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 1مقدمة جائزة التميز :
هــي مبــادرة أطلقتهــا جمعيــة التطويــر والتنميــة عــام  2016تحــت رعايــة وزارة التضامــن
اإلجتماعــى بهــدف اإلهتمــام بدعــم وتطويــر قطــاع الجمعيــات األهليــة وتوفيــر ســبل
لرفــع قدراتهــم المهنيــه واإلداريــه وكذلــك تشــجيع اإلبتــكار ورفــع شــأن الجمعيــات
األهليــة أمــام مؤسســات القطــاع الخــاص لمســاندة المشــروعات الجــادة فــي مجــاالت
التنميــة بهــدف اإلســهام فــي ايجــاد حلــول للمشــكالت المجتمعيــة.
وتقيــم جمعيــة التطويــر والتنميــة الجائــزة للعــام الثالــث إيمانــً منهــا بأهميــة الجائــزة
وحرصــً علــى إتاحــة فرصــة ألكبــر عــدد مــن الجمعيــات للتقــدم للجائــزة ليكــون لهــم
دور هــام وبــارز فــي تقديــم مشــروعات تســاعد فــي عمليــة التنميــة.
• جائزة التميز هي جائزة سنوية.
• يعلن ســنويًا عن موضـوع الجائزة مع األخـذ في اإلعتبار تنـــوع الموضـوعــات بهـدف
الدعم المستمر للجهود المتميزة في مختلف مجاالت التنمية.
• تركــز موضــوعــات الجـائزة ســنويًا عـلى الـمشــروعات التي تســتهدف المشــكــالت
المجتمعية وتساهم في العملية التنموية.
• تسلم الجوائز لممثلي الجمعيــات الفـائزة وذلك في احتفال سنوي يدعى له ممثلو
الجمعيــات االهـليـة وخبــراء التـنـميــة والمتخصصون والشخصيات العامة المهتمة
بقضايا التنمية.

 2حفل جائزة التميز 201٧
خــال حفــل كبيــر اقيــم فــي نوفمبــر  201٧أعلنــت جمعيــة التطويــر والتنميــة أســماء
الجمعيــات الفائــزة بجائــزة التميــز لمنظمــات المجتمــع المدنــي لعــام 201٧؛ بحضــور
الدكتــورة نيفيــن قــداش مستشــارة وزيــرة التضامــن اإلجتماعــي والســيد محمــد فــاروق
حفيــظ رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة التطويــر والتنميــة وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة
؛ حيــث حصلــت مؤسســة الحســن لدمــج القــادرون بإختــاف علــى المركــز الرابــع،
ومؤسســة أكــوون للتنميــة الشــاملة بالمنيــا علــى المركــز الثالــث ،وجمعيــة رعايــة
أطفــال الســجينات بالجيــزة علــى المركــز الثانــي ،وجمعيــة تنميــة المجتمــع المحلــي
بمحافظــة أســوان علــى المركــز األول وحصلــت كل جمعيــة علــى دعــم مادي وشــهادات
تقديــر.
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 3أهداف الجائزة:
 الهدف الرئيسي :اإلرتقــاء بمســتوى مؤسســات المجتمــع المدنــي وتحفيــز الجمعيــات األهليــه علــى إبــراز
افضــل الممارســات فــي المجــاالت التنمويــه بما يســاهم في توســيع دائرة المســتفيدين.

 أهداف فرعية :• دعم الجمعيات األهلية المتميزة الهادفة إلى التنمية البشــرية وتطوير المجتمع.
• تعزيز تبادل الخبرات وتشجيع اإلبتكار إليجاد حـلول للمشـــاكل التي تواجه التنــميه
المجتمعية.
• إلقاء الضوء على قدرة الجمعيات على إدارة مشروعات ناجحة.

 ٤موضوع الجائزة:
تركــز موضوعــات الجائــزة علــى مختلــف مجــاالت التنميــة بغايــة الوصــول إلــى التجــارب
اإلبداعيــة والمشــروعات الناجحــة والمؤثــرة فــي حيــاة األفــراد.
وتقــوم لجنــة الجائــزة بالتركيــز علــى جهــود الجمعيــات األهليــة فــي مصــر فــي إحــداث
التنميــة فــي المجتمــع وحــل مشــكالته وايضــً اإلســهام فــي مســاندة جهــود الدولــة
فــى تلبيــة اإلحتياجــات اإلنســانية واإلجتماعيــة واألقتصاديــة للمجتمــع.

 ٥فئات الجائزة:
تتكــون جائــزة التميــز مــن مكافــآت ماليــة وجوائــز عينيــة باإلضافــة إلــى شــهادات تميــز.

فئــات الجوائز:
• جائزة التميز األولي وقدرها مئة وخمسون الف جنيهًا مصريًا.
• الجائزة الثانية وقدرها مئة الف جنيهًا مصريًا.
• الجائزة الثالثة وقدرها خمسة وسبعون الف جنيهًا مصريًا.
• الجائزة الرابعة وقدرها خمسون ألف جنيهًا مصريًا.
يجب حصول الجمعيات الفائزة على نسبة  %80كحد أدنى في تقييم لجان التحكيم.
• جائــزة التميــز هــى جائــزة ســنوية تقــدم تحــت رعايــة وزارة التضامــن اإلجتماعــى ويتــم
تسليم الجوائز فى إحتفالية خاصة كل عام.
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 ٦شروط التقديم:
الجائــزة متاحــة لجميــع «الجمعيــات والمؤسســات األهليــة المصريــة» التــى تتوافــق مــع
الشــروط التاليــة :
• أن تكون الجمعية مقيدة طبقًا ألحكام قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية ولها
الئحة داخلية معتمدة.
• أن يكون للجمعية مقر ثابت لمزاولة أنشطتها (ســند ملكيــة أو عقـد إيـجـار أو إقرار
تخصيص أو حق إنتفاع).
• أن يكون قد مضى على إشــهار الجـمعيـة أو المـؤســسة األهلية ثالثة أعوام ولديها
ميزانية واحدة معتمدة على األقل.
• أن تلتزم الجمعيـة بـصرف أموال الجـائزة في المشروعات أو البرامج الخاصة بالتنمية
البشرية فقط.
• أن تكون التنمية هى أهم محاور أنشــطـة الجـمعيات أو المؤسسات األهلية.
• أن تكون الجمعية أو المؤسسة لديها تقرير مراجعة الحســابـات المـالـيــة للســنتين
األخيرتين.
• أن تكون الجمعية أو المؤسسة لديها عمالة دائمة (الحد األدنى  5عاملين).
• أن تكون الجمعية أو المؤسسة لديها سابقة أعمال لمشروعات.
• أن تكون الجمعيــة أو المؤســســــة لديـهـــا أنظمــة تكنولوجية مسـتـخـدمــة داخل
المنظمة.
• أن تكون الجمعية أو المؤسسة مستوفاه لكل األوراق المطلوبه للتـــقـدم للجـائــزة
حسب اإلعالن.

 ٧خطوات التقديم للجائزة:
 -1تقوم الجمعيات الراغبة في التقديم بملئ إستمارة التســـجـيل على اإلنتــرنــت من 		
خالل الرابط التالى www.pdf-eg.org/award :وذلك فى المــوعــد المحــدد إلنتـــهاء
التسجيل.
 -2وأيضًا يجــب عـلى الجـمـعيــات المتـقـدمة التســجـيـل على مـوقــع مـنــحــة دعــم
التكنولوجــيـــا تكســـــوب مصــــر  www.techsoupegypt.orgكمــرحلة من مراحل
التســــجـيـل لجــائزة التــمــيــز (لن يلتــفت إلى أى جمعية لم ُتسجل على الرابطين
المذكورين).
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 -3يجب على الجمعيات الراغبة في التقديم زيارة موقع جمعـيــة التــطوير والتنــميــة
على اإلنترنت  www.pdf-eg.org/awardوتنزيل نسخة من:
 )1دليل الجائزة الذي يتيـــح للجمعيات كل المعلومات والخطوات وتفاصيل تقديم
العروض.
 )2إقرار أوجه إنفاق الجائزة.
 -4بمجرد االنتهاء من عملية التسجيل للجائزة ،سوف تقوم جمعية التطـوير والتنميـة
بدعوة الجمعيات التي قدمت إســـتــمارات التسجيل لحضور جلسة تعريفيـه بجائزة
التميز وشرح لجميع القواعد المطبقة في التقييم والرد على كل اإلستفسارات.
 -5يتعين على كل جمعية تقديم بيانات لمسئول اإلتصال لديها حتى نتمكن من
تحديد كل المواعيد والمقابالت مع لجان التحكيم .
 -6يجــب على الجـمـعيــات المتــقـدمــة مـراعـاة اإللـتــزام بتقديم عروضها وتوفير كل
المستندات المطلوبه للتأهل لنيل الجــائزة فى المــوعد المعلن فى إعالن الجــائـزة
وعلى الموقع اإللكترونى لجمعية التطوير والتنمية.
 -7يتعين على الجمعيات إرسال نسخة العرض الكاملة عبر احد هذه الوسائل- :
• إرسال نسخة ورقية عن طريق البريد المسجل.
• تسليم نســخــة ورقية من العرض في مقر الجمعيـة الكائـن في  63شـارع سـوريا،
المهندسين ،الجيزة.
 -8تبدأ مرحلة تقييــم العـروض والتــحـقــق من توافر كل المـسـتندات بمجرد اإلنتهاء
من مرحلة تقديم العروض وسوف تقوم لجنة الجائـزة بالتــواصل مع الـجـمــعيــات
المتقدمة لتحديد مواعيد مقابالت لجان التحكيم.
 -9يجــب على مقدم الطلــب اإللتــزام بجميع األحكـــام والشروط المـذكــورة في هذا
الدليل.
 -10يتعين على كل الجمعيـــات ان تـــراعي عند تــقديم العروض كل المتطلبات وتوفر
المستندات المذكورة.

دليل جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني ٢٠١٨

5

 ٨نظام التقييم:
ســوف يخضــع جميــع المتقدميــن إلــى ثالثــة مراحــل مــن التقييــم  ،لــكل
مرحلــة لجنــة تقييــم مختلفــة:
		
 -1اللجنة الداخلية
		
 -2لجنة التقييم
 -3لجنة التحكيم النهائي

•مرحلة اولي
•مرحلة ثانية
•المرحلة النهائية

المرحلة االولي:
•يتــم التقييــم فــى المرحلــة األولــى بواســطة اللجنــة الداخليــة والتــي تقــوم بمراجعة
تطابــق عــروض الجمعيــات مــع المتطلبــات المذكــورة وتوافــر كل المســتندات
المطلوبــة.
بنــاء علــى معاييــر محــددة
•تختــار اللجنــة الداخليــة المرشــحين المؤهليــن مبدئيــً
ً
وحــد أدنــى لدرجــات اإلجتيــاز.
ـتبعد الجمعيــات التــي لــم تجتــاز الحــد
•عنــد االنتهــاء مــن مراجعــة كل العــروض ُتسـ َ
االدنــي لدرجــات اإلجتيــاز وتقــوم لجنــة الجائــزة بالتواصــل مــع الجمعيــات التــي تأهلت
للمرحلــة الثانيــة.

المرحلة الثانية:
•يطلــب مــن كل جمعيــة تأهلــت للمرحلــة الثانيــة حضــور مقابلــة مــع لجنــة التقييــم
وتقديــم عــرض  PowerPoint Presentationعلــى أن يتضمــن العــرض التقديمــي
إفــادات مــن المســتفيدين مــن الجمعيــة مســجلة بالصــوت والصــورة.
•يٌطلــب مــن كل جمعيــة خطــاب تفويــض مختــوم بخاتــم الجمعيــة لترشــيح ممثلــي
الجمعيــة (بحــد أقصــي فرديــن) أمــام لجنــة التقييــم.
•يقوم ممثلي الجمعية بتقديم العرض في مدة ال تزيد عن  20دقيقه.

•يتعيــن علــى ممثلــي الجمعيــة الــرد علــى كل األســئلة التــي تطــرح مــن جانــب لجنــة
التقييــم.
•تقوم لجنة التقييم بإعطاء درجات لكل جمعية في اخر المقابلة.

•بعد تصفية المتقدمين من قبل لجنة التقييم وإعالن أسماء الجمعيات التى
إجتــازت المقابلــة بنســبة ال تقــل عــن  ،%80ربمــا تقــوم لجنــة التقييــم بزيــارة مقــرات
هــذه الجمعيــات إلســتكمال عمليــة تقييــم المرحلــة الثانيــة.

6

دليل جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني ٢٠١٨

المرحلة النهائية:
•بعــد إنتهــاء مرحلــة التقييــم ســوف يطلــب مــن الجمعيــات التــى إجتــازت التقييــم
بنســبة ال تقــل عــن  ،%80تقديــم عــرض نهائــى أمــام لجنــة التحكيــم النهائيــة فــى
مــدة ال تزيــد عــن  10دقائــق.
•لجنــة التحكيــم النهائــي هــي المســئولة عــن إختيــار ثالثــة جمعيــات مــن الترشــيحات
النهائية.
•وفقا لقرار لجنة التحكيم ،يتم اإلعالن عن األختيار النهائي وترتيب الفائزين.

 ٩محتويات ملف العرض للجمعيات المتقدمة:
 برجــاء مراعــاة تــقــديــم ملف العرض بنفس الترتيب التالي والتــأكد مـن اإللتــزام 		بعدد الصفحات إن وجد.
 كل قسم من أقسام ملف العرض للجمعيات ســـوف يتم تقيــيــمه ويمنح درجات،لذلك برجاء التأكد من وجود كل االقسام المطلوبه داخل ملف العرض.
 -1القسم االول ( صفحة واحدة )
• إسم الجمعية وعنوانها باللغتين العربية واإلنجليزية.
• سنة اإلشهار.
• ميادين عمل الجمعية.
 -2القسم الثاني ( اربعة صفحات )
• مقدمة عن الجمعية.
• الرؤيه والمهمة.
• خطة واهداف الجمعية لعام .٢٠١٨
 -3القسم الثالث (ثالث صفحات)
قائمة بالمشروعات الحالية والسابقة للجمعية وتشمل:
• عدد سنوات الخبرة وعدد المشروعات /البرامج التي تم تنفيذها حتى األن.
• شرح مختصر للمشروعات/البرامج التي تم تنفيذها او قيد التنفيذ.
• اماكن اإلنتشار داخل المحافظات وطبيعة التواجد في كل محافظة.
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 -4القسم الرابع (ثالث صفحات)
• عدد العاملين الدائمين وعدد المتطوعين.
• الهيكل التنظيمي لفريق عمل الجمعية ودور كل فريق.
• الهيكل الوظيفي للجمعية.
 -5القسم الخامس (بحد أقصى عشر صفحات)
مشروعات او برامج سابقة وتشمل :
• وصف المشروع  /البرنامج.
• اهداف المشروع /البرنامج.
• الفئات المستهدفة.
• خطة التنفيذ.
• نتائج المشروع.
• طرق المتابعة والتقييم.
• الموازنه.
 -6القسم السادس (بحد أقصى عشر صفحات)
ورقة عمل لفكرة مشروع أو مبادرة تستهدف التنمية ،على أن تشمل األتى:
 -١األهداف.
 -٢الفئات المستهدفة.
 -٣تحديد مسئوليات فريق العمل.
 -٤الموازنة.
 -٥الخطة الزمنية للتنفيذ.
 -٦آليات التقييم.
 -٧النتائج المتوقعة.
 -7القسم السابع
الملحقات وتشمل كل صور المستندات المطلوبة والموضحة أدناه:
 -1إستمارة التسجيل تشمل كل البيانات المطلوبة للتقديم.
 -2صورة من الئحة النظام األساسي.
 -3شهادة القيد مختومه (مستند األشهار).
 -4تقرير مراجع الحسابات لعامين سابقين.
 -5خطاب تفويض لمسئول اإلتصال داخل الجمعية موقع ومختوم بخاتم الجمعية.
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 -٦أخر تقارير األداء واإلنجازات المقدمة إلى جهات تمويلية.
 -٧قرارات التشبيك مع جمعيات أخرى.
 -٨بروتوكوالت التعاون مع مؤسسات أو جمعيات أخرى.
 -٩قائمة بأسماء العاملين والمتطوعين.
 -١٠صور من مقترحات لمشروعات مقدمة لهيئات ومنظمات للحصول على منح.
 -١١صورة من أخر إجتماع جمعية عمومية.
 -١٢دفتر تسجيل محاضر مجلس اإلدارة  /األمناء.
* برجاء العلم أنه لن يلتـفـت إلـى أى مـن العـروض المـقـدمـة فى حالة عدم تــوافـر أى
من المستندات السابق ذكرها فى محتويات ملف العرض.
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 10المرفقات

مرفق  : 1نموذج التقييم الخاص باللجنة الداخلية (المرحلة االولي)
اسم الجمعية/المؤسسه ------------------------------- :

بناء على توافر المـعــلومات
تمنح كل جمعية الدرجات كما هو مبين في هذا التقييم
ً
الخاصة بكل البنود التالي ذكرها في هذا الجدول داخل ملف العرض المقدم.

في حالة عدم توفر المعلومات عن البند يتم حجب الدرجة.
#

1

البنود
المستندات المطلوبة

 1.1تقرير مراجع الحسابات لعامين سابقين
 1.2صورة من أخر إجتماع جمعية عمومية

2

الهيكل التنظيمي للجمعية

 2.1الهيكل التنظيمي للجمعية
 2.2الهيكل الوظيفي للجمعية
 2.3الرؤية والرساله
 2.4خطة ٢٠١٨
3

سابقة األعمال والمشروعات

 3.1مشروعات أو برامج سابقة أو قيد التنفيذ
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الدرجة
الممنوحة

 3.2صور من بروتوكوالت التعاون مع مؤسسات أو جمعيات أخرى
 3.3أخر تقارير األداء واإلنجازات أو التقرير السنوى
 3.4قائمة بأسماء العاملين والمتطوعين
صور من مقترحات لمشروعات مقدمة لهيئات ومنظمات
3.5
للحصول على منح
 3.6صورة من دفتر تسجيل محاضر مجلس اإلدارة
4

تقديم ورقة عمل حول فكرة مشروع  /مبادرة تنمية

 4.1وضوح الفكرة وتحديد األهداف
 4.2تحديد المسئوليات
 4.3موازنة المشروع  /المبادرة
 4.4خطة زمنية للتنفيذ
 4.5آليات التقييم للنتائج المتوقعة
5

اإللتزام بالمعايير المذكورة في الدليل

 5.1مدى اإللتزام باألقسام وعدد الصفحات المطلوبة
مجموع الدرجات
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