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جائزة شايو

للشراكة  برنامجها  خالل  من  حصولها  الجمعية  تعتبر 
االستراتيجية على جائزة شايو األوروبية العالمية فوزًا 
الخيري  العمل  لقطاعات  أوروبيًا  وتقديرًا  وطنيًا 
رغم  العريقة  الجائزة  حيث حصلت على هذه  بالمملكة 
األوربية  المفوضيه  تقدير  خالل  من  عمرها،  قصر 
لبرنامج الشراكة االستراتيجية الذي يمثل مبادرة رائدة 
الشرائح  إلى  وصولها  وتحقيق  تفعيل  في 
مالية  وبتكلفة  قصيرة  زمنية  فترة  في  المستهدفة 

بسيطة.



جائزة غرد لإلنسانية

منحت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية 
لإلنسانية  العالمي  باليوم  احتفاء  اإلنسانية  لألعمال 
دعوه  واطلقت  لإلنسانية"  "غرد  مسمى  تحت  جائزة 
عامة للتغريد في مواقع التواصل االجتماعي وتهدف 
هذا  تعزيز  في  المجتمعية  المشاركة  تشجيع  الى 
المفهوم وترسخه عبر صياغة عبارات تعبر عن المعاني 
للتغلب  اآلخرين  ومساعدة  اإلنساني  للعمل  السامية 
عن معاناتهم واستحقت الجمعية الجائزة نظير دورها 
في تغريده تخدم منها فئاتها المستهدفة في عدد 
من مناطق المملكة من خالل صورة لكبير السن يحتمل 
الخدمات  خالل  من  واألمل  والطموح  التضحيات  من 
التي تقدم له من الجمعية.                       



جائزة النخلة البرونزية

على  البرونزية  النخلة  جائزة  الجمعية  استحقت 
من  الثالثة  الدورة  في  القصيرة  األفالم  مستوى 
الفيلم  نظير  وذلك  السعودية  األفالم  مهرجان 
للمخرج  زهايمر"  "آل  فيلم  االستطالعي  الوثائقي 
قصص  مرة  ألول  يعرض  الذي  صندقجي  عبدالرحمن 
تنظمه  الذي  الزهايمر  لمرض  وواقعية  حقيقية 

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.



جائزة رواد التسويق

افضل  على  الضوء  لتسليط  الجائزة  وجدت 
متخصصه  لجنة  باإشراف  التسويقية  المماراسارات 
المركز االول  الجمعية على  المجال وحصلت  في هذا 
(لمسار  الترشيح  خالل  من  زهايمر  آل  فلم  نظير 

المنشآت الغير ربحية) 



جائزة األميرة صيته
للتميز في العمل االجتماعي

عبدالعزيز  بنت  صيتة  االميرة  بجائزة  الجمعية  فازت 
دعم  مبادرات  (فرع  االجتماعي  العمل  في  للتميز 
وتشجيمع الوقف االسالمي )في دورتها الخامسة و 
و  االجتماعي  العمل  ثقافة  ترسيخ  الى  تهدف  التي 
نبيلة  قيمة  وتعزيز  التطوعي  و  االنساني  و  الخيري 
خيري  وقف  إنشاء  نظير  الجائزة  الجمعية  واستحقت 

باسم ( وقف الوالدين) 
شرعية  خبرات  من  مشرفة  لجنة  بتدشينه  قامت 
دائم  تمويلي  مصدر  ايجاد  الى  يهدف  واستثمارية 
لتحقيق ديمومه العمل االجتماعي ضمن استراتيجيات 

وخطط واصلة المعالم و البرامج المتميزة 



جائزة المنحة الخامسة
في برنامج العمل الخيري ٢٠٢٢ م

مؤسسة  مع  بالتعاون  سلطان  األمير  جامعة  كرمت 
الجفالي  خالد  شركة  من  وبدعم  الخيرية  خالد  الملك 
ورشحت الجمعية لجائزة المنحة الخامسة في برنامج 

العمل الخيري لعام 2022 م
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