات

19المشاركــة
التوزع

الجغرافي
7الرياض

قة
ط

2نجران2مكة المكرمةمن
1البحرين1حائل1الجبيل1الخبر 15
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رصـــد رقمي ألبــرز األحــداث في مسيـرة
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

الزيارات الميدانية
ال ُيمكن ألي عمل أو نشاط مهما كانت جودته أن ينتشر ويتعرف عليه اآلخرين 
وُيساهموا في التفاعل معه ودعمه من دون زيارات ميدانية ألفراد المجتمع 
ولكافة المناطق. ونظمت الجائزة العديد من الزيارات المدانية للكثير من المناطق 

وفتح آفاق جديدة.

الزيارات
7الميدانية 2018

2019

الزيارات
8الميدانية 2020

الزيارات
53الميدانية 2021

الزيارات
17الميدانية 2022

الزيارات
104الميدانية
التوزع

الجغرافي

12الرياض

قة
ط

من

10المدينة المنورة4ينبع8مكة المكرمة
10القصيم1عسير13حائل5الجبيل3الخبر

1عرعر

2الدمام 1أبها
9الجوف

الحدود11نجران
6البحرين2اإلمارات1جازان6الشمالية 18

الزيارات
18الميدانية

1داخلية
3خارجية4داخلية
3خارجية15داخلية
2خارجية6داخلية

8خارجية96داخلية

53داخلية
17داخلية

الزيارات2017
1الميدانية
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الجوالت التعريفية
ألن الجانب التوعوي للمجتمع مهم لكل ما يتعلق بأنشطة وبرامج وفعاليات 
ومبادرات الجائزة، وألن المستهدف منها في المقام األول هم أفراد المجتمع 
للمناطق  تعريفية  بجوالت  القيام  على  الجائزة  حرصت  فقد  شرائحه،  بكل 
والمحافظات المختلفة، تأكيدًا منها على وصولها لهم بالطريقة الصحيحة 

وفي وقٍت مبكر للتفاعل معها.

جوالت
1تعريفية 2018

2019

جوالت
3تعريفية 2020

جوالت
1تعريفية 2021

جوالت
17تعريفية
التوزع

الجغرافي

2الرياض

قة
ط

من

1الدمام1جدة1مكة المكرمة
1عرعر1تبوك1القصيم2حائل1الجبيل

1الجوف 2اإلمارات1جازان1نجران1حفر الباطن 14

جوالت
11تعريفية

1داخلية
1داخلية
1خارجية10داخلية
1خارجية2داخلية

2خارجية15داخلية

1داخلية

جوالت2017
1تعريفية
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المؤتمرات والمشاركات 
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المؤتمرات العلمية واللقاءات
إيمانًا من الجائزة بأهمية مواكبة األبحاث العلمية وتطورات العصر فقد سعت 
المؤسسة إلى المشاركة في المؤتمرات العلمية واللقاءات التي من شأنها أن 

تدعم العمل االجتماعي بشتى أنواعه.

2019

2021

2022

مؤتمرات
4ولقــــــــــاءات

التوزع
قةالجغرافي

ط
من

الحدود1حائل
2البحرين1الشمالية 3

لقـــــــاءات
1تـشــــاوريــــــة

2خارجية2داخلية

مؤتمرات2018
1خليجــــــــــية
مؤتمرات
1دولــــــــــــــية

مؤتمرات
1داخـلـيـــــــــــة
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الملتقيات والمنتديات
ألن الملتقيات والمنتديات تمثل جانبًا حيويًا في التعرف على الجديد في العمل 
االجتماعي، فقد حرصت المؤسسة على إقامتها ودعمها والمشاركة فيها 

ومتابعتها واالستفادة من معطياتها.

2019

ملتقيات
1خــــــارجيـــــة
ملتقيات

فعاليات5داخـلـيـــــــــــة
1داخـلـيـــــــــــة
منتديات

1داخـلـيـــــــــــة 2020

2021

ملتقيات
2داخـلـيـــــــــــة 2022

ملتقيات
1داخـلـيـــــــــــة 2023

10ملتقيات
التوزع

1الرياضالجغرافي قة
ط

2مكة المكرمةمن
1ينبع 1حائل1الجبيل

2نجران2الجوف
1الحدود الشمالية

2البحرين 18

ملتقيات
جلسات1خــــــارجيـــــة

1حــــــــوارية

2خارجية8داخلية
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ورش العمل واألمسيات
مهمـا كانـت بعـض المبـادرات واضحـة، يظـل التعريف بها عمليـًا من خالل ورش 
العمـل شـيئًا ضروريـًا مـن أجـل زيـادة الوضـوح ومنـع اللبـس واإلجابـة علـى كل 
التسـاؤالت المتعلقـة بهـا مـن قبـل الجمهور المسـتهدف. وهذا ما تحرص عليه 

الجائـزة وبالـذات في المناطـق الطرفية.

2018

2019

2021

ورش
1األمسيات10العمــل
التوزع

الجغرافي
4الرياض

قة
ط

1مكة المكرمةمن 1الجبيل1الخبر
1حائل الحدود1القصيم

6البحرين1الشمالية 8
تطبيق10حضورية

1زووم

ورش2017
1العمــل

ورش2016
2العمــل

ورش
2العمــل
ورش

3العمــل
ورش

أمسية2العمــل
1رمضانيـة
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المشاركات المجتمعية
ألّن الجائـزة تـدرك تمامـًا أهميـة المشـاركات والمسـاهمات المجتمعيـة والدعـم 
الخيـري، فهـي تحـرص دائمـًا أن تكـون ُمباِدرة ومسـاهمة فـي مختلف األحداث 

االجتماعيـة، والتـي تعكـس توجهـات الجائـزة الوطنيـة واإلنسـانية.

2021

المشاركات
حملة4المجتمـعـيــــة

الدعـــــم1توعوية
3الخيــــــــري

الدعـــــم2014
الدعـــــم12016الخيــــــــري

1الخيــــــــري
المشاركات2018

1المجتمـعـيــــة
2020

حملة
1توعوية

الدعـــــم
2الخيــــــــري

الدعـــــم
2الخيــــــــري

المشاركة في
 2017 وحتى تاريخهاأليام العالمية

المشاركات2017
1المجتمـعـيــــة

المشاركات2019
2المجتمـعـيــــة

الدعـــــم2022
الدعـــــم12023الخيــــــــري

1الخيــــــــري
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اإلصـــدارات



84

اإلصدارات
إن إنجـازات كبيـرة بحجـم جائـزة األميـرة صيتـة بنـت عبدالعزيـز للتميز في العمل 
االجتماعـي، ال ُبـّد أن توّثـق بمهنيـة واحترافيـة كنـوع من الحوكمة والشـفافية 
والتـي مـن حـق اآلخريـن اإلطـالع عليهـا واإلسـتفادة منهـا مسـتقباًل. وهـذا مـا 

حرصـت عليـه الجائـزة مـن خـالل إصداراتهـا المتنوعة.

كـــتـب ســـيــرة
األميرة صيتة بنت

عبدالعزيز -رحمهـــــا اهللا-

كتب
الجوائز االجتماعية

كتب
المبادرات 3
3

كتب
10الجائزة الكبرى إصدارات

3رصـــــــــــــــــد
3

النشرات
4اإلعـالميــة
إجمالي

47اإلصدارات
الملفات
1التعريفية

10

دليل
كتب2التقديم

2ثقافيـة
الدليل

مجلة3اإلرشادي
3صيتة االجتماعية

دليل
الجائزة
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عشـرة أعـوام
من العطـــاء

عشرة أعوام من العطاء

رصــــد رقمي ألبرز األحداث في مسيرة

جائـــزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

إصدار خاص - مارس 2023م

الموقع الرسمي

     s e e tahawa rd
info@seetahaward.org
www.seetahaward.org

+966  1 1  2 54  4470

بنت  صيتة  األميرة  جائزة  مسيرة  عن  رقمي  وثائقي  كتاب 
عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي منذ إنشائها عام 1433هـ 

وحتى بلوغها عامها العاشر؛ موثق بالحقائق واألرقام والصور.

بنت  صيتة  األميرة  جائزة  إنشاء  على  سنوات   10 مرور  مع 
من  تحقق  ما  وألن  االجتماعي،  العمل  في  للتميز  عبدالعزيز 
إنجازات إنسانية ووطنية من األهمية بمكان ،كان البد من توثيق 
التي ال  أحداثها وتفاصيلها، فاألمم  العطرة بكل  المسيرة  هذه 

توثق أحداثها تندثر في غياهب النسيان.

وألن ما تحقق على مدار 10 سنوات يستحق التوقف واإلشادة، 
كان البد من هذا الكتاب «صيتة 10 أعوام من العطاء» كشاهد 

على إنجازات ال تنسى.

األمين العام 
أ. د. فهد بن حمد المغلوث

مراكز ومنصات
فعاليات

مؤتمرات علميةورش عملجوائز اجتماعية
الجائزة الكبرى

زيارات ميدانية

مبادرات وخدمات
لقـــــاءات

ورش عمل وأمسيات
ملتقياتمنتديات

مؤتمرات صحفية
حمالت توعوية

مشاركات مجتمعية

رعايات ومشاركات مواد توعويةتواصل مجتمعي

مبادرات مجتمعية إصدارات ثقافية ووثائقيةجوائز نوعية
تدريب وتوظيف

تنسيق العمل االجتماعي

مبادرات نوعيةمساهمات إنسانية
مسؤولية مجتمعية

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مبادرات مشتركةتكريم ووفــــاء
تكريم ودعم

جلسات حوارية جوالت تعريفية

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

جـــائزة تحفيزجـــائزة تنسيــق مرکز صیتة للتأهیلجــائزة أم الجــــــود
املهني واالجتماعي

مرکز التنسیق االجتماعي

دورات الجائزة
10

فروع الجائزة
6

جوائز اجتماعية
4

مبادرات اجتماعية
5

مراكز اجتماعية
2

شراكة واتفاقية
15

زيارات ميدانية
104

األعمال المقدمة
4,075

األعمال المرشحة
2,117

أعضاء مركز تنسيق
1,187

فائز بالجائزة الكبرى
115

فائزًا بالجوائز االجتماعية
230

قيمة الجوائز
لایر53,5

ن 
يو

مل

2013

2023

مبـــادرة ترسيخمبـــادرة دعــــم مبــادرة تضامنمبــــادرة احتضـان


