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مـقــــدمـــــــة :

تعتمــد رؤيــة المملكــة 2030 علــى ) 3 ( محــاور وهــي: المجتمــع الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن 
ــتفادة  ــم االس ــة وتعظي ــداف الرؤي ــق أه ــا لتحقي ــع بعضه ــق م ــل وتتس ــاور تتكام ــذه المح ــوح، وه الطم
منهــا ويمثــل المحــور األول بنــاء مجتمعــًا حيويــًا أساســيًا لتحقيــق الرؤيــة وتأســيس قاعــدة صلبــة 
لالزدهــار االقتصــادي، حيــث ينــص هــذا المحــور علــى أهميــة إيجــاد بيئــة إيجابيــة وجاذبــة، تتوافــر فيهــا 
مقومــات جــودة الحيــاة للمواطنيــن والمقيميــن، ويســندهم بنيــان أســري متيــن ومنظومتــي رعايــة 
ــة 2030، وتمــر المملكــة  ــا تتضــح أهميــة الجانــب الصحــي فــي رؤي صحيــة واجتماعيــة ممكنــة، ومــن هن
ــن  ــن الشــريفين الملــك ســلمان ب ــادة خــادم الحرمي ــة تحــول تاريخــي تحــت قي ــة الســعودية بمرحل العربي
عبدالعزيــز آل الســعود حفظــه هللا وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 

ــرة.  ــر والتطــور والنهضــة الكبي ــة التغيي ــز آل ســعود مهنــدس رؤي ــن عبدالعزي ب
إن رؤيــة 2030 هــي مرحلــة تاريخيــة مفصليــة فــي الوصــول إلــى خــط التقــدم العالمــي األول حيــث تقــف 
المملكــة العربيــة الســعودية موقفــًا شــامخًا مهيبــًا كعضــو فــي مجموعــة العشــرين G20 وأحــد المؤثرين 

علــى الســاحة العالميــة فــي كافــة االتجاهــات والمجــاالت.
 انطالقــًا مــن توجــه القيــادة الرشــيدة لهــذا البلــد المعطــاء وحــرص الدولــة بشــكل عــام علــى نشــر ثقافــة 
ــة الســعودية 2030 والتــي أحــد  ــة المملكــة العربي ــى رؤي ــاء عل التطــوع فــي أوســاط أفــراد المجتمــع بن
ــدة فــي  ــية والرائ ــات الرئيس ــد الجه ــة أح ــر وزارة الصح ــوع، وتعتب ــون متط ــول إلــى ملي ــراتها الوص مؤش
صناعــة وتطويــر العمــل التطوعــي لتحقيــق مرتكــزات وأهــداف رؤيــة المملكــة العربية الســعودية 2030.

ويســاهم مركــز التطــوع الصحــي ـفـي تحقيــق تطلعــات وتوجهــات الــوزارة عــن طريــق إطــالق جائــزة 
ــة المملكــة 2030،  ــادرات المركــز التــي تســعى إلــى تحقيــق رؤي التطــوع الصحــي وتعــد إحــدى أهــم مب

ــوع الصحــي. ــل التط ــز فــي تفعي ــتراتيجية المرك ــية إلس ــات الرئيس ــم المخرج ــن أه ــر م وتعتب
ــود  ــذه الجه ــض ه ــعودية، بع ــة الس ــة العربي ــة فــي المملك ــة متنوع ــة صحي ــود تطوعي ــرزت جه ــث ب حي
والمبــادرات مــازال مســتمرًا بعــد تجــاوزه للصعوبــات والتحديــات، وبعضهــا اآلخــر توقــف، وتبــرز الحاجــة 
هنــا إلــى وجــود نظــام ومحفــزات لتفعيــل التطــوع الصحــي واســتدامته ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة لوجــود 

جائــزة وطنيــة للتطــوع الصحــي تعتبــر كأحــد أذرعــه للتحفيــز واالســتدامة للعمــل التطوعــي الصحــي.
 تنبثــق أهميــة الجائــزة مــن تزايــد االحتياجــات الصحيــة فــي المملكــة وتتطلــع المملكــة مــن خــالل رؤيتهــا 
للمســاهمة فــي ســد هــذا االحتيــاج ورفــع جــودة مســتوى الخدمــات المقدمــة لعمــوم المجتمــع، وتســهيل 
الوصــول إليهــا عبــر تفعيــل القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وغيــر الربحيــة ممــا يتطلــب وجــود نظــم 
ــة والخاصــة ومنســوبيه للمشــاركة والتطــوع  ــات ومحفــزات للقطــاع الصحــي بمؤسســاته الحكومي وآلي
لســد هــذا االحتيــاج ورفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمــة، وكذلــك المســاهمة فــي تحقيــق المحــور 
الثالــث مــن محــاور الرؤيــة )وطــن طمــوح ومواطنــة مســؤولة( بــأن يتــم التيســير ألصحــاب المصلحــة 
ـى التنميــة ودعــم تحقيــق  لتحقيــق المســؤولية ـفـي أعمالهــم ومجتمعهــم والمســاهمة للوصــول إـل

ــة. ــتهدفات الوطني المس
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ــوم  ــة يق ــة الصحي ــادرات التطوعي ــن المب ــد م ــد هللا العدي ــة بحم ــوم فــي المملك ــا الي لدين

عليهــا عــدد مــن المتطوعيــن ســواًء كانــوا مــن األفــراد أو المنظمــات أوالفــرق التطوعيــة 

ــا دائمــًا معجــب  ــدور الــذي يلعبــه المتطوعــون ال يقــدر بثمــن وأن وغنــي عــن القــول أن ال

بشــغفهم واســتعدادهم لمســاعدة اآلخريــن، إن مجتمــع المتطوعيــن فــي القطــاع الصحــي 

ــمو  ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــات خ ــب تطلع ــزداد ليواك ــوى وي ــارك يق ــا المب فــي بلدن

ولــي عهــده األميــن لتحقيــق رؤيــة ،2030الرؤيــة الطموحــة التــي أولــت القطــاع الصحــي 

فــي المملكــة اهتمامــًا بالغــًا.

 إن هــذا المجتمــع التطوعــي ومــا فيــه مــن عمــل رائــع وتفاـنـي وعاطفــة خلــق فــرص 

عديــدة فــي مســاعدة الكثيــر مــن النــاس ورســم االبتســامة علــى وجــه العديــد مــن المرضــى 

والمســتفيدين.

 لقــد لمســت مــن خــالل اطالعــي علــى بعــض المبــادرات التطوعيــة فــي القطــاع الصحــي 

التأثيــر الكبيــر الــذي يخلفــه هــؤالء األبطــال فــي إســعاد المرضــى ومســاعدتهم منطلقيــن 

مواهبهــم  مســتخدمين  الوطنيــة  وثقافتنــا  اإلســالمية  قيمنــا  مــن  أهدافهــم  ـفـي 

وابداعاتهــم بــكل حمــاس وتفانــي، لــذا تعــد هــذه الجائــزة فرصــة فريــدة ومميــزة لتكريــم 

ــا. ــل منه ــار المقاب ــة دون انتظ ــاريع تطوعي ــكارًا ومش ــودًا واف ــدم جه ــن ق كل م

 وتأتــي أهميتهــا لتعبــر عــن تقديــر وتحفيــز القائميــن علــى دعــم وتعزيــز الجهــود التطوعية 

ـفـي القطــاع الصحــي لتكــون تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية ـفـي مجــال التطــوع 

الصحــي نموذجــًا يحتــذى بــه.

وزير الصحة
 د.توفيق بن فوزان الربيعة
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قصة نشأة الجائزة :

2018

2021
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األمانة العامة للجائزة

1235 4

الهيكل التنظيمي

اللجنة 
اإلشرافية

د.نواف القحطانيد.سلطان الزهرانيأ.عبدالرحمن العيبان أ.سامي السواط د.سفر بتار

لجنة 
التدقيق 

اللجنة 
التنظيمية

لجنة 
التقييم

لجنة 
التحكيم
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فكرة الجائزة :

الرؤية:

الرسالة :

للمتطوعيــن  المســتقبلية  القـــــــدرات  لتنمـــــــــية  أداة  الصحــي  التطــوع  جائــزة  تعــد 

والمتطوعــــــــات ـفـي القطــــــاع الصحــي وبنــاء مســتقبل مســتدام وتســخير اإلبــداع 

ــوعية الصحيــة ومــن  ــبادرات التطــــ واالبتــكار واســتدامة النتائــج المرجــوة مــن المـــــــــ

خاللهــا يتــم تكريــم وتقديــر نخبــة جديــدة مــن المبدعيــن المبادريــن فــي قطــاع الصحــة 

ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية.

االرتقاء بالعمل التطوعي الصحي .

ــي الصحــي  ــل التطوع ــة فــي العم ــز روح المنافس تعزي

وفــق معاييــر محكمــة الحتياجــات المجتمــع بمبــادرات 

مؤثــرة ونوعيــة ومســتدامة.
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القيم : 

• العطاء:

المجتمــع  بخدمــة  المبــادرة 

ببــذل الوقــت والجهــد والمــال 

برغبــة خالصــة دون شــروط وال 

بــل مقا

• االستدامة:

اســتمرار مــد يــد العــون للمجتمع 

لضمــان توفيــر الخدمــة الصحيــة 

الالئقــة.

• التأثير: 

ترك بصمة وأثر إيجابي

 على المجتمع وأفراده.

االستدامة

التأثير

العطاء
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تسليط الضوء على 
خدمات المتطوعين

 التي تشارك في
 تحسين الرعاية 

الصحية

المساهمة 
في تحسين جودة 
األعمال الصحية 

التطوعية

إبراز الجهود
 المؤثرة في

 تحسين خدمات 
الرعاية الصحية

دعـــــم 
وتحفـــيز األعمــال 
التطوعية الفردية 

والمؤسسية

نشر 
وتعزيز ثقافة

 التطوع الصحي

األهداف العامة للجائزة:
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المـنـظـمـــــــــــات األفــــــــــــراد

المنظمات الصحيةالمتطوعون والمتطوعات

الشركات والمؤسسات الخاصة

منظمات القطاع غير الربحي 

الفرق التطوعية الرسمية الممارسون الصحيون

جـمــيــع مـنـــاطــق

المملكة العربية السعودية

نطاق التكريم :

التوعية والتثقيف 
الصحي للمجتمع

الخدمة 
العالجية

الخدمات المساندة 
للمجال الصحي

النطاق الجغرافي: 

الشرائح المستهدفة: 
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ـي وزيــر الصحــة  الجائــزة تحمــل اســم معاـل

المملكــة  ـفـي  الصحيــة  المنظومــة  قائــد 

الســعودية العربيــة 

فرصــة إلظهــار الجهــود وتســليط الضــوء 

علــى أفضــل الممارســات والتطبيقــات فــي 

ــوع الصحــي التط

نشــر المشــاريع والمبــادرات المميــزة ـفـي 

والصحــي  عمومــًا  التطوعــي  المجتمــع 

صــًا خصو

الحصــول علــى تقاريــر محكمــة للمقارنــة 

والمنهجيــة  المعاييــر  مــع  المرجعيــة 

والتحكيــم التقييــم  ـفـي  المعتمــدة 

المســتمر  التحســين  فــرص  تعزيــز 

المطروحــة التجــارب  مــن  واالســتفادة 

فائدة المشاركة في الجائزة :
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الـتـعـــــاريـــف
والمصطلحات
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• العمل التطوعي :
 كل عمــل أو جهــد يقدمــه شــخص ذو صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة بطوعــه 
واختيــاره بدافــع منــه لإلســهام فــي خدمــة وتنميــة المجتمــع دون مقابــل 

مالــي.

• األفــــــــــــــــراد :
ــة  ــاث داخــل المملكــة العربي   المواطنــون والمقيمــون مــن الذكــور واإلن

ــعودية. الس

• المنظمـــــــــات :
المنظمــات الوطنيــة ذات األنشــطة المختلفــة ـفـي مختلــف القطاعــات 
)القطــاع الحكومــي – القطــاع الخــاص – القطــاع غيــر الربحــي( والمرخصــة 

مــن الجهــات المعنيــة.

التعاريف والمصطلحات :
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• الممارسون الصحيون:  
جميــع األفــراد العامليــن فــي المجــال الصحــي مــن الذكــور واإلنــاث ســواء 
أطبــاء أو صيادلــة أو ممرضيــن أو فنييــن يحملــون رخصــة مزاولــة المهنــة 

ســارية المفعــول.

• الـمـــــــــــــــــبـادرات: 
مهــام أو مشــروعات محــددة الوقــت تصمــم لتقديــم خدمــة أو حــل مشــكلة 
ــة وفــق منهجيــة محــددة إلنجــاز هــدف  ــة حاجــة صحيــة مجتمعي أو لتلبي
الصحيــة  الخدمــات  مجــال  ـفـي  نوعيــة  إضافــة  وتقــدم  غايــة  وتحقيــق 

والطبيــة.

• األفكــار اإلبداعـــية : 
والتطويــر  للتطبيــق  القابلــة  بالواقعيــة  تتســم  التــي  المميــزة  األفــكار 
وقدمــت حلــوال إبداعيــة، تتســم بالحداثــة واألصالــة ولــم تطــرح مســبقا أو 

ـي بعــد مواءمتهــا محليــا. طــورت فكــرة ناجحــة علــى المســتوى الدوـل

• الفرق التطوعية : 
الفــرق المكونــة مــن خمــس أشــخاص فأكثــر لتقديــم الخدمــات التطوعيــة 
للمجتمــع والمنتســبة لجهــة رســمية داخــل المملكــة العربيــة الســعودية
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صممــت مجــاالت الجائــزة لتعزيــز أهدافهــا ولرفــع مســتوى العمــل التطوعــي كمــًا ونوعــًا 
بمــا يحقــق الرؤيــة الوطنيــة الشــاملة والتــي بدورهــا تغــرس مبــدأ المســؤولية والمواطنــة 

الصحيــة اإليجابيــة ، وتعــزز جانــب اإلبــداع واالبتــكار المقرونــان بالمبــادرة والرغبــة. 

جائزة 
المبادرات 

المتميزة

جائزة 
األفكار 
اإلبداعية

جائزة
وزير الصحة 

التقديرية

-------------------------

-------------------------

-------------------------

فــــــرع األفــــرادفــــــرع األفــــرادفــــــرع األفــــراد

فرع المنظماتفرع المنظماتفرع المنظمات

مـجــــــاالت الـجــــــائــــــــــــزة

وستكون الجائزة في ثالث مجاالت رئيسية وفق النطاق المعتمد للتكريم كالتالي:
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مكونات الجائزة
1 -  درع يحمــل اســم وشــعار المنظمــة أو اســم 
وعــام  ومجالهــا  الجائــزة  موضــوع  ـفـي  الفائــز 
المنــح يــوزع علــى ثــالث مراكــز )األول درع ذهبــي 

– الثاـنـي درع فضــي – الثالــث درع بروزـنـي(

المنظمــة  اســم  تحمــل  تقديــر  شــهادة   -  2
وشــعارها تتضمن اســم الجهة او الشــخص الفائز 
ــا  ــخ منحه ــا وتاري ــزة ومجاله ــوع الجائ فــي موض
الصحــة وأي معلومــات  ـي وزيــر  وتوقيــع معاـل

أخــرى تقررهــا أمانــة الجائــزة.
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المجال األول
المبادرات المميزة

المجال الثاني 
األفكار اإلبداعية 

المجال الثالث
الجائزة التقديرية

فــــــرع األفــــراد

فــــــرع األفــــرادفــــــرع األفــــراد

فرع المنظمات

فرع المنظماتفرع المنظمات

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

مكونات الجائزة
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منهجـــية
التقــيــيم 
والتحكيم
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منهجية التقييم والتحكيم :

1

3

5

4

2

 اعتمدت أمانة الجائزة على بناء المعايير وفق منهجية علمية وتجارب 

وخبرة حقيقة من خالل:

المقارنة المرجعية بالجوائز العالمية 

والمحلية ومحــورتها بما يتوافـــــق 

مع اهداف الجائزة والواقع الحالي 

للتطوع الصحي

استحضار أسلـــــوب رادار في بنــــاء 
المعايير األساسية الفرعــــية حـــيث 
يتحقق من وجود األدلة والشواهد 

ويقبل التطوير المستقبلي دون 
التغيير في المنهجية األساسية

تركـــز المعاييــــر على االنطــــالق من 
المستوى الحالي للفئات المستهدفة 

وترتقي مستقباًل لالحترافية من 
خالل فرص التحسين بوجود خبراء 

ومختصين في لجان العمل

يكون تحكيم مـــبادرات ومشاريع 
فرع المنظمات بناء على المعايير 

المعتمدة دون التطرق
 للسياسات الداخلية للمنظمة 

التركـــــيز علـــى مبـــدأ الشفافـــــية
 واإلفصاح في جميع مراحل الجائزة
 من خـــــالل نمـــاذج اإلفصــــــــاح 
لضمـــــان اخـــتـيـار المشاركـــــات 

المطابقة لشروط الجائزة
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ــًا  ــي كم ــل التطوع ــتوى العم ــع مس ــا ولرف ــز أهدافه ــزة لتعزي ــاالت الجائ ــت مج صمم
ونوعــًا بمــا يحقــق الرؤيــة الوطنيــة الشــاملة والتــي بدورهــا تغــرس مبــدأ المســؤولية 
والمواطنــة الصحيــة اإليجابيــة ، وتعــزز جانــب اإلبــداع واالبتــكار المقرونــان بالمبــادرة 

والرغبــة. 

الـتــقدم والتسجـــــيل لمجــــــــــال 
واحد من المجاالت المعلنة عبر الموقع 

االلكتروني للجائزة خالل فترة التسجيل.

االلــتـــــــزام بصحة البيـــــــــانات 
المسجلـــة في نموذج االشتراك.

 أن تكون المبادرة قائمة ولم تحصل على 
جوائز سابقة.

جميع المشاركات يجب أن تكون غير 
هادفة للربح المالي ويلتزم المتقدمون 

بتعبئة نموذج اإلقرار واإلفصاح.

يحق لكافة األعمار التسجيل في فرع 
األفراد لكل مجال.

أن يتسم المرشح الفرد بحسن السيرة 
والسلوك مع إرفاق خطاب تزكية من 

جهة العمل لألفراد المرشحين

يحق إلدارة الجائزة حجب أحد الفروع 
في حال عـــــدم مطابقـــة المشاركات 

للمعايير

أن ال تتعارض األعمال المقدمة مـع 
السياسات واألنظمة في المملكـــة 

العربية السعودية.

أن تكون المنظمات المشاركة مسجلة 
رسميًا لـــــــدى الجهـــــــــــات المعنية 

في المملكة العربية السعودية.

وجود كافة األدلة والتقارير والشواهد 
الموثقة لألعمال والمبادرات التطوعية

ومطابقتها للمعايير

الشروط العامة للجائزة :
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االطالع على دليل ومعايير الجائزة والتأكد 
من مطابقتها للمبادرات والمشاريع 

المقدمة من األفراد والمنظمات.

تعبئة النماذج االلكترونية وإرسالها مع 
استيفاء كافة المتطلبات عبر الموقع 

االلكتروني للجائزة.

توفير الشواهد والوثائق واألدلة وكافة 
المعلومات الالزمة بكل معيار وإرفاقها مع 

تقرير التقدم للجائزة وتسليمه في الموعد 
المحدد والمعلن في الموقع االلكتروني.

قد تتطلب المبادرات والمشاريع المقدمة 
زيارات ميدانية أو مقابالت شخصية وعليه يجب 

التأكد من جاهزية المنسق لإلجراءات

تقوم أمانة الجائزة بمراجعة طلبات التقدم 
لمجاالت وفروع الجائزة وفرز المشاركــــــات 
المطابقة والمستوفية للشروط المنصوص 

عليها في هذا الدليــــــــــــل ومن ثم إخـــــــــبار 
المتقدمين بمسارهم في الترشـــــــــيح سواء 

باالجتياز او الرفض.

حضور اللقاءات التعريفية للجائزة والتي ُيعلن 
عنها عبر الموقع االلكتروني وقنوات التواصل 

المخصصة للجائزة.

استالم إشعار قبول التقدم للجائزة من قبل 
األمانة العامة.

تعيين منسق داخلي للمنظمـــــــات والفرق 
التطوعية المتقدمة ويكـــــــون مسؤواًل عن 
إعداد وتجهيز وتسليم متطلبات المشاركة 
ويكون التواصل معه في حالة أي استفسار

ضرورة استكمال كافة المعلومات المطلوبة 
من أمانة الجــــــــــــائزة والموضحة في 

استمارة التقدم عبر الموقــــع االلكــــــــتروني 
وااللتــــزام بالمواعيد المعلنة.

استخدام البريد االلكتروني الرسمي وقنوات 
التواصل المعلنــــــة عبر موقع الجـــــــائزة ألي 
استفسار أو تواصل على ان يتــــم الرد الفوري 

من قبل األمانة العامة أو اللجنــــة المختصة.

أحكام وإرشادات عامة :
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معايير المبادرات المتميزة

جائــزة تكريميــة وتحفيزيــة تشــجع أصحــاب المبــادرات ذات األثــر الواضــح فــي 
مجــال التطــوع الصحــي واعُتمــد فــي تصميمهــا علــى احتيــاج حقيقــي ولهــا أثــر 

واضــح وأحــدث تغييــرَا فــي المجتمــع.

التقويم المنهجية
والتحسين

التطبيق
النتائج

فرع المنظمات فرع األفـــــــــراد

المجال األول: جائزة المبادرات 
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المعيار األول معيار المنهجية

المعيار الثاني معيار التطبيق

المعيار الثالث معيار النتائج

المعيار الرابع معيار التقويم والتحسين

المبادرة مبنية على احتياج مجتمعي ومصممة بمنهجية وأهداف واضحة ومخطط لها.

االبتكار واإلبداع في تصميم المبادرة.

المبادرة واضحة وتتكامل مع األفكار الصحية.

المبادرة تعزز فكرة وتلبي حاجة وتراعي السياسة الصحية في المملكة العربية السعودية

وضوح وسهولة آلية تطبيق المبادرة .

إيجابية التطبيق وتكامله مع األهداف.

دور التقنية واستخدامها في تطبيق المبادرة.

مقدار استفادة المبادرة من الموارد المتاحة.

مشاركة المعنيين في التطبيق والتواصل الفعال.

النتائج المتحققة على المستفيدين.

النتائج المتحققة على العاملين في المبادرة.

النتائج المتحققة على شركاء المبادرة.

مدى تفاعل المجتمع مع المبادرة.

مقدار وحجم العائد المادي من المبادرة وقابليتها لالستدامة.

وجود أسلوب التقويم والمتابعة للمبادرة.

وجود خطة تحسين مستمر للمبادرة.

نتائج المبادرة مرتبطة مباشرة بأهدافها.

مدى تفاعل المبادرة مع المبادرات األخرى المشابهة.

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

75 درجة

50 درجة

75 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

75 درجة

50 درجة

75 درجة

50 درجة

المجموع     1000 درجة

الوزن  250  درجة

الوزن  250  درجة

الوزن  250  درجة

الوزن  250  درجة

جدول معايير المبادرات المتميزة
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معايير األفكار اإلبداعية

مالءمة
 األفكار

اإلبداع 
واالبتكار

النتائج 
المتوقعة

الجدوى 
واألثر

جائــزة تكريميــة وتحفيزيــة تســلط الضــوء علــى األفــكار المميــزة والرائــدة غيــر 
ــة وتراعــي جانــب التوجــه  ــة الصحي ــم الخدمــات التطوعي المســبوقة فــي تقدي
الحديــث فــي مجــال االبتــكار االجتماعــي وقابلــة للتطبيــق ذات أثــر ملمــوس 

تســاهم فــي تحقيــق االســتدامة فــي ميــدان التطــوع الصحــي.

فرع المنظمات فرع األفـــــــــراد

المجال الثاني :

 جائزة األفكار اإلبداعية المميزة
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المعيار األول معيار مالءمة األفكار

المعيار الثاني معيار اإلبداع واالبتكار

المعيار الثالث معيار الجدوى واألثر

المعيار الرابع معيار النتائج المتوقعة

مالءمة الفكرة للبيئة الصحية في المملكة.

الفكرة تحل احتياج مجتمعي صحي حقيقي متفق عليه في المجتمع.

الفكرة ترتبط بهدف عالجي أو توعوي أو خدمة مساندة.

الفكرة مبنية على نتائج واقعية.

الفكرة أصيلة غير مقلدة أو فكرة قائمة على تحسين وتطوير أفكار سابقة.

وجود نموذج عمل مبتكر وواضح للفكرة.

دور التقنية واستخدامها في تطبيق الفكرة.

تتيح الفكرة مشاركة قطاعات المختلفة.

مدى فائدة وجدوى تطبيق الفكرة للقطاع الصحي مقابل التكاليف المادية.

الفكرة واقعية وقابلة للتطبيق والتطوير.

الفكرة تقوم على استخدام موارد مختلفة ومتنوعة ومبتكرة.

الفكرة تحقق االستدامة.

وجود نتائج كمية وكيفية لتطبيق الفكرة.

تخلق الفكرة تفاعل وإيجابية مع المجتمع.

تملك الفكرة قيمة مضافة مميزة.

الفكرة تعزز المسؤولية المجتمعية ألصحاب األعمال.

الفكرة تتيح االستفادة من الخبرات والتجارب السابقة.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

75 درجة

75 درجة

50 درجة

50 درجة

75 درجة

50 درجة

75 درجة

50 درجة

75 درجة

75 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

50 درجة

المجموع     1000 درجة

الوزن  250  درجة

الوزن  250  درجة

الوزن  250  درجة

الوزن  250  درجة

جدول معايير األفكار اإلبداعية
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الـمـعــــــــيـار

خدمة الميدان واألعمال الصحية

الندرة والتفرد والتميز

العمل تطوعيًا بال مقابل مالي.

وجود األثر الملموس.

البعد التحفيزي )القدوة(.

1

2

3

4

5

200 درجة

250 درجة

250 درجة

150 درجة

150 درجة

الوزن

تتم المفاضلة والترشيح بين المرشحين للجائزة من وزارة الصحة 
لضمان الوضوح والشفافية بناء على المعايير التالية:

معايـير الجائزة التقديرية

ــرواد التطــوع الصحــي مــن األفــراد وأصحــاب التجــارب  جائــزة تقديريــة تمنــح ل
الرائــدة مــن المنظمــات التــي انعكســت إيجابيــًا علــى المجتمــع وشــجعت دور 

التطــوع الصحــي وقدمــت دورا متميــزُا فــي الخدمــات الصحيــة
 في المملكة العربية السعودية.

فرع المنظمات فرع األفـــــــــراد

المجموع     1000 درجة

المجال الثالث :

الجـــائــــزة الـتــقديــريــة :
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إرشادات عامة للمحكمين :

12345

قراءة دليل 

التحكيم 

بعناية فائقة 

قبل البدء في 

عملية التحكيم 

وتفسيرها بصورة 

صحيحة متكاملة 

مع بقية المعايير

ترتيب المعايير 

ليست 

ذات أهمية

 أو وزن نسبي

 في الحكم

العناية

 بالتدقيق

 في المتطلبات 

والوثائق

االهتمام بمعايير 

العدل والحياد 

والموضوعية 

والشفافية 

واللباقة 

في التعامل 

واالستفسار

تشجيع 

بقية المحكمين 

والتعاون

 معهم لما فيه 

مصلحة الجائزة
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لجان التقييم والتحكيم :

2 - لجنة التقييم:

1 - لجنة التدقيق والفرز :

تشــكل اللجنــة لتدقيــق وفــرز األعمــال المرشــحة لجائــزة معالــي وزيــر الصحــة للتطــوع الصحــي برئاســة 
األميــن العــام للجائــزة وعضويــة أربعــة مــن العامليــن فــي مركــز التطــوع الصحــي أو مــن خارجهــا، تكــون 

مهمتهــا التحقــق مــن:

ُتشــكل اللجنــة العلميــة للتقييــم مــن قبــل أمانــة الجائــزة إلجــراء عمليــة التقييــم ويتــم خاللهــا اختيــار 
واســتقطاب المقيميــن بشــكل مهنــي ودقيــق مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص والكفــاءة فــي العمــل 

االجتماعــي والتطوعــي، كمــا يتــم تقييــم األعمــال وفــق المعاييــر العالميــة التاليــة:

مــن  مجــال  لــكل  الشــروط  اســتيفاء 
وتوفــر  وفروعهــا  الجائــزة  مجــاالت 
العمــل  ـفـي  المطلوبــة  المســتندات 

. شــح لمر ا

مــع  للجائــزة  المرشــح  العمــل  تطابــق 
وـفـي  لــه  خصصــت  الــذي  الموضــوع 

الحــدد. المجــال 

ترفــع لجنــة التقييــم نتائجهــا لألمانــة 
ــه  ــح في ــل توض ــر مفص ــع تقري ــة م العام
التقييــم لــكل عمــل مــن األعمــال ومــدى 
التقييــم  ونتائــج  وجدارتــه  تطابقــه 
ــن حســب  ومبرراتهــا مــع ترتيــب الفائزي
والفرعيــة  األساســية  المعاييــر  تحقــق 

وفــق النمــاذج المخصصــة لذلــك.

فــرز األعمــال التــي تحققــت مــن مطابقتها 
للشــروط والمعاييــر وإحالتهــا إلــى األميــن 
العــام بموجــب محضــر يوقــع عليــه أعضــاء 
اللجنــة وـفـي الوقــت المحــدد مــن قبــل 

أمانــة الجائــزة.

جــدارة العمــل المقــدم لنيــل جائــزة معالــي 
وزيــر الصحــة للتطــوع الصحــي.

الســرية  وثيقــة  بتوقيــع  اللجنــة  تلتــزم 
وعــدم تعــارض المصالــح قبــل البــدء ـفـي 

التقييــم. عمليــات 
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3 - لجنة التحكيم :

ُتشكل اللجنة من خبراء ومتخصصين في المجاالت المعلنة ويتولى أعضاؤها المهام التالية:

المرســلة  والتقاريــر  النتائــج  مراجعــة 
مــن فريــق المقيميــن شــاملة الجوانــب 

والفنيــة. اإلداريــة 

تحديــد الجهــات التــي تســتلزم زيــارات 
ــزة  ــة الجائ ــع أمان ــيق م ــة والتنس ميداني

إلجــراء الزيــارات.

رفــــــــع النــتــائــــــــــــــــــــــــج
 إلى األمانة العامة للجائزة

رؤيــة  مــع  النتائــج  مواءمــة  مــن  التأكــد 
وموافقتهــا  الجائــزة  وأهــداف  ورســالة 
للمعاييــر وتحقيــق أعلــى درجــات النزاهــة 

والموضوعيــة.

تحديد المرشحين
للفــــــوز بالجائزة.
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قــد تتطلــب بعــض المبــادرات المزيــد مــن التحقــق والتأكــد وإيضــاح بعــض 

ــر المرفقــة، يتــم مــن خاللهــا التحقــق  الجوانــب غيــر الواضحــة فــي التقاري

ــادرة  ــدى المشــروع أو المب واســتجالء نقــاط القــوة ومجــاالت التحســين ل

ــع  ــى أرض الواق ــة عل ــد المعاين ــات بع ــي للدرج ــر النهائ ــة والتقدي المقدم

وقــد تتضمــن الزيــارة أكثــر مــن موقــع واحــد للمنظمــة، وال يتــم أي اتصــال 

مســبق بيــن أعضــاء فريــق التقييــم والمنظمــة المشــاركة باســتثناء الــذي 

يتــم عــن طريــق أمانــة الجائــزة.

الزيارات الميدانية
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1 - اإلعالن عن الدورة الحالية للجائزة في شهر أكتوبر من كل عام.

2 - الترشح من خالل الموقع االلكتروني.

3 - تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة.

4 - تقييم المشاركات واعتماد النتائج نهاية شهر نوفمبر كل عام.

5 - حفل توزيع الجوائز 5 ديسمبر كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

1 - الدخول على موقع الجائزة . 

2 - التسجيل)إنشاء حساب( وإكمال البيانات األساسية

3 - تعبئة استمارة الترشح الكترونيًا وإرفاق جميع الوثائق والشواهد المطلوبة.

أواًل: الدورة الزمنية للجائزة:

ثانيًا : إجراءات التسجيل والمشاركة:

مراحل التقييم والتحكيم
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جميع الحقوق محفوظة لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 2021


