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ز عن  .1 : جائزة التمي 

 عاية وزارة التضامن اإلجتماعي تحت ر  2016التطوير والتنمية عام هي مبادرة أطلقتها جمعية 

 المهنيةهلية وتوفير سبل لرفع قدراتهم األبهدف اإلهتمام بدعم وتطوير قطاع الجمعيات 

مام مؤسسات القطاع الخاص أهلية األ الجمعيات نشأورفع  واإلداريه وكذلك تشجيع االبتكار 

ي 
 
ي مجاالت التنمية بهدف اإلسهام ف

 
وعات الجادة ف يجاد حلول للمشكالت إلمساندة المشر

 المجتمعية. 

  سنوية. جائزة التمير  هي جائزة

  ي اإلعتب الجائزة موضوع عن سنويا يعلن
 
بهدف الدعم  الموضوعات ار تنوعمع األخذ ف

ي مختلف مجاالت 
 
ة ف  التنمية. المستمر للجهود المتمير 

  ي تستهدف المشكالت المجتمعية
وعات الت  تركز موضوعات الجائزة سنويا عىل المشر

 . وتساهم في العملية التنموية

  م الجوائز لممثىلي الجمعيات الفائزة في إحتفال سنوي ُيدع له ممثلو الجمعيات
َّ
َسل

ُ
ت

اء التنمية والمتخصصون والشخصيات العامة المهتمة بقضايا التنمية، األه لية وخير

، ومجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية. وزيرة بحضور   التضامن اإلجتماعي

:  2020لعام  مراكز األوىلالفائزة بالالجمعيات  .2

محافظة شمال سيناء - مؤسسة الشجرة للتنمية والفن: المركز األول

 : ي
يطانية لطب األطفالاالمركز الثان  القاهرةمحافظة  - لجمعية المرصية ألعضاء الكلية الملكية الير

ةمحافظة  - جمعية رسالة نور عىل نور: المركز الثالث الجير 

قاهرةال محافظة - جمعية ألوان وأوتار المركز الرابع: 
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اهداف الجائزة:  .3

  ي وتحفير  الجمعيات  ىاإلرتقاء بمستو
فضل أإبراز  عىلهليه األمؤسسات المجتمع المدن 

ي 
 
ي المجاالت التنمويه بما يساهم ف

 
 توسيع دائرة المستفيدين. الممارسات ف

 ية وتطوير المجتمع. األدعم الجمعيات ة الهادفة إىل التنمية البشر هلية المتمير 

ات وتشجيع اإلبتكار إليجاد حلول للمش ي تواجه التنميه المجتمعيةتعزيز تبادل الخير
. اكل الت 

 ناجحة.  وعاتإدارة مشر  عىلقدرة الجمعيات  عىلإلقاء الضوء

الجائزة:  موضوع .4

 اإلبداعية التجارب إىل الوصول بغاية التنمية مجاالت  مختلف عىل الجائزة موضوعات تركز
وعات كير   الجائزة لجنة وتقوم .األفراد حياة في  والمؤثرة الناجحة والمشر

 الجمعيات جهود عىل بالي 
ي  األهلية

 
ي  مرص ف

 
ي  التنمية إحداث ف

 
ي  اإلسهام وأيضا  مشكالته وحل المجتمع ف

 
 جهود مساندة ف

ي  الدولة
 
 . للمجتمع واإلقتصادية واإلجتماعية اإلنسانية اإلحتياجات تلبية ف

: ئات الجائزةف .5

: لمنح الماليةا -1

  ومنحة –المركز األول  ّ . لف جنيها مرصيا أ 150 قدرها شهادة تمير

  ي لاالمركز
ّ  ومنحة – ثان  . لف جنيها مرصيا أ 100 قدرها  شهادة تمير

  ومنحة  – الثالثالمركز  ّ . ف جنيها مرصيا أل 75 قدرها شهادة تمير

ومنحة  – رابعالمركز ال  ّ ألف جنيها مرصيا.  50 قدرها شهادة تمير

الجوائز العينية:  -2

نت  وندواتشهادات تمير    . (Webinar)تعليمية عير اإلني 
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: جائزة خاصة -3

وعها جائزة  ّ  ومنحة قدرها  - أفضل جمعية ف نشر الوع عن مشر ألف جنيها  20شهادة تمير

 مرصيا. 

ي تقييم لجان التحكيم  %80 يجب حصول الجمعيات الفائزة عىل نسبة
ز
 ف

ز
كحد أدن

وط التقديم .6 : شر

وط هلية المرصية" الت  تتوافق مع األوالمؤسسات الجائزة متاحة لجميع "الجمعيات  :التاليةالشر

ولها الئحة ات والمؤسسات األهلية مقيدة طبقا ألحكام قانون الجمعيأن تكون الجمعية  .1

 معتمدة. داخلية 

أن يكون للجمعية مقر ثابت لمزاولة أنشطتها )سند ملكية أو عقد إيجار أو إقرار تخصيص أو  .2

حق إنتفاع(. 

 أعوام  ثالثةأن يكون قد مض  عىل إشهار الجمعية أو المؤسسة األهلية  .3

م الجمعية برصف أموال ال .4 امج الخاصة بالتنمية فقط. منحة أن تلي   وعات أو الير  المشر
 
ف

 أن تكون التنمية ه أهم محاور أنشطة الجمعيات أو المؤسسات األهلية.  .5

تير  لديها تقرير مراجعة أن تكون الجمعية أو المؤسسة  .6 الحسابات المالية للسنتير  األخير

( 5لديها عمالة دائمة )الحد األدن  أن تكون الجمعية أو المؤسسة  .7  عاملير 

وعاتأن تكون الجمعية أو المؤسسة  .8  .لديها سابقة أعمال لمشر

 أن تكون الجمعية أو المؤسسة مستوفاه لكل األوراق المطلوبة للتقدم للجائزة.  .9
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التقديم للجائزة:  خطوات .7

ز  .1 عمل حساب عىل موقع جائزة التمي 

 عن طريق عمل حساب  أن تقوم بالتسجيل في الجائزةالجمعيات الراغبة في التقديم  عىل

 وذلك ف الموعد المحدد إلنتهاء التسجيل ىلي من خالل الرابط التا عىل موقع الجائزة

https://www.ngos-award.com/portal

حضور الجلسة التعريفية "أون الين"  .2

 ة التسجيل للجائزة، تقوم جمعية التطوير والتنمية بدعوة الجمعيات المتقدمة بمجرد إنتهاء في 

ح جميع القواعد والرد عىل اإلستفسارات وسوف تقوم اللحضور جلسة تعريفية عن  جائزة وشر

. برنامج زوومالجمعية بإقامة جميع الجلسات التعريفية عن طريق 

ي الموعد المحدد  تقديم المستندات المطلوبة .3
ز
ف

ام  برفع المستندات المطلوبة عىل حسابها في يجب عىل الجمعيات المتقدمة مراعاة اإللي  

ّ  الموقع  ي لجائزة التمير
ون  وتوفير كل المستندات المطلوبه للتأهل لنيل الجائزة ف الموعد  اإللكي 

 إعالن الجائزة وعىل الموقع 
 
ون  للجائزةالمعلن ف . اإللكي 

مراحل التقييم .4

: مختلفةلكل مرحلة لجنة تقييم ، ثالثة مراحل  تنقسم مراحل الجائزة إىل

 اللجنة الداخلية - وىلاألمرحلة ال .1

 لجنة التقييم - ثانية المرحلة ال .2

ي  - المرحلة النهائية .3
لجنة التحكيم النهان 
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: المرحلة االوىل

  ي تو  األوىل بواسطة اللجنة الداخلية المرحلةيتم التقييم ف
 لفاتمقوم بمراجعة تطابق الت 

توافر كل المستندات المطلوبة. لجمعيات مع المتطلبات المذكورة و ا

  الداخلية المرشحير  المؤهلير  مبدئيا بناًء عىل معايير محددة وحد أدن  لدرجات تختار اللجنة

 . %80بنسبة ال تقل عن  اإلجتياز 

  ملفاتنتهاء من مراجعة كل العند اإل،  
ُ
 ست

َ
ي لم تجتابعَ ت

ي لدرجات د الجمعيات الت 
ز الحد االدن 

ي تأهلت لتواصل مع سوف تقوم لجنة الجائزة بااإلجتياز و 
للمرحلة الثانية. الجمعيات الت 

المرحلة الثانية: 

 يقوم  عىل أنة حضور مقابلة مع لجنة التقييم تأهلت للمرحلة الثاني جمعية كل  من يطلب

ي مدة ال تزيد عن  تقديمي  عرضبتقديم  ممثىلي الجمعية 
 
 دقيقه.  20ف

  شيح ممثىلي الجمعية )بحد
ُيطلب من كل جمعية خطاب تفويض مختوم بخاتم الجمعية لي 

 فردين(  أمام لجنة التقييم.  اقض

 ي تطرح من جانب لجنة التقييم.  كل االسئلة  عىلالرد ممثىلي الجمعية  عىلير  يتع
الت 

 ي آتقوم لجنة الت
 
. مقابلةالخر قييم بإعطاء درجات لكل جمعية ف

  أسماء الجمعيات الت  إجتازت المقابلة  وإعالنلجنة التقييم  قبل من المتقدمير   تصفية بعد

.%80تقل عن بنسبة ال 

المرحلة النهائية: 

  زت التقييم بنسبة ال تقل عن الت  إجتاالجمعيات  من يطلب سوف ،مرحلة التقييمنتهاء إ بعد

ي   80%
دقائق 10عن  ف مدة ال تزيد  النهائية لجنة التحكيم أمام تقديم عرض نهان 
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 ي هي المسئولة عن إختيار ال لجنة التحكيم
شيحات أرب  عنهان  لتفوز  النهائية جمعيات من الي 

 بالمنح المالية و خمسة جمعيات أخرى لتفوز بالجوائز العينية

  ي  االختيار  عن اإلعالن يتم ،التحكيم لجنة لقرار  وفقا
 . الفائزين وترتيب النهان 

 

 : لجمعيات المتقدمةا المستندات المطلوبة من .8
 القسم االول  -1
 

  صورة من الئحة النظام األساسي 

  مستند اإلشهار(شهادة القيد مختومة( 

 مراجع الحسابات لعامير  سابقير   ر تقري 

 مجلس أمناء/ خر إجتماع جمعية عموميةصورة من آ 

 

ي  -2
ز
 )بحد أقىص أرب  ع صفحات( القسم الثان

 

  المهمةالرؤيه و تشمل مقدمة عن الجمعية 

  2022 - 2021هداف الجمعية لعام أخطة و 

 

 )بحد أقىص خمس صفحات( الثالثلقسم ا -3
 

 العاملير  والمتطوعير   وعدد  قائمة بأسماء 

  دور كل فريق  يشمللفريق عمل الجمعية و  الوظيف  الهيكل 
 

 (عشر صفحاتبحد أقىص )  رابعالقسم ال -4
 
 

  .ي االن
ي تم تنفيذها حت 

امج الت  وعات/ الير ة وعدد المشر  عدد سنوات الخير

  .ي تم تنفيذها او قيد التنفيذ
امج الت  وعات/ الير ح مخترص للمشر  شر
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 ي كل محافظة. ماكن أ
 
 اإلنتشار داخل المحافظات وطبيعة التواجد ف

 سنوىألداء واإلنجازات أو آخر تقرير آخر تقارير ا 

 ( 2) بروتوكوالت التعاون مع مؤسسات أو جمعيات أخرى  بحد أدن 

 

 ) بحد أقىص عشر صفحات( الخامسالقسم  -5
 

ح  وعللُمقي  شمل وي ،)التنفيذ أو فكرة مستقبليةيمكن أن يكون قائم أو قيد ( المقدم للجائزة مشر

 :  األن 

 األهداف 

 الفئات المستهدفة 

 تحديد مسئوليات فريق العمل 

 الموازنة 

 الخطة الزمنية للتنفيذ 

 ليات التقييمآ 

 النتائج المتوقعة 

  .خطاب تفويض لمسئول اإلتصال داخل الجمعية موقع ومختوم بخاتم الجمعية 

  إقرار أوجه رصف المنحة 

 

 حالة عدم توافر أى من المستندات برجاء العلم 
ز
إنه لن يلتفت إىل أى من العروض المقدمة ف

 السابق ذكرها. 
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 المرفقات .9

 (باللجنة الداخلية )المرحلة االوىل: نموذج التقييم الخاص  1مرفق 

 ---------------------------------------------------------------------اسم الجمعية/المؤسسه: 

ي هذا الجدول  عىلتمنح كل جمعية الدرجات بناًء 
 
ي حالة توافر المعلومات الخاصة بكل البنود التاىلي ذكرها ف

 
وف

 ر المعلومات عن البند يتم حجب الدرجة. افعدم تو 

 # البنود الدرجة الممنوحة

 1 المطلوبة المستندات

 1.1 تقرير مراجع الحسابات لعامين سابقين 

خر إجتماع  
 
مناء/جمعية عموميةصورة من ا

 
 1.2 مجلس ا

 2 عن الجمعية

 2.1 الرؤية و الرساله  

هداف خطة  
 
 2.2 2022-2021وا

 2.3 الهيكل الوظيفي للجمعية 

سماء 
 
 2.4 العاملين والمتطوعين قائمة با

 3 المشروعاتسابقة االعمال و

 3.1 قائمة بالمشروعات الحالية والسابقة للجمعية/المؤسسة 

خرى صور من  
 
و جمعيات ا

 
 3.2 بروتوكوالت التعاون مع مؤسسات ا

داء واإلنجازات  
 
خر تقارير اال

 
و التقرير السنوى ا

 
 3.3 ا

 4 تقديم ورقة عمل حول فكرة مشروع /مبادرة تنمية
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هداف  
 
 4.1 وضوح الفكرة وتحديد اال

 4.2 تحديد المسئوليات  

 4.3 موازنة المشروع / المبادرة 

 4.4 خطة زمنية للتنفيذ   

ليات التقييم للنتائج المتوقعة 
 
 4.5 ا

  ىمد 
 
 4.6 عدد الصفحات المطلوبة قسام واإللتزام باال

 المجموع الكلى للدرجات 

 


