
 
 
 

 

 

 جائزة انزيشاالُمرشحين للحصول على ُمرشد اختيار الُمستثمرين الشباب /دليل –جائزة أنزيشا

انزيشا"، زة جائالجديدة "ُشكراً على تفضلك ومنح ُجزء من وقتك الثمين لالطالع على المعلومات المتعلقة بهذه المبادرة 

لخطوة بهذه اللقيام  هم/لهنيكم للجائزة هو بمثابة صوت ثقة في الشباب من الجنسين، وُمساهمة ُمشجعة للنبن تإذ أ

اب الُكبرى التي تُمنح لصغار الُمستثمرين  من الشبالتقديم والمنافسة للحصول على هذه الجائزة االفريقية وشجاعة ال

اإللكتروني: من خالل الموقع الترشيح  اتتقديم طلب يُمكنواالفريقي. 

http://www.anzishaprize.org/nominate/. 

 جائزة انزيشا:

 الذين ابتدعوا وطبقوا حلوالً مبتكرة لمواجهة صغار الُمستثمرين الشبابتحفيز وتشجيع تهدف جائزة انزيشا إلى 

المحلية.  ق مجتمعاتهمواستثمارية ناجحة في نطال تجارية وعالج التحديات االجتماعية، أو الذين شرعوا في تنفيذ أعما

ً من كافة أنحاء القارة االفريقية للفوز بمنحة دائمة ة بُغي ،وسوف يتم إنتقاء قائمة نهائية تُضم خمسة عشر  ُمرشحا

في مجال قطاع األعمال. وتبدأ أول خطوة في هذه المسيرة  التشجيعية بدفع  للنجاح  ُمساعدتهم في دفع ودعم مشوارهم

شرة عمل تستمر لمدة عوالُمشاركة في مؤتمر وورشة إلى جنوب افريقيا رحلة )نفقات السفر واإلقامة(  تكاليفكافة 

-ائزة الُكبرىفهم الحظ للفوز بالجبمقر االكاديمية االفريقية للقيادة الكائن بأطراف مدينة جوهانسبرج. أما الذين يحال أيام

دوالر أمريكي،  011,111يتشاركون قيمة الجائزة المالية البالغة  فسوف -من بين الخمسة عشر ُمرشحاً بالقائمة النهائية

والنمو  لتطورمع استمرار المنحة الدائمة التي تتضمن حصولهم على خدمات استشارية لُمساعدتهم على شق طريقهم وا

التعامل مما يتيح لهم فُرص اختاروا العمل به، وربطهم بشبكة عالمية من القادة والرواد،  عمال الذيفي قطاع األ

والتحاور مع الرواد الدوليين في مجال االستثمار  واألعمال، ومساعدتهم على تنمية وتطوير قُدراتهم ومهاراتهم 

 المهنية.

ً بأن ، عبرعاية جائزة أنزيشا سة ماستركارد الخيرية، باالشتراك مع مؤستتكفل األكاديمية االفريقية للقيادة  لما

ة في افريقيا من خالل إنشاء شبكة متينالجذري األكاديمية االفريقية للقيادة تهدف إلى الُمساهمة في عملية التحول 

ي تواجه دول ( قائد/رائد، يعملون سوياً من أجل عالج التحديات الُكبرى الت0111للعالقات تُضم أكثر من ستة آاالف )

 القارة االفريقية، وتحقيق إنجاز وتأثير اجتماعي إستثنائي، وتسريع وتيرة التنمية والتطور في افريقيا.
 

 :جائزة انزيشاإلى ماذا تهدف 

 الدول االفريقية، ويتراوح إحدى أن يكون من مواطنيعليه يجب لجائزة انزيشا،  مؤهالً للتقديمالُمتقدم كون لكي ي

سنة عند فحص طلب التقديم، كما يجب أن يكون مؤسساً أو عضواً مؤسساً لمشروع قائم فعلياً في  22و  01عمره بين 

يجب على الُمتقدم الذي يتم اختياره في منحة/زمالة انزيشا والُمنافسة على الجائزة الُكبرى، كما  .قطاعاتالأي قطاع من 

 -بات والشروط التالية:إستيفاء الُمتطل

قائم فعالً، ولديه سلفاً ُعمالء وزبائن و/أو للُمتقدم للمنافسة على الجائزة مشروع يكون :  أي أن مشروع  قائم فعلا 

 قدمها لهم.ضافة يُمستفيدين من خدمات ذات قيمة يُ 

 من يكون المؤسس هوأن يكون المؤسس هو من يقود و/أو يُدير المشروع، وأن : مؤسس أو عضو مؤسس أو قيادي

 الُخطة االستراتيجية و يقود العملية اإلدارية للمشروع. عد/يضعيُ 

 يجب أن يكون المشروع قد حقق سلفاً تأثيراً إيجابياً في ُمحيطه.: اإليجابي لتأثيرا

التوسع ى ولديه القُدرة عل ،الغرض من المشروع تحقيق أرباح مالية، ويحقق سلفاً أرباحاً ماليةإذا كان : القابلية للتوسع

 ع ال يهدف إلى الربح المادي، فينبغي أن تكون له القُدلرة على تقديم خدماتالمشرووزيادة هذه األرباح، أما إذا كان 

  مزيد من الُمستفيدين. وخدمة لى الُمستفيدين مع إمكانية التوسع 

يد القُدرة  على توفير المز، ولديه عملفُرص في توفير قد ساهم المشروع يكون أن  :توفير فُرص العمل )الوظائف(

 من فُرص العمل ذات النوعية العالية.



 
 
 

 

 

 ماذا يحدث بعد ترشيحك للُمستثمر/الرائد؟

ُمرشح. وينبغي لأن الترشيح يعتبر بمثابة اعتماد أو صوت ثقة في احيث على الُمرشحين لجائزة انزيشا تقديم طلباتهم، 

ة الذي عليه تقديم طلب يحتوي على معلومات وافي نيابة عن الُمرشحتباره خطاب توصية ح باعالتفكير في الترشي

وكاملة عن مشروعه، لكي يتسنى تقييم طلبه للُمشاركة في المنحة/الزمالة الدائمة، وفي حالة االختيار ضمن قائمة 

روني رسالة عبر بريده اإللكت الُمرشحين الخمسة عشر للمنافسة على جائزة انزيشا الُكبرى، فسوف يتلقي الُمرشح

الُكبرى بمجرد  لجائزةقى إشعاراً لتذكيره للتقدم بطلب ا)إيميل( إلبالغه بترشحه للجائزة الُكبرى، وبعد ذلك سوف يتل

 فتح باب الترشيح والمنافسة عليها.
 

 :ثمر/رائدتكيف يُمكن تزكية/ترشيح ُمس

يُمكنك ترشيح ُمستثمر/رائد بالدخول إلى صفحة جائزة أنزيشا بالموقع: 

prize.org/nominate/.http://www.anzisha  
 ويمكنك ترشيح/تزكية أي عدد ترغب فيه من الُمستثمرين/الرواد. 

 .روفين لديكمالرواد المع إستالم ترشيحاتكم التي تعكس تبنيكم وترشيحكم للشبابإننا نتطلع بشغف إلى وختاماً ف

  

 

 

 


