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إستمارة الترشــح



ال تتطلب المشاركة في الجائزة رسومًا مالية.

أن تكون المؤسسة/الجمعية عاملة في خدمة المجتمع لمدة ال تقل عن عامين.

أن يكون هناك نظام لتدقيق ميزانية المؤسسة/الجمعية.

كامل  بشكل  المشاركة  نموذج  في  الواردة  المؤسسة/الجمعية  معلومات  تعبئة 

وإرفاق الوثائق المطلوبة.

ال يجوز التقدم بأكثر من مشاركة من الجهة الواحدة.

للمشاركة إليها  ينتمون  التي  الجهات  ترشيح  الجائزة  تحكيم  هيئة  ألعضاء  يجوز  ال 

 في الجائزة.

الدولة  في  االختصاص  جهة  لدى  مسجلة  المؤسسة/الجمعية  تكون  أن  يشترط 

التي تمارس بها المؤسسة النشاط.

األول  المركز  على  حصلت  أن  سبق  التي  الخيرية  الجمعيات  أو  للمؤسسات  يحق  ال 

المشاركة بالجائزة إال بعد مرور دورة واحدة من تاريخ حصولها على الجائزة.

شروط وأحكام المشاركة بالجائزة

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
إستمارة الترشح 1



متطلبات المشاركة بالجائزة

إرشادات تعبئة نموذج المشاركة

وثائق التسجيل الرسمي (الحكومي) للمؤسسة/الجمعية.

الهيكل التنظيمي للمؤسسة/الجمعية.

الخطة االستراتيجية أو الخطة السنوية للمؤسسة/الجمعية.

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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قراءة التعليمات العامة قبل تعبئة نموذج المشاركة.

.www.arado.org/charity قراءة محتويات الدليل الشامل واالطالع على موقع الجائزة

يعبأ نموذج المشاركة على مسؤولية رئيس المؤسسة/الجمعية أو من ينوب عنه.

التأكد من تعبئة جميع المعايير والفقرات في نموذج المشاركة.

التأكد من تسليم نموذج المشاركة إلكترونًيا من خالل النظام،

 واستالم إشعار بالبريد اإللكتروني يفيد بذلك.



معلومات عن المؤسسة/الجمعية المشاركة

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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بيانات رئيسية:

اسم المؤسسة/الجمعية:

المدينة/المحافظة:

الدولة:

تاريخ التأسيس:

رقم الترخيص:

اسم الجهة 
المانحة للترخيص:

حجم المؤسسة من
 حيث الموازنة:

مؤسسة كبيــــــرة (أكثــــر من مليون دوالر أمريكي).

مؤسسة متوسطة (مئة ألف – مليون دوالر أمريكي).
مؤسسة صغيـــــرة (أقل من مئة ألف دوالر أمريكي).

رقم الهاتف الرئيسي:

الموقع اإللكتروني (إن وجد):

مواقع على وسائل 
التواصل االجتماعي:

االسم الثالثي:

الصفة/المسمى الوظيفي:

رقم الهاتف المباشر:

رقم الهاتف النقال:

البريد اإللكتروني:

بيانات مسؤول االتصال المفَوض



أهم الخدمات/المساعدات التي تقدمها المؤسسة/الجمعية:

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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مسمى الخدمة/المساعدة/اإلعانة م

1

2

3

4

5

6

اسم الفئة/الجهة المستفيدة م

1

2

3

4

5

6

الفئات المستفيدة من خدمات ومنتجات المؤسسة/الجمعية:



معايير التقييم

المعيار الرئيس األول: الهدف والرؤية واالستراتيجية (100 نقطة).

مرفقات تعزز تحقق المعيار الرئيس األول:

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

هل تتوفر رؤية ورسالة 
وغاية/هدف رئيس للمؤسسة؟

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

1

2

3

4

5

هل تم تحديد احتياجات 
المستفيدين بشكل واضح؟

هل قامت المؤسسة بتحديد
التحديات التي تواجهها؟

هل قامت المؤسسة بتطوير
استراتيجية للفترة القادمة؟

هل قامت المؤسسة بتطوير
نظام/أدلة للعمل وإدارة األداء؟

الطريقة/المنهجية التي استخدمت لتحديد االحتياجات؟
أذكر أهم ثالث احتياجات للمستفيدين.

-1

-2

-3
الطريقة/المنهجية التي استخدمت لتحديد التحديات؟

أذكر أهم ثالث تحديات.
-1

-2

-3

حدد األنظمة/األدلة الموجودة في المؤسسة.

-1

-2

-3

الفترة التي تغطيها االستراتيجية. من عام ــــــــــــ إلى عام ــــــــــــ
األهداف االستراتيجية للمؤسسة.

-1

-2

-3

الرؤية:

الرسالة:

الغاية/الهدف الرئيس:

خطة استراتيجية للمؤسسة/الجمعية 
(اإلطار االستراتيجي فقط). 1

2
مثال على نظام/دليل يحكم 

عمل المؤسسة/الجمعية.

م       اسم المرفق                                                       مرفق                     غير موجود

Direction المجال األول: توجهات المؤسسة/الجمعية



المعيار الرئيس الثاني: القيادة والثقافة التنظيمية (100).

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

هل قامت قيادة المؤسسة
 بالعمل على تحقيق الرؤية 

واألهداف االستراتيجية؟

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

أهم مبادرات القيادة لتحقيق الرؤية واألهداف.
-1

-2

-3

أهم مبادرات القيادة لمواكبة التغيير.
-1

-2

-3

أهم مبادرات القيادة لتمكين االبتكار واإلبداع.
-1

-2

-3

أهم مبادرات القيادة لتوحيد الجهود.
-1

-2

-3

1

2

3

4

هل سعت القيادة إلى خلق 
وتوفير الظروف في المؤسسة

 لمواكبة التغيير؟

هل قامت قيادة المؤسسة 
بالعمل على تمكين االبتكار

 واإلبداع في المؤسسة؟

هل قامت القيادة بتوحيد
الجهود للتركيز على تحقيق

 األهداف؟



معايير التقييم

المعيار الرئيس الثالث: إشراك أصحاب المصلحة والجهات المعنية (100 نقطة).

مرفقات تعزز تحقق المعيار الرئيس الثالث:

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

المستفيدون: تقوم المؤسسة
بالتواصل وبناء عالقات مستدامة

 مع المستفيدين.

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

طريقة/منهجية التواصل وبناء العالقات مع المستفيدين.
-1

-2

-3
طريقة/منهجية جذب أفراد المجتمع لدعم ومناصرة المؤسسة.

-1

-2

-3

أمثلة على تأمين الدعم الحكومي واألهلي للمؤسسة.
-1

-2

-3
كيف تسهم خدمات المؤسسة في التنمية المجتمعية؟

-1

-2

-3

سياسة المؤسسة في بناء العالقات مع الشركاء والموردين لضمان
 الدعم. أمثلة على مذكرات تفاهم واتفاقيات.

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

أفراد المجتمع: يتم جذب أفراد
 المجتمع لدعم ومناصرة المؤسسة 

وإشراكهم واالحتفاظ بهم.

الجهات الحكومية والداعمون:
 يتم تأمين الدعم الحكومي 
واألهلي للمؤسسة بشكل 

المجتمع: تسهم خدمات 
المؤسسة في التنمية

 المجتمعية.

الشركاء والموردون: يتم بناء
 العالقات وضمان الدعم من

 الشركاء والموردين لخلق قيمة
 مستدامة.

مثال مذكرة تفاهم/اتفاقية مع الشركاء والداعمين. 1

م       اسم المرفق                                                         مرفق                      غير موجود

Execution المجال الثاني: التنفيذ



نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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المعيار الرئيس الرابع: إنشاء/خلق قيمة مستدامة (200 نقطة).

مرفقات تعزز تحقق المعيار الرئيس الرابع:

م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

هل هناك فوائد ومنافع من 
الخدمات التي تقدمها

 المؤسسة؟

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

أذكر أهم الفوائد والمنافع من خدمات المؤسسة.
-1

-2

-3

الطرق/الوسائل/األدوات المستخدمة لإلعالن والترويج للخدمات 
التي تقدمها المؤسسة.

-1

-2

-3

الطرق/اآلليات المستخدمة لتسليم الخدمات. 
-1

-2

-3

طرق/منهجيات تحديد االحتياجات قبل تقديم الخدمات.
-1

-2

-3

1

2

3

4

هل تقوم المؤسسة باإلعالن 
والترويج والتعريف بالخدمات

 التي تقدمها؟

هل تقوم المؤسسة بتسليم
/توصيل الخدمات للمستفيدين؟

هل قامت المؤسسة بتحديد
احتياجات المستفيدين قبل

تقديم الخدمات؟

مثال لمعززات اإلعالن والترويج والتعريف بالخدمات. 1

م       اسم المرفق                                                       مرفق                    غير موجود



المعيار الرئيس الخامس: إدارة األداء وقيادة التحول (100 نقطة).

مرفقات تعزز تحقق المعيار الرئيس الخامس:

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

هل يتم دعم األداء المؤسسي
 وإدارة المخاطر؟

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

كيف يتم دعم وتطوير األداء المؤسسي وإدارة المخاطر؟
-1

-2

-3

أهم المبادرات التي تعزز الجهود للتحول نحو متطلبات المستقبل.
-1

-2

-3

أهم المبادرات التي تعزز دعم اإلبداع واالستفادة من التكنولوجيا.
-1

-2

-3
أمثلة تعزز االستفادة من البيانات والمعلومات.

-1

-2

-3

توافر أنظمة/سياسات/إجراءات إلدارة األصول والموارد المؤسسية. 
-1

-2

-3

1

2

3

4

5

هل تقوم المؤسسة بجهود للتحول 
نحو متطلبات المستقبل؟

هل تعمل المؤسسة على دعم
 اإلبداع واالستفادة من

 التكنولوجيا؟

هل تقوم المؤسسة باالستفادة 
من البيانات والمعلومات؟

هل تقوم المؤسسة بجهود 
فعالة إلدارة األصول والموارد

 المؤسسية؟

مستند يبرهن مسعى المؤسسة لدعم اإلبداع
واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة واالحتفاظ بالمعرفة. 1

م       اسم المرفق                                                         مرفق                      غير موجود



نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
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المعيار الرئيس السادس: انطباعات وتصورات أصحاب المصلحة والجهات المعنية 
(200 نـقـــطــة).

م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

نتائج انطباعات/تصورات
المستفيدين واضحة وملموسة.

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

أمثلة على النتائج الملموسة على المستفيدين المباشرين.
-1

-2

-3
أمثلة على نتائج انطباعات األشخاص أفراد المجتمع عن المؤسسة.

-1

-2

-3
أمثلة على نتائج انطباعات الجهات الحكومية عن المؤسسة.

-1

-2

-3

أمثلة على نتائج انطباعات الداعمين عن المؤسسة.
-1

-2

-3
أمثلة على نتائج انطباعات المؤسسات المجتمعية بشكل عام عن المؤسسة.

-1

-2

-3
أمثلة على نتائج انطباعات الشركاء عن المؤسسة.

-1

-2

-3
أمثلة على نتائج انطباعات الموردين عن المؤسسة.

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

نتائج انطباعات/تصورات األشخاص
 أفراد المجتمع واضحة وملموسة.

نتائج انطباعات/تصورات الجهات
 الحكومية واضحة وملموسة.

نتائج انطباعات/تصورات
المؤسسات المجتمعية واضحة

وملموسة.

نتائج انطباعات/تصورات الداعمون
 واضحة وملموسة.

نتائج انطباعات/تصورات الشركاء 
واضحة وملموسة.

نتائج انطباعات/تصورات الموردين 
واضحة وملموسة.



م      المعيار الفرعي                اإلجابة     توضيح مختصر لتحقق المعيار الفرعي

قامت المؤسسة بإنجازات في 
مجال تحقيق الغاية/الهدف

 الرئيس وخلق قيمة مستدامة.

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

مؤشرات تحقيق الغاية/الهدف الرئيس.
-1

-2

-3
أمثلة على جلب التمويل والدعم المحقق.

-1

-2

-3
أمثلة على تخفيض النفقات.

-1

-2

-3
أمثلة تعزز تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعات أصحاب المصلحة.

-1

-2

-3
مؤشرات تحقيق األهداف االستراتيجية.

-1

-2

-3
مبادرات تؤكد دعم التغيير والتحول المؤسسي.

-1

-2

-3
أهم اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق باستشراف المستقبل.

-1

-2

-3

1

2

3

4

5

6

7

قامت المؤسسة بجلب إيرادات
/تمويل/دعم.

قامت المؤسسة بتخفيض
 النفقات.

حققت المؤسسة أهدافها 
االستراتيجية.

قامت المؤسسة بتلبية احتياجات 
المستفيدين واإليفاء بتوقعات

أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

قامت المؤسسة بدعم عملية
 التغيير والتحول المؤسسي.

قامت المؤسسة باإلجراءات 
والتدابير فيما يتعلق بالتنبؤ

 واستشراف المستقبل.

المعيار الرئيس السابع: األداء االستراتيجي والتشغيلي (200 نقطة).

نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي

جـائـزة األمــيــر مـحمـــد بـــن فــهــد

ألفضل أداء خيري في الوطن العربي
إستمارة الترشح 11





2 شارع الحجاز – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة

ص.ب: 2692 بـريد الحريــة 11736 – مصــر الجديــدة

القــاهـــــرة – جمهـــوريــــة مــصـــــر الـعــربـيـــة

w w w . a r a d o . o r g / c h a r i t y a w a r d


