
إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

جائزة 



إن االهتمام بالعلم واالبتكار، والتطور التقني، وتطويـر الكفـاءات
البشـرية يمثل ركيزة مهمة للتنمية.

 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 
 

عات طموحة لقطاع البحث والتطوير واالبتكار، لتصبح اعتمدنا تطل
المملكــة من رواد االبتكــــار في العالم.

 
صاحب السمو المليك األمير محمد بن سلمان آل سعود
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تحفيز االبتكار
االجتماعي كأحد

األدوات المهمة
 لحل التحديات 

الملحة  .

تكريم المبادرات
االجتماعية ورّواد

األعمال االجتماعيين . 

تعزيز مستهدفات
الرؤية 2030 في دعم

االبتكار .  

تحفيز القطاعات الثالثة
(الحكومي والخاص وغير

الربحي) للمساهمة
واالبداع في العمل

االجتماعي .

نشر ثقافة االبتكار
االجتماعي للتعامل

اإليجابي مع التحديات .

ابراز نماذج مميزة
وحية لالقتداء بها

في توظيف األوقات
والطاقات بشكل

فعال .

أهداف
 الجائزة



 د. فهد العرابي الحارثي

االبتكار االجتماعي على الرغم من الدور المهم الذي يضطلع به استجابة لالحتياجات المجتمعية الملحة، فهو لم يجد حتى اآلن من
الدعم واالهتمام والمحفزات ما يزيد في صقل تجربته وفي مّدها بما تستحق من الوهج والحيوية والفاعلية، ونذكر أن من بين
أمور أخرى كان ينبغي أن تخصص له "جائزة " أو جوائز تمنحه بعض حقه من اإلنصاف والدفع في خضم الفعاليات والنشاطات

األخرى الزاخرة بأنواع من المحفزات والرافعات، ومن بينها الجوائز . 
ومن فضل الله أن كان من أول ما فّكر فيه " منتدى االبتكار االجتماعي / سنديان " هو إطالق جائزة باسم االبتكار االجتماعي،
وهذا يحدث ألول مرة في المملكة وفي منطقتنا العربية فيما نعلم، وهو قليل حتى على مستوى العالم. ففي األصل لم يجد بعد

موضوع االبتكار االجتماعي ما يستحق من االهتمام على مستوى العالم، عدا النزر اليسير في السنوات األخيرة . 
نعود فنقول أنه في الدورة األولى من المنتدى التي عقدت في المدينة المنورة تحت رعاية سمو أمير المنطقة فيصل بن سلمان
وبحضور نائبه األمير سعود بن خالد في فبراير 2022 تم إطالق النسخة األولى من " الجائزة "، وكأي تجربة جديدة ظهر أنها تحتاج
إلى مزيد من المراجعة واإلنضاج، فعكفت اللجنة الموقرة الموكل إليها أمر الجائزة علي مراجعات دقيقة لمسارات الجائزة،
وشروطها، ومعاييرها. وحجمها . وقد استغرق ذلك اجتماعات طويلة وعديدة إلى أن وصلنا اليوم إلى الصيغة التي نعتبرها "
رة " ومكتملة النمو. ويحق لمنسوبي منتدى االبتكار االجتماعي / سنديان (اإلدارة واللجنة المختصة، واللجان األخرى) أن مطو
يحمدوا الله عز وجل أن هداهم إلى هذا وما كانوا ليهتدوا لوال أن هداهم. وهم جميعا فخورون بأن يولد هذا المولود البهّي على
أيديهم ألول مرة، هدية للوطن العظيم، واستلهاماً للرؤية 2030 الرائدة، التي جعلت " االبتكار " في عمومه من أبرز تجلياتها، بل

من أهم مستهدفاتها . 
خالل األيام واألسابيع المقبلة ستدور العجلة، وسيعلن الجدول الزمني للجائزة، وسيفتح باب السباق للمؤسسات والمبادرات

واألفراد، وسيكون موعد االحتفال بالفائزين في فبراير المقبل 2023 بإذن الله . 
فباسمي وباسم زمالئي في إدارة المنتدى أتقدم بإزجاء الشكر من األعماق لزمالئنا في لجنة الجائزة، رئيساً وأعضاء، على الجهود

الكبيرة التي قدموها، فما ستجدونه هنا من أفكار إنما يعود الفضل فيه إلى الله ثم إليهم، كلمة حق كتبت هنا لوجه الحق .

 رئيس منتدى االبتكار االجتماعي

لماذا الجائزة؟
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آثار االبتكار االجتماعي

ي االبتكار االجتماعي على فعل الخير للمجتمع ال يقتصر تبن*
فحسب، بل يتعلق أيًضا بممارسة األعمال التجارية الجيدة. 

ان تحقيق قيمة أكبر وتلبية احتياجات السك
بشكل أكثر فعالية.

التغيير االجتماعي لبناء مجتمع أكثر عدًال وازدهاًرا.

ما هو االبتكار االجتماعي؟

عمليات جديدة مبتكرة لتلبية االحتياجات
االجتماعية بطرق  عميقة األثر وواسعة

االنتشار , 

ية  أهمِّ
االبتكار االجتماعي

تحسين
 ظروف
توفير العمل.

المزيد
من

التعليم.

التنمية
المجتمعية.

تحسين
الرعاية

الصحية.

تنمية األسر
األقل دخًال

المساهمة في زيادة الرفاه 
االجتماعي.



الت اجتماعية كبيرة نتيجة لعوامل عدة من بين أهمها في هذا العصر، ال نعيش ثورة معرفية ضخمة فحسب، وإنما تحو
الثورة الصناعية الرابعة. جائزة االبتكار االجتماعي األولى من نوعها على المستوى المحلي واإلقليمي، ومن بين عدد قليل

للغاية على المستوى العالمي، والعالم يتجه نحو استحداث جوائز كثيرة منها في قادم األيام بال شك. 
جاءت هذه الجائزة في سياق توجهات الدولة أعزها الله لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد المجتمع
المحلية، وتفعيل الطاقات البشرية للمشاركة في ابتكار الطرق والحلول النوعية المثمرة والمشاريع المتميزة
على كافة األصعدة والتي تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية والمدنية بما يدعم الرفاه االجتماعي. وبالتالي، فإن
قة التي تعالج احتياجات مجتمعية وإنسانية مهمة، بطرق مبتكرة، وذات تأثير هذه الجائزة تستهدف تلك المبادرات الخال
واسع، وتحمل في منهجيتها جينات البقاء والتوسع واالعتماد على الذات في البناء والنمو. وهي بذلك تحقق أهداف عدة، من
أهمها: التوعية ونشر ثقافة االبتكار االجتماعي وتطبيقاته، تحفيز القطاعات واألفراد لتبني مبادئ ومعايير االبتكار االجتماعي
ع ألفضل الممارسات والمبادرات االبتكارية بما يتيح من خالل تطبيق المعايير المعتمدة في الجائزة، توفير منصة تجم

تبادل الخبرات والتجارب الميدانية، وتكريم وتشجيع المبادرات االبتكارية وإبرازها للمجتمع.
الجائزة تستهدف المبادرات االجتماعية التي تتميز باالبتكار في مجاالت متنوعة، إنسانية، دينية، وطنية، صحية، اجتماعية، بيئية،
وصناعية. تتبنى وتشجع األفكار والمبادرات التي تالمس احتياجات األفراد والجماعات، وتتميز بالجدة واألصالة، وعمق األثر،

وسعة االنتشار، والقابلية لالستدامة، والحوكمة. 
أسأل الله تعالى أن يبارك في جهد ووقت ومال كل من بذل واجتهد لخدمة مجتمعه واإلنسانية جمعاء.

كلمة رئيس لجنة الجائزة

 أ.د. عبدهللا الجغيمان
رئيس لجنة الجائزة
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د. حميد الشايجي
نائب رئيس مجلس

 إدارة جمعية "واعي"

د. زياد الدريس
سفير المملكة العربية السعودية

السابق لدى اليونسكو

د. خالد العواد
وكيل وزارة التعليم 

وعضو مجلس الشورى سابقاً.

م. عبدالله الرخيص
رئيس برنامج

 التنمية الوطني

م.سامي  الحصّين

 الشريك المؤسس لصندوق
نوى لالستثمار االجتماعي

أمين عام الجائزة

أ. فاطمة الشريف
مساعد رئيس

منتدى االبتكار االجتماعي

تم ترتيب األسماء حسب الحروف األبجدية

أعضاء لجنة الجائزة

أ د. عبد الله الجغيمان
رئيس لجنة الجائزة

أستاذ تربية الموهوبين
 جامعة الملك فيصل

عضو مجلس الشورى سابقاً
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أول المبتكرين االجتماعيين.
 

تدعم

نحو مجتمع يسد حاجاته ويفيد اإلنسانية

جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي

جائزة في المجال على
مستوى المملكة
 والوطن العربي.

 االبتكار االجتماعي وتسعى
إلى دمجه في ثقافة

المجتمع.

تكتشف

ز  األفراد والمؤسسات تحف
لتقديم حلول مبتكرة

اد االبتكار االجتماعيتْجمع  بين روَّ
 والشركات الداعمة.
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تعزيز قيمة
 العالمة التجارية

 لدى العمالء.
 

الهدف االستراتيجي للشركات 
تجاه االبتكار االجتماعي

نمو األعمال
ع التجارية والتوس 

 في أسواق جديدة. 

جذب المواهب
 والمبتكرين
 والتفاعل 

معهم.
 

بناء السمعة
 وتحسين تأثيرها 

االجتماعي.
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تجارب دولية تدعم االبتكار االجتماعي

جائزة
  POZEN

HIVOS جائزة
الدولية

مسابقة
 ASHOKA

مسابقة االبتكار
االجتماعي
األوروبي

الجهة: معهد ماساتشوستس
(MIT) للتكنولوجيا

الهدف: إشراك الشباب لتقديم
حلول للمشكالت في مجتمعاتهم.

الجهة: منظمة HIVOS الدولية

الهدف:  استخدام االبتكار
االجتماعي لتجاوز التحديات.

الجهة: منظمة أشوكا

الهدف: دعم ريادة االعمال االجتماعية.

الجهة: االتحاد األوروبي
الهدف: دعم األفكار المبتكرة.

مسابقة
IMPACTION

IMPACTION الجهة: منظمة
اد االجتماعيين الهدف: تحويل أفكار الرو

إلى واقع.
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مؤسساتمبادرة /برنامج /مشروع

المرشحون

للجائزة

مجاالت

الجائزة

المجال الصحي

المجال البيئي

مجال تنمية األسر األقل دخًالمجال الخدمات العامة

المجال اإلنساني

مجال التعليم
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أصالة الفكرة وابداعها .

النضج المؤسسي والحوكمة واالستدامة .

االنتشار والشمول.

األثر االجتماعي واالقتصادي .

معايير الجائزة

* يتفرع عن هذه المعايير العامة معايير فرعية ومؤشرات أداء تفصيلية
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فتح باب قبول المشاركات للترشح والترشيح للجائزة .

اإلعالن عن الجائزة من خالل حملة إعالمية في
الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة وفي

شبكات التواصل االجتماعي.

تحديد المشروعات المقبولة للدخول في التقييم
مما ينطبق عليها الشروط والمعايير المطلوبة.

مراحل الجائزة

اإلعالن عن الفائزين.

التكريم وتسليم الجوائز 
(الحفل السنوي لمنتدى االبتكار االجتماعي ).
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النسخة السابقة

م للجائزة أكثر  من تقد
 200 متسابق من مختلف

مناطق المملكة.

حظيت مشروعات 
 ومبادرات المتسابقين

باهتمام لجنة الفرز األولى.

بعد انتهاء عملية الفرز،
اختارت لجنة التقييم النهائي

الفائزين الثالثة األوائل. 

الفائزون بالجائزة

اختارت لجنة التقييم ثالثة فائزين بالجائزة في دورتها األولى، وتم تسليمهم الجوائز خالل
حفل افتتاح منتدى االبتكار االجتماعي، الذي رعاه صاحب السمو المليك/ األمير فيصل بن

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.

رعى الجائزة
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(تدوير)

(تواصل)

َة ) َث َاْلَعَرِبي َتَحد )

الفائزون

اسم المبادرة

للمزيد من المعلومات حول مبادرات الفائزين زيارة الموقع الرسمي للجائزة
HTTPS://WWW.SENDIANAWARD.ORG/WINNERS

مبادرة اجتماعية، لتفعيل اللغة والهوية العربية في حياتنا
اليومية.

مبادرة تعمل على توفير وتطوير برمجيات وأنظمة مساعدة
متميزة لذوي اإلعاقة لتحسين التواصل مع اآلخرين.

مصنع يعيد تدوير فائض الطعام، وتحويله إلى أسمدة عضوية
محسنة، تقوم بتقليل الهدر والمحافظة على البيئة.

https://www.sendianaward.org/winners
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(صناعي)

(كيس شيك)

اسم المبادرة

مــــــون الُمَكرَّ

(مركز العناية بالمصاحف)

(نبوغ)

(نورني)

مــــــين زيارة الموقع الرسمي للجائزة للمزيد من المعلومات حول مبادرات الُمَكر
HTTPS://WWW.SENDIANAWARD.ORG/WINNERS

منصة غير ربحية تختص في شؤون القطاع الصناعي االقتصادي
وتقترح مبادرات وأفكار إبداعية صناعّية ولوجستية وتنظيمية تدعم

الصناعيين والمصدرين.

صناعة مجموعة من المنتجات العصرية والشائعة والتي "يجب أن
تكون" مالئمة لنمط حياة عصرية عالمية ومدنية واعية للبيئة.

مبادرة لجمع المصاحف المتعرضة للتلف أو التمزق وإعادة ترميمها
وإيصالها للمستفيدين.

مبادرة لتمكين األمهات من تنمية المهارات العقلية ألبنائهن. وبناء
عقلية الطفل. تقدم أنشطة محكمة ومميزة، تعمل على تنمية

مهاراته العقلية

برنامج يعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين للفئة األمية في األحياء
ذات الدخل المحدود.

https://www.sendianaward.org/winners
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(منصة إحسان)

المبادرات الحكومية

للمزيد من المعلومات حول المبادرات الحكومية زيارة الموقع الرسمي للجائزة
HTTPS://WWW.SENDIANAWARD.ORG/WINNERS

(مؤسسة مسك الخيرية)
مبادرة تقوم للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى

الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية
وذلك من خالل تمكين الشباب السعودي في التعليم وريادة األعمال

كمجال أساسي، والعلوم والتقنية كمجال مساند.
 

تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتعزيز قيم االنتماء
الوطني والمسؤولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته،

والموثوقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات.
 

https://www.sendianaward.org/winners


إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

جائزة 



إحدى مبادرات مركز أسبار
منتدى االبتكار االجتماعي

جائزة 

www.sendian.org
www.sendianaward.org

SIForum2

@SIForum2 

https://bit.ly/3rOhaFn 

https://bit.ly/3Hg6ILu

siforum@asbar.com 


