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خادم الحرمين الشريفين



ولي العهد





التعريف بالجائزة

هي جائزة وطنية سنوية تمنحها جمعية المسؤولية المجتمعية ألفضل 
المبادرات والمشـــاريع التنموية المجتمعية المقدمة من القطاعات 
المختلفـــة الحكوميـــة والخاصة والخيرية لإلســـهام في تحقيق قفزة 

نوعية في مجال مخرجات المسؤولية المجتمعية الوطنية. 

الرؤية

جائزة تنموية وطنية رائدة
لمجتمع حيوي مواطنه مسؤول.

الرسالة

تفعيل دور التنافس والتكامل في
 المسؤولية المجتمعية للقطاعات المختلفة 

لتعظيم األثر التنموي المستدام على مدار العام.



األهداف

•   بناء إرث وطني في مفهوم المسؤولية المجتمعية. 
•   إذكاء روح التنافس بين القطاعات المختلفة في المسؤولية المجتمعية. 

•   تحفيـــز الهيئـــات الحكوميـــة والخاصـــة والخيريـــة علـــى التميـــز واإلبـــداع في 
المسؤولية المجتمعية.

•  رفع سقف برامج المسؤولية المجتمعية في المملكة.

مكونات الجائزة

1

شهادة تقدير
تتضمن اسم الفائز

ومسوغات حصوله على الجائزة

2

درع
درع يحمل اسم الفائز 

واسم الجائزة وشعارها

2

جائزة مالية
وفقاً لما يتم إقراره لكل

فرع من فروع الجائزة

المعايير العامة

•  تقبل األعمال بغض النظر عن حجمها. 
•  يجب تقديم عبر البوابة اإللكترونية للجائزة.

•  يجب التقديم وفقاً للجدول الزمني للجائزة.  
•  يكون التقديم بفرع واحد من أفرع الجائزة. 

•  أال يكون العمل المقدم جزًء من مهام أو وظيفة يتم تلقي أجرا عليها. 
•  أال تكون المبادرة مسجلة تحت مظلة جمعية أو منشأة تجارية. 

•  أن تعالج المبادرة قضية اجتماعية واقتصادية وبيئية أو تساهم في حلها. 
•  أن تكون المبادرة الزالت قائمة أو تم االنتهاء من تنفيذها خالل سنة من التقديم.

•  أن تكون المبادرة تخدم الوطن والمواطن.
•  االلتزام بالشروط واألحكام المنظمة للجائزة.

•  يتم تحديث المعايير وتطويرها في كل دورة.
•  يتم وضع المعايير الخاصة بالفروع وتعديلها كل دورة.

معايير التقييم
• األثر اإليجابي على المجتمع حالياً ومستقبلياً أو المتوقع للمبادرة.   • االستدامة.

• االلتزام بالجودة العالية وحسن اإلدارة (الحوكمة السليمة).   • التميز.
•  القابلية للنمو والقياس.
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التقييم

يغطي التقييم ثالثة أبعاد ر ئيسية و هي:

 البعد االقتصادي

البعد البيئي

البعد  االجتماعي

التدابيـــر التي تتخذها الشـــركة للمســـاهمة في تعزيـــز رو ح 
الريـــادة فـــي األعمـــال وتشـــجيع االبتكار و تطويـــر منظومة 
المحتوى و التوريد المحلية والتوظيف و ممارسات التوطين.

التدابير واألنشطة الجماعية التي تنفذها الشركة إليجاد حلول 
للمشـــكالت المشـــتركة التي يواجهها المجتمع وبناء ثقافة 

العمل التطوع وتوجيه أهداف التبرعات الخيرية.

التدابير التي تتخذها الشـــركة للمســـاهمة فـــي القضايا البيئية 
والحّد من أّي آثار قد تنجم عن عملياتها (مثل استخدام الطاقة 

والمياه وغير ذلك) وتلحق أضراًرا بالبيئة.



ستمّثل مجموعة مؤّلفة من ٧ أسئلة معايير لتقييم البعد االقتصادي:

التوطين

المحتوى
المحلي

ريادة 
األعمال

البعد االقتصادي

مؤشرات التقييماألبعاد الفرعية
١. ما هي أحدث نتيجة حّققتها شركتك في نظام نطاقات لتقييم المنشآت؟

٢. ما هي النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة من إجمالي الموظفين؟

٣. هل تملك إدارة المشتريات في الشركة سياسة بشأن تفضيل المحتوى المحلى 
وإعطاء األولوية للمنتج المحلي ؟

٤. هل تملك إدارة المشـــتريات في الشركة سياسة بشأن تفضيل التوطين المحلى 
وأعطاء األولية للموردين في المنطقة ؟

٥. هـــل تملك الشـــركة سياســـة بشـــأن دعـــم رواد األعمـــال كرافد من روافـــد تكوين 
الوظائف ودفع عجلة النمو االقتصادي ؟

٦. ما هو نوع الدعم الذي تقدمة الشركة لرواد األعمال ؟

٧. ما مجموع رواد األعمال التي قدمت لهم الشركة الدعم خالل العام الماضي؟



ستمّثل مجموعة مؤّلفة من ١٦ سؤاًال معايير لتقييم البعد االجتماعي:

عام

المساهمات 
الخيرية

(التبرعات)

التطوع

البعد االجتماعي

مؤشرات التقييماألبعاد الفرعية
هل تمتلك شـــركتك اســـتراتيجية لتوجيه أنشطة المواطنة المســـؤولة واألنشطة الخيرية في   .١

الشركة؟
هل لديك قسم للمسؤولية االجتماعية للشركات؟  .٢

هل لديك مدير للمسؤولية االجتماعية للشركات؟  .٣
ما هي أهداف األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة الثالثة الرئيســـية التي اعتبرت ذات أولوية في   .٤

األنشطة الخيرية المؤسسية للشركة؟
ما عدد الشراكات القائمة بين شركتك ومنظمات غير ربحية؟  .٥

هل تملك الشركة سياسة بشأن الفئات ذات األولوية ؟  .٦
ما هي نسبة التبرعات النقدية للمساهمات الخيرية من أصل إجمالي تكاليف الشركة في العام   .٧

الماضي؟
ما هي نسبة تكاليف العطاءات العينية (مثل المنتجات أو الخدمات)، من أصل إجمالي تكاليف   .٨

الشركة في العام الماضي؟
كيف تقّدم شركتك عادة تبرعاتها؟  .٩

ما هو عدد البرامج المجتمعية التي تدعمها الشركة؟  .١٠
ما مجموع المستفيدين من البرامج المجتمعية للشركة؟  .١١

ما نوع المستفيدين من البرامج المجتمعية؟ (الجنس)  .١٢
١٣. ما هي الفئات المستفيدة من البرامج المجتمعية للشركة؟

هل تطبق شركتك برنامًجا رسمًيا للتطّوع؟  .١٤
ما مجموع عدد ساعات التطّوع التي قّدمها الموظفون في العام الماضي؟  .١٥

ما كانت نســـبة الموظفين الذين شـــاركوا فـــي فرص التطّوع من أصل مجمـــوع الموظفين في   .١٦
العام الماضي؟



ستمّثل مجموعة مؤّلفة من ٥ أسئلة معايير لتقييم البعد البيئي:

عام

إدارة النفايات 
وإعادة التدوير

البعد البيئي

مؤشرات التقييماألبعاد الفرعية

١.  ما هي القضايا المشمولة في السياسات البيئية الرسمية لشركتك؟

٢.  هل حصلت شركتك على شهادة في نُُظم اإلدارة البيئية؟

٣.  مـــا هي نســـبة العاملين الذي تلقوا تدريًبا حول القضايـــا البيئية العامة (داخلًيا أو 
خارجًيا) من أصل مجموع القوى العاملة في مختلف المواقع؟

٤.  ما هي اإلجراءات المعتمدة إلدارة النفايات؟

٥.  مـــا هي نســـبة العاملين الـــذي تلقوا تدريًبـــا (داخلًيا أو خارجًيا) علـــى إدارة النفايات 
وإعادة التدوير من أصل مجموع القوى العاملة في مختلف المواقع؟



خطة العمل على تفعيل الجائزة

tint

12345

اعتماد
الجائزة

عرض معايير التقييم
على لجنة الجائزة

تحديد معاير 
التقييم المناسبة

إطالق الجائزة 
بالشراكة مع الوزارة

اإلعالن عن الجائزة
بالشراكة مع الوزارة



الشروط

• االلتزام   بالموعد   المحدد   لتسليم   طلبات   الترشيح،   وال  ينظر   في   الطلبات   المتأخرة .
• استكمال جميع    المسوغات   ،  وإرفاق جميع المستندات   المطلوبة .

• أن يكـــون الشـــخص القائـــم بالترشـــيح أو المرشـــح ذاتـــه (صاحب المبـــادرة) مـــن المواطنين 
أوالمقيمين في المملكة العربية السعودية.

• يحق ألي شخص ترشيح نفسه سواء كان فردًا أو مجموعة.
• أن يتصف القائم على المبادرة (الفرد أو المجموعة) بالسمعة الحسنة، آخذين بعين االعتبار 

النقاط المدونة أدناه:
 أ. أال يكون قد صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف واألمانة مالم يكن قد ُرّد اعتباره.

ب. أال يكون من ممارســـي الشـــغب والعنف أو التواطؤ والتحريض على هذه األفعال 
أوارتكابها.

 ج. أال يكون لديه أي نشاط يتعارض مع القوانين والتوجهات الرسمية للدولة، ويخل 
بالصالح العام.

• تمنـــح الجائزة عن مبادرة للجماعات والمؤسســـات العامـــة والخاصة والمنظمات غير 
الربحية، وال تمنح مرة أخرى للفائز بها.

• يمكـــن ألي منشـــأة ترشـــيح نفســـها للجائـــزة، حيـــث أن الترشـــيحات تقبـــل من جميع 
المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية.



مصادر الجائزة المالية

1

هبات وتبرعات
الشخصيات االعتبارية

2

األوقاف الخيرية
2

دعم المؤسسات
الوطنية

تكون دورة الجائزة سنوياً يتم العمل عليها حسب الجدول الزمني التالي:

تدقيق وتقييمالتسجيل
المتقدمين

تقديم
المسوغات

مراجعة الدالئل
والمسوغات والزيارات

التحققية

حفل
إعالن الفائزين

وتسليم الجوائز 

 أكتوبريونيو - سبتمبرمايو - يونيو مارس - أبريليناير - فبراير

الطابع الزمني للجائزة



فروع الجائزة

1

الفرع األول
التميز في المحافظة

 على البيئة

2

الفرع الثاني
التميز في

 دعم االقتصاد

2

الفرع الثالث
التميز في الخدمة

 المجتمعية

القطاع الخيريالقطاع الخاصالقطاع الحكومي

فريق الجائزة

فئات الجائزة

• يقوم مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية بتشكيل فريق أو فرق لإلشراف وتنظيم وتنفيذ الجائزة.

• تكون مدة عمل الفريق ثالث سنوات من تاريخ تكليفه. 

• إعداد الئحة المكافآت للفرق حسب نطاق العمل المكلفة بها. 



موعد  وموقع التدشين

الموقع
فندق ريتزكاريلتون

الرياض

الوقت
٧,٠٠ مساًء

اليوم
األربعاء 

٢٣ مارس ٢٠٢٢م 
٢٠ شعبان ١٤٤٣هـ

تدشين الجائزة

يتم تدشين جائزة األميرة حصة بنت سلمان في حفل يقام برعاية صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وبحضور الرئيس الفخري صاحبة السمو 

الملكي األميرة حصة بنت سلمان. 



فقرات الحفل

• السالم الملكي 
• الترحيب  

• كلمة الجمعية  
• فلم الجمعية 

• كلمة  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
• إعالن الجائزة 

• كلمة راعي الحفل 
• تكريم الداعمين 

• تسليم العضوية الشرفية لراعي الحفل
• الختام 
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