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قال تعالى : 



اسم المسابقة :   جائزة تيسير األسبوعية. 
التـــــاريـــــــــــــــخ :  خالل الفترة من  1444/1/8 هـ إلى 1444/2/30 هـ

 المــوافــــــــــــق :   2022/8/6 م إلى 2022/9/26 م.
راعي المسابقة :  مؤسسة لمسة االبتكار للمعارض والمؤتمرات وإدارة المناسبات.

 

 التعريف بالجمعية وأهدافهــــــا ورسالتهـــــا لخدمة المستفيديـــن  من األشخاص 

 نشــــر الوعــــي بحقــوق األشـــخــــاص ذوي اإلعاقــــة. 
 زيــــــــادة فعــــاليـــــــة التواصــــــل مـــــع الجمـــهـــــــور. 
 نشــــــر الثقافـــــــة المـــــعرفيــــــة لــــــدى الجمهـــــــور.

  تهدفت المسابقة إلى: 

          ذوي اإلعاقة وأسرهم والمرتبطين بهم من األصحاء. 

 

  األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم. 
 المــهتمــــــون بهـــــذه الفئـــــــــــة. 
 العاملـــون في مجــــال اإلعاقــــــة. 
  شرائــــــح المجــتمـــــع المختلفــــة. 

 



مؤسسة لمسة االبتكار للمعارض والمؤتمرات وإدارة المناسبات
 

 لمبادرة كريمة منها قامت الفنانة البحرينية والكاتبة والمنتجة األستاذة/ زينب العسكـــــري،
 وعلى مدى شهرين بطرح سؤال المسابقة والسحب على الجائزة من خالل حساباتها على
منصات التواصل االجتماعي، وكذلك حسابات الجمعية ممــــا ساهم بشكــل كبيــــر في نشر
المسابقة وصوًال إلى تحقيق هدفها الرئيس وهو الوصـــول إلى أكبر شريحة ممكنة خـــــالل

 الفترة المحددة. 
 
 

بلغت قيمة الجائزة على مدار ثمان أسابيع مبلغ وقدره (4000 ريال) بواقع (500 ريال) أسبوعياً،
حيث جاء ذلك بدعم من مؤسسة لمسة االبتكار للمعـارض والمؤتمـــرات وإدارة المناسبــــات.

 



ا.  تحديــد أهــــداف ومحتـــــوى الجـــــائزة. 
2.  تشكيل فريق العمل الخاص بالجائزة. 

3.  ترشيح نجــــــم المسابقـــــة والــــذي كـــان الفنانـــة والكــــاتبة والمنتجـــة األستـــــاذة/ زينب العسكـــــــري. 
4.  رعاية المسابقة: حيث جاء بدعم من: مؤسسة لمسة االبتكار للمعارض والمؤتمرات وإدارة المناســبـات.
5.  يكون اإلعالن عن مسابقة كل سبت وطرح السؤال يوم األحد والسحب علـى الجائزة يــوم األثنين مــــن

     كل أسبوع. 
6.  ترسـل الجائـــــزة فور استـــالم البيانات الخــــاصة بالفائز مـــن خالل حوالة بنكية مرفقة بهــذا التقـــريـــــــر. 
7.  تم تتويج هذه المسابقة بسؤال تم تخصيصه لليوم الوطني تزامناً مع الذكرى الثانية والتسعين للتوحيـــــد.

 

 
1.  تم وجود ردود أفعــــال كبيرة حيـــــال المسابقــــة من خالل التعليقات في وسائل التواصــــل االجتماعــــي                

واالتصاالت الهاتفية على أرقام الجمعية. 
2.  بلغ عدد متابعي حساب الجمعية على تويتر (7780 متابع) فيما كان عند انطالق المسابقــــــة (4300 متابع). 

3.  وبناًء على نجاح هذه المسابقة فقد أخذت الجمعية على عاتقها طرح العديد من األفكـــــــار المماثلة فـــي
إطالق مسابقات أخرى بمحتوى مختلف وبشكـل يضمن الوصــــول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعيــــــن. 

 



وإيمانــــاً منها بذي الفضـــل فإن الجمعية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبيها تتقدم بخالص الشكـــر

وعظيــــم االمتنـــان لمؤسسة لمسة االبتكار للمعارض والمؤتمرات وإدارة المناسبـــات ممثلة في رئيـــــس

مجلس إدارتها األستاذ/ عبدالله العامر على رعايتهم ودعمهم للمسابقة متمنين أن يستمر التعاون لما فيه

صالح المجتمع وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تفعيل دور المؤسسات والشركــــــات

مع األعمال الخيرية واإلنسانية في المملكة العربية السعودية. 
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