


:المقدمة
مملكب  تأتي جائزة تمكين الشباا  كماباة ة مبن رزا ة شبئرن الشباا  رال يا ب   بي

ن نرعهبا الاح ين لتمكين الشاا  رالت كيـز على االهتمام اهم، رهذه الجائزة هي األرلى م

ح لتحابين الا نيب  التحتيب  لجميع الةرل اهةف حثهم على االهتمبام راحتبراا الشباا  رتشبجيلا

.اا المتللق  االشاا  لتلرة االنفع على كا   الش ائح الشاااي  رالةاعم  للش

ح  منها على رتأتي هذه المااة ة ملززة لةر  مملك  الاح ين  ي تنمي  الشاا  رح صا

متلكرنب  االاتةام  من خالل إش اك جميع  ئات المجتمع  ي ذلك رااألخص الشباا ، لمبا ي

لبى من قة ات رطاقات هائل  من شأنها تحقيق تطللباتهم، كمبا تهبةف هبذه الماباة ة إي با إ

شباا ، كمبا إنب  تحقيق إهةاف التنمي  الماتةام ، رالتي تهةف إلى تبر ي  مابتقال إ  بل لل

من خالل هذه الجائزة  بنن جميبع المتقبةمين ابرف يحققبرن م شب اح مبن م شب ات إهبةاف

.التنمي  الماتةام 

ي  إذا مبا إن الجائزة اما تحمل  من إهةاف اامي  من شأنها إن ت تقي االش يح  الشااا

تبم النرب  إليهبا مبن جانب  الجهبات الحكرميب  رالقطباو الخباص رالقطباو األهلبي راأل ب اة

.اايحيث تشكل الفئات الاااق  األ  و األاااي  المح ك  لللمل  ي القطاو الشا



:الفكرة
رالمنرمات المنرمات غي  ال احي الم ااات الحكرمي ، الم ااات الخاص ، : اتمنح هذه الجائزة إلى إ اع  ئات مختلف  رهم

ةيم مبن خاللهبا، ، ريلزم جميع الفئات ماعةا الم ااات الحكرمي  إن تكرن ملت ف اها مبن قابل الةرلب  التبي يبتم التقبراأل  اةالةرلي 

شبه اح مبن منتبةل الشباا  للمجلب  12راتتكفل مملك  الاح ين اجميع االلتزامبات الماليب  للجبائزة، ريجب  إن تنطلبق الجبائزة قابل 

. االجتماعي راالقتصاةي ليتم الت ريج عن الجائزة رااتالم المشا كات رتحكيمها



:األهداف
.الشباببتمكينلالهتمامالقطاعاتمختلفتحفيز❖

تأثي تشكلرإنمام ئي الغي االجهرةلياتجهرةهمإنعلىرالتأكيةالشاا ،علىللت كيزالقطاعاتلمختلفة عكلاملالهةفهذايأتي-

.مجتمليةر منا يقرمرناماالمنرمينمنراعت افالمجتمععلىمهم

.الشبابأجلمنالعملعلىالتشجيع❖

الشاا  يتثما االامنركنروالتنمي ،عملي  يمهمةر منللشاا لماالشاا ،ألجللللملااتثناااالللجميعكةا عالهةفهذايأتي-

.االاتةام ل مان

.للشبابالداعمينواألفرادالجهاتعلىالضوءتركيز❖

ماي تهمتلزيز ي األثاالغل لماالشاااي،المجال يامنجزاتهمرالتل يفللشاا الةاعمينراأل  اةاالجهاتللتل يفالهةفهذايأتي-

.الشااايلللملالةاعمينجذ  يرالمااهم الشاااي 

.ونشرهاالشبابلتمكينالمتميزةالتجاربإلىالعالمأنظارلفت❖

للاي طاعاتالقلمختلفمحفزاح تلةرالتيالشاا تمكين يالمتميزةالتجا  مناللةيةهناكاأناإليمانمنطلقمنالهةفهذايأتي-

.األقطا مختلف يرتطايقهاالفك ةاقتاا إرالنهجنف على



:فئات الجائزة
القطاو الحكرمي •

القطاو الخاص•

المنرمات غي  ال احي  رالمنرمات الةرلي •

األ  اة•



:المعايير

:معايير القطاع الحكومي•
إش اك الشاا   ي القياةة ر صنع الق ا •

مااهمات مثات  لتمكين الشاا  ر إهةاف التنمي  الماتةام •

جرةة الا امج ر الخةمات المقةم  للشاا •

تنرو الا امج ر الخةمات المقةم  للشاا •

ااتخةام االاتكا  ر اإلاةاو للرصرل للشاا •

قرة األةل  المقةم   ي قيا  التأثي  على الشاا •

ح مقا ن  االلةة اإلجمالي  ي الةرل • ناا  الشاا  الذي تم الرصرل إليهم  انريا

الامل  ر التقةي   ي مجال تمكين الشاا •

عةة الجرائز الرطني  ر الةرلي  الماتلم •

التنريم الماتةام للم اا  الحكرمي  •



:معايير القطاع الخاص•
حجم االلتزام المالي المخصص للما رلي  االجتماعي  رتمكين الشاا •

إش اك الشاا   ي المناص  القياةي  ر صنع الق ا •

ةعم ر تمكين المررفين الشاا •

مااهمات مرثق   ي إهةاف التنمي  الماتةام •

جرةة الا امج ر الخةمات المقةم  للشاا •

تنرو الا امج ر الخةمات المقةم  للشاا •

ااتخةام االاتكا  ر اإلاةاو للرصرل إلى الشاا •

قرة األةل  المقةم   ي قيا  التأثي  على الشاا •

ح مقا ن  االلةة اإلجمالي  ي الةرل • ناا  الشاا  الذي تم الرصرل إليهم  انريا

الامل  ر التقةي   ي مجال تمكين الشاا •

عةة الجرائز الرطني  ر الةرلي  الماتلم •



:معايير المنظمات الغير ربحية والمنظمات العالمية•
إش اك الشاا   ي المناص  القياةي  ر صنع الق ا •

مااهمات مرثرق  لتمكين الشاا  ر إهةاف التنمي  الماتةام •

جرةة الا امج ر الخةمات المقةم  للشاا •

تنرو الا امج ر الخةمات المقةم  للشاا •

ااتخةام االاتكا  ر اإلاةاو للرصرل الى الشاا •

قرة األةل  المقةم   ي قيا  التأثي  على الشاا •

ح مقا ن  االلةة اإلجمالي  ي الةرل • ناا  الشاا  الذي تم الرصرل إليهم  انريا

الامل  ر التقةي   ي مجال تمكين الشاا •

عةة الجرائز الرطني  ر الةرلي  الماتلم  •

التنريم الماتةام للمنرمات الغي   احي  رالمنرمات اللالمي  •



:معايير األفراد•
29إلى 15يج  إن يكرن المتقةم للحصرل على الجائزة اين ان •

المااهم   ي تحقيق إهةاف التنمي  الماتةام  من خالل اإلنجاز األكاةيمي إر المهني إر التطرعي•

إمثل  على االاتكا  ر اإلاةاو ر الفك  القياةي•

امل  قري  اين نر ااه ر زمالا اللمل ر مللمي •

عةة الجرائز الرطني  ر الةرلي  الماتلم •

عةة الجمليات رالمنتةيات الشاااي  التي ينتمي إليها•

اللمل التطرعي المنجز لصالح مجتمل •



:الجائزة
حي  للفائز من  ئ  المنرمات الغي   ا( خما  رعش رن إلف ةرال  إم يكي)ةرال  إم يكي 25,000ايمنح مالغ رقة ه 

. رالمنرمات اللالمي ، ر ئ  األ  اة، رايحصل الفائزين  ي كل المجاالت على ة و رشهاةة




