
ANZISHA PRIZE
دليل التقدم



!حظ سعيد

!إذا قررت التقدم لجائزة أنزيشا؟ عظيم

.سيساعدك هذا الدليل البسيط على االستعداد للتقدم بطلب 

يمكن العثور على نموذج الطلب في التطبيق وهذه التعليمات متوفرة على موقعنا 

باللغات اإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية

www.anzishaprize.org/apply.



يحتوي هذا الدليل على المعلومات التالية

• شروط األهلية للمتقدمين المحتملين

• معايير االختيار في زمالة جائزة أنزيشا

• قائمة الوثائق التي ستحتاجها عند إكمال نموذج الطلب

• األقسام المختلفة من نموذج الطلب الفعلي

• معلومات االتصال إذا كان لديك أسئلة



.معاتهممجتتسعى جائزة أنزيشا إلى منح رواد األعمال الشباب الذين طوروا ونفذوا حلوال مبتكرة للتحديات االجتماعية أو بدأوا أعماال ناجحة داخل 

في نهاية السنوات الثالث سيتخرج الزمالء وينضمون إلى شبكة . واآلن في عامه الحادي عشر، يأخذ البرنامج شكال جديدا وسيدار لمدة ثالث سنوات لكل فوج

. خريجي جائزة أنزيشا

هنا سوف يحصلون على دعم اتصال عال ألعمالهم ورحلة ريادة األعمال . مرشحا نهائيا من جميع أنحاء أفريقيا لبرنامج الزمالة سنويا26وسيتم اختيار 

.كما سيتم تتبع أدائهم لتقييم النمو والتقدم. الخاصة بهم

.تكافأ الشركات التي تظهر نموا ومبادرة مثاليين بمزايا وخدمات مثل الدورات القصيرة والخدمات السحابية والرواتب النقدية

نبذة عن جائزة أنزيشا



في نهاية السنة الثانية، سيقوم رواد األعمال بعرض أعمالهم ونجاحاتهم ضمن الزمالة للحصول على فرصة للفوز بحصتهم من الجوائز بقيمة 

.دوالر أمريكي140000

فئات4تنقسم الجوائز الكبرى إلى 

• .تمنح لصاحب المشروع الذي خلق أكبر عدد من فرص العمل منذ انضمامه إلى الزمالة: جائزة خلق فرص العمل

• .تمنح لصاحب المشروع الذي حصل على أعلى نمو في إيرادات األعمال منذ انضمامه إلى الزمالة: جائزة نمو اإليرادات

• تمنح لصاحب المشروع الذي قام بتوصيل وتوزيع قصة ريادة األعمال الخاصة به بشكل خالق من خالل رواية : جائزة رواية القصص

.القصص المكتوبة والشفوية والبصرية

• .تمنح لصاحب المشروع الذي استخدم بفعالية األنظمة والعمليات للنهوض بنموذج أعماله: جائزة دمج النظم والعمليات

: لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.anzishaprize.org

نبذة عن جائزة أنزيشا

http://www.anzishaprize.org/


ALAحول 

غير جتماعير اتسعى أكاديمية القيادة األفريقية إلى تحويل أفريقيا من خالل تطوير شبكة قوية من قادة ريادة األعمال الذين سيعملون معا لتحقيق تأثي

. عادي

لبرنامج ما قبل الجامعة في جنوب أفريقيا مع التركيز 54وفي كل عام، يجمع التحالف أكثر القادة الشباب الواعدين من جميع الدول األفريقية ال 

.على القيادة وريادة األعمال والدراسات األفريقية

ر التأثيليةتنمية هؤالء القادة طوال حياتهم، في الجامعة وخارجها، من خالل توفير القيادة الجارية والتدريب على ريادة األعمال وربطهم بشبكات عا ALAوتواصل 

.من الناس ورأس المال التي يمكن أن تحفز التغيير على نطاق واسع

.www.africanleadershipacademy.orgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

http://www.africanleadershipacademy.org/


أوال، لنتأكد من أنك مؤهل لتقديم طلب

• 22و15يجب أن يكون عمرك بين 

.عاما

• يجب أن يكون لديك وثيقة هوية أو جواز 

.سفر لتقديمها كدليل

يجب أن تكون مواطنا من بلد أفريقي مع 

الء األعمال التجارية مقرها في أفريقيا للعم

.المستفيدين/ األفارقة 

يمكن أن يكون عملك أو اختراعك أو 

مشروعك االجتماعي في أي مجال أو 

العلوم والتكنولوجيا، المجتمع )صناعة 

(.  المدني، الفنون والثقافة، الرياضة، إلخ

أي نوع من المشاريع هو موضع ترحيب 

.لتطبيق

يجب أن يكون األفراد الذين يتقدمون 

بطلب أحد األعضاء المؤسسين لنشاط

من 3أو 2على سبيل المثال، )تجاري 

المؤسسين المشاركين الذين بدأوا 

(العمل معا

22و 15يجب أن يكون عمرك بين 

عاًما لتكون مؤهاًل للحصول على 
يجب أن تكون قد  .Anzishaجائزة 

أو قبل 1998سبتمبر 1ولدت بعد 
ليتم النظر فيها2006أغسطس 31

يجب أن يكون عملك قيد 

.التشغيل

جائزة أنزيشا ليست لألفكار 

يجب أن -العظيمة أو خطط العمل 

ة تكون قد بدأت بالفعل، وتكون قادر

!على إثبات ذلك

لديك الوقت للبدء اآلن والحصول على 
نتائج ملموسة لمشاركتها قبل فتح 

.التطبيقات



.مبروك

أنت على بعد خطوة واحدة

هل وضعت عالمة على كل الصناديق؟

Anzisha Prize 2017  

Winner Heretiaina  

Randriamananatahina

2019الفائز بجائزة أنزيشا 

يانيك كيمانوكا



اآلن، دعونا نتأكد من أن مشروعك مؤهل ليتم اختياره للزمالة

هل يقود المشروع ويديره المؤسس؟ هل تم تأسيس المشروع، أو قام 

بالفعل ببعض األعمال أو 

المشاريع؟

هل يقدم المشروع بعض القيمة 

لهؤالء المستفيدين أو العمالء؟

هل يظهر المشروع إمكانية النمو؟ هل خلق المشروع بعض فرص 

العمل؟

هل لديها القدرة على خلق 

المزيد من فرص العمل عالية 

الجودة؟

هل أظهر المشروع بعض التأثير 

بالفعل؟

هل هناك مستفيدون محددون بوضوح 

يتأثرون بالمشروع؟

هل تفقدت كل الصناديق؟



زعيم ملتزم

أنت قائد مشروعك والذي يقود كل من استراتيجية 

المشروع والعمليات

ساعة في األسبوع 20أنت ملتزم بقضاء ما ال يقل عن 

على نشاطك التجاري وأن يكون لديك خطة لمواصلة 

القيام بذلك بعد االختيار

!اآلن نحن نعرف مشروعك رائع

!نحن بحاجة أيضا إلى معرفة أنك ملتزم به



إذا كنت تستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الصفحات القليلة 

!مبروك... الماضية

قبل البدء في إكمال نموذج الطلب، دعنا نرى ما إذا كان لديك جميع المستندات 

.التي تحتاجها بالقرب منك

2019جائزة أنزيشا 

المرشحون النهائيون والفائزون



ال تقلق، كلها وثائق سهلة يجب أن يكون لديك . هنا قائمة من الوثائق التي سوف تحتاج إليها

.بالفعل

صورة لنفسك

وثيقة )نسخة من هويتك 

(تعريف

مشروعك في / صور لمشروعك 

العمل

معلومات حول

مشروع/ مشروع 

وثائق تسجيل الشركة، إذا تم تسجيل 

ال تقلق إذا لم يكن كذلك، ال . )مشروعك

.(يزال بإمكانك تقديم طلبك

مشروعك/ نريدك أن ترسل شعار مشروعك



معلومات االتصال
1

معلومات شخصية
3

• ويهدف إلى التقاط المعلومات الشخصية الخاصة بك حتى نتمكن من . هذا القسم بسيط

.الوصول إليك للخطوات التالية

استطالع رأي رواد األعمال
2

المشروع/ معلومات المشروع 
4

• فضل نقوم بجمع بعض المعلومات التي تخبرنا عن رواد األعمال األفارقة الشباب بشكل عام، لمساعدتنا على فهم أ

إجاباتك على هذه األسئلة لن تؤثر على تطبيق . لرواد األعمال الشباب في أفريقيا Anzisha الخاص بك ولكن

.تساعدنا على دعم رواد األعمال بشكل أفضل

• نسك، يتم طلب بياناتك الحيوية الشخصية في هذا القسم، بما في ذلك تاريخ ميالدك، ومهنتك، وج

ك في السيرة الذاتية لك، ونحن نتطلع إلى سماع قصت. ونبذة حيوية موجزة تخبرنا عن نفسك

.هذا هو القسم الذي سيطلب منك فيه تحميل وثيقة هوية. الشخصية وما يحفز لك

• يطلب منك تقديم تفاصيل حول مشروعك، بما في ذلك ما . هذا القسم هو األكثر أهمية

كما يطلب منك . يفعله، ودورك فيه، وفريقك، وإيراداتك، وما هو التأثير الذي حققته

.مشاركة رؤيتك وطموحات النمو لمشروعك

• .سيطلب منك تحميل وثائق التسجيل الخاصة بك، إذا تم تسجيل مشروعك

إمكانات القيادة
5

• .سيطلب منك إدخال بعض المساهمات التي تقدمها لمجتمعك والتي تظهر إمكانات قيادتك

الصور وقواعد الدخول
6

• كما سيطلب. في القسم األخير، يمكنك تحميل صورتك، وصور عملياتك في العمل

منك التوقيع على استمارة الطلب الخاصة بك، مما يؤكد صحة جميع المعلومات 

.التي أدخلتها

.اآلن، وهنا أقسام مختلفة سوف تحتاج إلى إكمال في نموذج الطلب الفعلي



يستوفي مقدم الطلب جميع المعايير و

.مشروعه يلبي جميع المعايير المحددة

.وقد أرفقت جميع الوثائق المطلوبة والمدرجة أعاله

انها ليست عن. لقد قدمت لنا معلومات كافية عن نفسك وعن مشروعك

.كتابة الكثير من الكلمات ، بل عن ما تكتبه

هل تعرف كيف يبدو التطبيق الجيد؟



الجائزة النقديةالفرص التعليمية مخيمات التعلم خدمة االستشارات

.مجرد تذكير بما تقدمه زمالة جائزة أنزيشا ألولئك الذين يتم اختيارهم

.انها ليست مجرد جائزة، ولكن كامل على الزمالة لمساعدتك على تنمية عملك

مكافأة نقدية مشتركة بقيمة

دوالر أمريكي 140,000

على مدى ثالث سنوات بما 

في ذلك الرواتب النقدية

الوصول إلى منهج القيادة الريادية 

ة الشهير عالميا والتدريب مع إمكاني

زيادة االستثمار على أساس 

.المشاركة واألداء

دوالر2000بقيمة 

وبذلك يقترن شريك المشروع، 

سوف يتلقى الزمالء الدعم 

م التدريبي الشهري الذي سيساعده

على تحقيق أهدافهم الشخصية 

.والتجارية

حلقات عمل افتراضية حية تركز

على دعم العافية ومهارات بناء 

المشاريع وتطوير القيادة 

.الشخصية

ير، فرص التعليم على المدى القص

وتنمية شبكتهم من خالل التدريب

الداخلي مع الشركات الراسخة 

.والخبراء التقنيين

تنمية المهارات



انقر هنا للتقديم اآلن 

www.anzishaprize.org/apply

https://ala.submittable.com/submit/207066/2022-arabic


شكًرا لك

ال شك أبدا في أن مجموعة صغيرة من المواطنين الملتزمين مدروس "
"يمكن تغيير العالم، بل هو الشيء الوحيد الذي لديه من أي وقت مضى

مارغريت ميد

Email: prize@anzishaprize.org | Tel: +27 11 699 3000  
www.facebook.com/anzishaprize 
www.twitter.com/anzishaprize

www.anzishaprize.org

يد اإللكب   ي أرسل أسئلتك عبر البر
 
ون
prize@anzishaprize.orgإىل 

mailto:prize@anzishaprize.org
http://www.facebook.com/anzishaprize
http://www.twitter.com/anzishaprize
http://www.anzishaprize.org/

