
هذه قصة جائزة أهالینا وسیدتي

أهداف الجائزة 
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3 مراحل للجائزة 

 قیمة الجوائز املقدمة للفائزات

شروط االشتراك للفوز بالجائزة

املرحلة األولی

املرحلة الثانیة

   أن تکون الفکرة أصلیة أو موجودة، ولکن مقدمة بطریقة مبتکرة.

   أن تکون الفتاة سعودیة أو من أم سعودیة.

   الفئة العمریة املستهدفة ابتداًء من 18 عامًا.

   أن تکون املوهبة أو الفکرة التي تمتلکها املشارکة ذات تصور 
   لتوظیفها بمشروع قائم بحد ذاته.

   أال یکون لدى املشارکة مشکلة في الظهور إعالمیًا.

   أّال یکون لدى املشارکة مشکلة أو مانع في التنقل املحلي
   في حال الترشح للجائزة.

   أن ال تکون املتقدمة للجائزة من منسوبي البنك األهلي أو سیدتي. 

املرحلة الثالثة

جائزة بقیمة
جائزة بقیمة

جائزة بقیمة

المركز األول
المركز الثاني

المركز الثالث

150,000
ریال

100,000
75,000

ریال
ریال

تعرفوا معنا علی 15 مشارکة
جرى تأهیلهن وتدریبهن

مقتطفات من ورش العمل
والتدریب والتأهیل للمشارکات

سلطانة الحارثيمسرة فالتةهناء باحمیشانهنادي القحطانيهند خلیفة

سعاد الحارثيشیماء بخاريفرح الکسیحفلك شامومستورة العصیمي

وعد باصبرینسلوى البلويخلود العدنيدالل القرشيسارة العوفي

الفائزة باملرکز األول

ملشروع / الخیال العلمي

ملشروع / شیالة ملشروع / روبوت آلي

سعاد الحارثي
الفائزة باملرکز الثاني
شیماء بخاري

الفائزة باملرکز الثالث
مسرة فالتة

تـعـرفــوا عـلـی الـفائـــزات
باملراکز الثالثة األولی

في جائزة أهالینا وسیدتي

• تسجیل املتسابقات من رائدات األعمال

نظرًا ألن رؤیة 2030 ترکز علی دعم قطاع املنشآت الصغیرة واملتوسطة 
ومجلة  األهلي  البنك  قرر  الوطني،  االقتصاد  ونمو  العمل  فرص  لتولید 
سیدتي، إحدى مطبوعات الشرکة السعودیة لألبحاث والنشر، طرح مبادرة 
شابة   15 الختیار  مسابقة  إجراء  عبر  السعودیات  األعمال  رائدات  لدعم 

وتأهیلهن ومتابعة أداء مشاریعهن.

• الترشیحات واختیار األسماء
• التأهیل والتدریب وورش العمل

• ترشیحات ما بعد التدریب

• حفل جائزة أهالینا وسیدتي
- اإلعالن عن 3 فائزات

دعُم املواهب الشابة من رائدات األعمال

املساهمة في مواکبة رؤیة 2030 عبر إطالق مبادرات 
لدعم قطاع املنشآت الصغیرة واملتوسطة

تعزیز دور البنك األهلي ومجلة سیدتي في ریادة 
برامج املسؤولیة ااملجتمعیة 

 مؤسسة لبرمجة وطباعة وتوزیع 
ونشر قصص الخیال العلمي

تأسیس أول عالمة تجاریة سعودیة 
لسواتر الرضاعة الطبیعیة وشیاالت 

األطفال القماشیة

روبوتات تساعد الناس اعتماًدا علی 
التکنولوجیا الحدیثة الذکیة


