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كلمة سعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل رئيسة جامعة
عفّت
" في حفل جائزة االبداع 1440
تاريخ انعقاد الحفل  24ربيع الثاني  1439الموافق 12
مارس 2018
مكان انعقاد الحفل :مركز الملك فيصل للمؤتمرات
جامعة الملك عبد العزيز
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلين
سيدنا محمد عليه افضل الصالة وازكى التسليم
صاحب السمو الملكي االمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ال سعود
محافظ جدة
اصحاب السمو والمعالي والسادة
الحضور الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ابدأ بتهنئة موالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده
االمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان-حفظهما هللا -والشعب الكريم بعام جديد
من تاريخ الوطن يهل علينا ونحن ننعم بحمد هللا في أمن وأمان ورخاء واستقرار .فالمملكة
ومنذ تأسسيسها في عام 1351ه على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال
سعود-طيب هللا ثراه-وحتى االن تتعاظم مكانتها بين األمم ,وتكتسب في كل يوم مزيدا من
التقدير واالحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على كافة األصعدة وفي شتى
المجاالت.
وعلى مر السنين حظت منطقة مكة المكرمة برعاية واهتمام خاص من والة األمر ودأبت
القيادة الرشيدة في تطوير األداء المبدع واألنتاجية الفعالة في مؤسساتها ومنظماتها في
القطاعين الحكومي واألهلي ايمانا بأهميتها القدسية ومكانتها العظيمة كقبلة ومزارا
للمسلمين في كافة أنحاء المعمورة.
ولما كان تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجاالت الفكرية والعلمية والعملية
في المملكة بشكل عام وفي منطقة مكة المكرمة هو األساس لتطور ورقي مؤسساتنا
ومنظماتنا ,انطلقت مبادرة صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ال
سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وامير منطقة مكة المكرمة-حفظه هللا-باطالق جائزة
مكة للتميز الءذكاء روح المنافسة و االرتقاء بمستوى األداء والجودة نحو العالم األول –
وايمانا من سموه بأهمية توسعة نطاق هذه الجائزة في جميع المحافظات التي تتضمنها
أمارة منطقة مكة المكرمة فوجه سموه استحداث جائزة االبداع بالمحافظات تحت شعار
"كيف نكون قدوة".
ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبد
العزيز ال سعود محافظ محافظة جدة ,بتسميتها جائزة جدة لالبداع لكي تكون بمثابة محركا
رئيسيا في الحراك الثقافي والتنموي الذي تعيشه محافظة جدة في رؤيا المملكة 2030
وخطة تحولها  2020والتاحة الفرصة للمبدعين من االفراد والمؤسسات المشاركة في
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تنمية محافظتهم في شتى المجاالت وقد انطلقت اعمال النسخة االولى للجائزة (جائزة االبداع
جده  1440هجريه) بمجاالتها التالية:
المجال األول :القدوة في الحج والعمرة:
المبادرات التي يقوم بها األفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية سعيا لالرتقاء بأداء
الحجاج للمناسك والتي منها جودة االلخدمة المقدمة للحجيج-تكوين الصورة المثلى عن
تجربة الحج لدى الحجيج لبها في مجتمعاتهم-توفير خدمات تسهل للحجيج أداء المناسك-
ترسيخ أخالقيات الحج المبرور لدى الحجاج-تحسين مستوى تعامل الحجاج مع بعضهم-
تثقيف الحجاج باركان الحج مقابل السنن والمستحباتو اي ان اوجه المبادرة يمكن ان تكون
تذليل الصعوبات والشعور بالسعادة-توفير المال والجهد-زيادة الوعي-تقديم الصورة
الناصعة-تعزيز األمن والسالمة-قلة الحوادث ويمكن أن تكون المبادرة بشكل برنامج خدمي
تم تقديمه-مرافق تم بناؤها-مادة علمية تثقيفية تم تصويرها أو طباعتها.
ثانيا :االبداع الحكومي:
المشاريع التي تقوم بها الجهات الحكومية والممولة بالدعم الحكومي كالوزارات واألمانة
والمستشفيات والجامعات والمدارس الحكومية وتعتبر تلك المشاريع من صميم عملها وتقع
ضمن مجاالت اهتمامها.
وتعنى الجائزة بجودة تلك المشاريع وأثرها علميا وتقنيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا
واقتصاديا على المجتمع.
ويدخل في ذلك ما يقوم به موظفو تلك الجهات من انشطة مدعومة من تلك الجهات.
ثالثا :االبداع األمني:
المبادرات والبرامج التي تهتم بأمن الفرد والمجتمع .وتشمل حفظ النظام العام وصيانته
والحد من نسبة ارتفاع الجرائم والسيطرة عليها وحماية األرواح على الطرق العامة ورفع
مستوى السالمة المرورية .ويدخل في ذلك البرامج التوعوية التي تسعى لتحقيق سالمة
المجتمع المدني.
رابعا :االبداع المجتمعي (المبادرات الربحية)
االعمال والمشاريع التجارية واألستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية
النشاء بيئة اقتصادية مستدامة تؤدي لنمو القطاع الخاص وبالتالي دعم التنمية االقتصادية
في المحافظة وبما يحقق الميزة التنافسية لمحافظة جدة عالميا وتعني هذه الجائزة بتحسين
مستوى دخل الفرد وتوفير متطلباته لتحقيق رفاهيته.
خامسا :االبداع المجتمعي (المبادرات غير الربحية)
األنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والجمعيات سواء كانت جهات غير ربحية فهو
من صميم عملها او من جهات ربحية ولكن تقدم هذه المبادرة بشكل غير ربحي لتحقيق
المتطلبات األساسية ألفراد المجتمع على اساس غير ربحي .ويندرج في ذلك المبادرات التي
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تفي بالمتطلبات االجتماعية كاألمن األسري والصحة العامة والمحافظة على البيئة وصقل
قدرات وتنمية مواهب أفراد المجتمع واالرتقاء بمستواهم العلمي والثقافي واالجتماعي
واالقتصادي.
سادسا :االبداع المجتمعي (مبادرات األفراد)
المبادرات التي يتقدم بها األفراد كمشاريع ابداعية من ابداع وابتكار واختراع او مشاريع
اجتماعية تعنى بتطور سلوك أبناء المجتمع أو مشاريع خدمية تسعى لالرتقاء بأداء أبناء
المجتمع أو للمحافظة على صحتهم أو مشاريع خدمية تصب في تحسين الظروف المعيشية
ألبناء المجتمع أو مشاريع علمية تركز على تنمية المستوى العلمي والتقني لدى أبناء
المجتمع ويدخل في ذلك األفراد الذين ال يعلمون لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية كما
يدخل في ذلك األفراد الذين يعملون في القطاع الحكومي أو األهلي ولكن يقومون بذلك
النشاط من قبيل المبادرة الشخصية باالعتماد على الموارد واالمكانات خارج اطار جهة
عملهم .ولذا ال يدخل في ذلك أصحاب المشاريع القائمة على موارد الجهات التي يعملون
لديها حيث يجب أن تدخل في هذه الحالة ضمن احدى مجاالت الجائزة األربعة السابقة.
شروط التقديم:
 -1ان يتقدم على مجال الجائزة الناسبة لمبادرته واال فسيتم تقييمه على معايير تقييم
المجال الذي تقدم له
 -2ان تكون المبادرة منفذة فعليا على ارض الواقع وتحديدا في محافظة جدة .اما في
المجال االول ( القدوة في الحج والعمره) فيجب أن يكون مقدم المبادرة من سكان
محافظة جدة او ان المبادرة انطلقت من جدة أو نفذت في احد مراحلها بمحافظة جدة.
 -3اال يكون قد فاز من خالل نفس المبادرة بجائزة في هذه المسابقة
 -4يحق للجنة طلب مستندات اضافية ضرورية لدراسة الطلب أو القيام بزيارة ميدانية
للجهة المشاركة.
اليات التقديم:
يتم التقديم من الجهات أو االفراد أصحاب المبادرات مباشرة بملء البيانات المطلوبة
الكترونيا عبر الموقع االلكتروني:
WWW.JEDDAHAWARDS.ORG
كما يسمح الي شخص بترشيح شخص غيره الكترونيا وستقوم اللجنة بالتواصل مع
صاحب المبادرة الستكمال البيانات على ان يتم توضيح ذلك عند تعبئته البيانات
الكترونيا في الموقع االلكتروني للجائزة.
يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة عند تقديم استمارة الترشيح ورفعها الكترونيا.
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األفراد المشاركين بمبادرات يتم تمويلها من جهات عليهم ان يرفقوا ما يثبت حصولهم
على موافقة الجهة التي يعملون بها وفق نموذج معد ويسمى اقرار لذلك الغرض و
موجود في موقع الجائزة االلكتروني.
معايير التقييم:
األهمية :حاجة المجتمع –ندرة الحلول
التميز :تميز الفكرة –تميز التطبيق
الجودة :جودة المنتج –موضوعية الفكرة
التأثير :سعة دائرة المستفيدين –شدة التأثير
االستدامة :فرص االستمرار –امكانية التوسع
الجدول الزمني:
المدة الزمنية المحددة الستالم المبادرات من  1صفر  1440هجري الى  30ربيع
األول  1440هجري الموافق  12اكتوبر  2018م الى  9ديسمبر  2018م.
التوفيق للجميع...

