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قد يقتنع �أي م�س�ؤول ب�أن دعم املنظمات الأهلية ميكن �أن يبد�أ وينتهي بخطة للتقييم امل�ؤ�س�سي لأداء تلك املنظمات الأهلية ،وتوظيف
نتائجها يف ت�صميم برامج للتدريب واال�ست�شارات .وهذا بال�ضبط ما مت تكليف فريق دعم املنظمات الأهلية باملركز الوطني بتنفيذه منذ
ت�شكيله يف يوليو  2007م وحتى يوليو  2008م وما قام بتنفيذه فعال .غري �أن طموح الفريق امتد لي�شمل نقل تلك اخلربة التي اكت�سبها �إىل
املنظمات الأهلية نف�سها ،مت�ضمنة الأدوات الفنية التي يطبقها و�آلية العمل وتوظيف النتائج يف ت�صميم خطط للتطوير لي�صار يف امل�ستقبل
القريب �إىل دعم قدرات املنظمات الأهلية يف البحرين واعتمادها على نف�سها يف جمال التقييم والتطوير والتخطيط..
لقد �صمم الفريق باملركز حقيبة متكاملة �أطلق عليها حقيبة التقومي الذاتي لتكون بني يدي امل�سئولني يف املنظمات الأهلية لتطبيقها قا�صدا
من وراء ذلك نقل خربته املتوا�ضعة وتبادل تلك اخلربات مع املنظمات الأهلية تطويرا للعمل الأهلي الفني وتعزيزا للأدوات التي ت�ستخدم
يف هذا املجال.
تت�ضمن احلقيبة �أداة التقييم امل�ؤ�س�سي التي مت تطبيقها على جمموعة كبرية من املنظمات الأهلية وثبت جناحها و�أهميتها يف تطوير
العمل وم�أ�س�سته ،كما تت�ضمن �أداة حتليل النتائج التي يتم جمعها بوا�سطة �أداة التقييم ،وهذه الأداة هي عبارة عن تقرير حتليلي يت�ضمن
م�ؤ�شرات الأداء الفعلية للمنظمة وم�ؤ�شرات الأداء املفتقدة والتي يفرت�ض ب�أي منظمة �أن تعمل على ت�ضمينها يف ممار�ساتها الفعلية يف
امل�ستقبل .كما ت�شمل احلقيبة ميزان تقدير حمكي املرجع ،وهذا امليزان يحول �أداء املنظمة الأهلية �إىل تقدير بالنقاط لكل م�ؤ�شر �أداء
يتفاوت بح�سب �أهمية امل�ؤ�شر ودرجة ت�أثريه يف فاعلية املنظمة ودورها يف خدمة املجتمع .و�أخريا تت�ضمن احلقيبة خطة مف�صلة مبا ميكن
�أن تقوم به كل منظمة يف كل جمال من جماالت عملها الأربع الرئي�سة (احلكم الداخلي – الأن�شطة وامل�شروعات – الإدارة العامة –
الإدارة املالية).
تعترب هذه احلقيبة �أداة مهمة لتطوير ودعم �أداء املنظمات الأهلية وت�أطري عملها وتنظيمه ون�أمل �أن ت�ساهم يف دفع هذه القدرات الغنية
�أكرث �إىل الأمام من �أجل خدمة جمتمعها وا�ستثمار مواردها الب�شرية واملادية واملالية �أف�ضل ا�ستثمار ممكن.
د .فاطمة حممد البلو�شي
وزيرة التنمية الإجتماعية
رئي�سة اللجنة الوطنية للم�سنني
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املقدمة
هذه احلقيبة هي ثمرة تطبيق م�شروع تعزيز قدرات املنظمات الأهلية الذي با�شر فريق دعم املنظمات الأهلية بتنفيذه
منذ يوليو  2007م .يهدف هذا امل�شروع �إىل تعزيز ودعم قدرات املنظمات الأهلية يف البحرين يف �إدارة م�ؤ�س�ساتها
وم�شروعاتها التنموية مبا يكفل م�ساهمتها الفاعلة يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف البحرين ،ومبا ي�ؤ�س�س لتحول
منظمات املجتمع املدين �إىل طاقة متدفقة فاعلة تقوم بدورها املتوقع بكفاءة وجودة متميزتني.
لقد بد�أ تنفيذ امل�شروع بو�ضع �إ�سرتاتيجية عمل متكاملة لدعم وتعزيز قدرات املنظمات الأهلية مت ترجمتها �إىل خطة
وبرنامج عمل مت�ضمنا �أهدافا حمددة و�أ�ساليب عمل و�أدوات تقومي ومتابعة .ويف الفرتة املمتدة ما بني يوليو ودي�سمرب
 2007م مت تطبيق اخلطة مع الأخذ يف االعتبار قابليتها للتعديل والتطوير كلما لزم الأمر ذلك .و�ضمن هذه اخلطة مت
تطبيق �أدوات للتقييم امل�ؤ�س�سي على حوايل  %25من جمموع املنظمات الأهلية العاملة يف البحرين ،وتبادل املعلومات
والنتائج التي �أفرزها هذا التطبيق مع املنظمات التي مت زيارتها .لقد افرز هذا الأ�سلوب نتائج ق ّيمة على امل�ستوى العملي،
لي�س اقله ك�شف واقع عمل املنظمات الأهلية يف البحرين ،الأمر الذي �ساهم على حد بعيد يف و�ضع برنامج عملي وواقعي
لدعم املنظمات الأهلية يف جماالت خمتلفة من �ضمنها الور�ش والدورات التدريبية للعاملني فيها .و�إميانا منا ب�أن التقييم
امل�ؤ�س�سي ينبغي �أن يرتجم كذلك على امل�ستوى الذاتي لكل منظمة على حدة ،فقد ر�أى فريق دعم املنظمات الأهلية �أن يقوم
ب�إ�صدار هذه احلقيبة التي ت�ستهدف م�ساعدة املنظمات على القيام بهذه املهمة ذاتيا.
هذه احلقيبة تت�ضمن جميع الأدوات التي قام الفريق با�ستخدامها يف تنفيذ اخلطة امل�شار �إليها �أعاله .ويفرت�ض �أن تكون
هذه الأدوات متكاملة �أي �أنها ت�ستخدم جميعها لتطبيق التقييم الذاتي للم�ؤ�س�سة ،كما يفرت�ض �أن ت�ستخدم بالرتتيب الذي
جاءت به .ويهم الفريق يف هذا املقدمة �أن يذ ّكر وي�ؤكد ب�أن توظيف هذه الأدوات �سيمكن املنظمة وي�ساعدها على اكت�شاف
الكثري من نقاط القوة ومواطن ال�ضعف يف �أدائها ،ولكن ذلك لي�س الغاية النهائية ،فاحلقيبة لن تكون ذات جدوى �إذا مل
يتم ترجمة نتائجها �إىل برنامج عمل حقيقي وفاعل ي�شرتك يف تنفيذه جميع الأع�ضاء يف املنظمة ويتعاونون على حتقيق
الأهداف وجتاوز العقبات.
نقدم هذه احلقيبة للمنظمات الأهلية باعتبارها جزءا من �أدوات الدعم الفني الذي �آل املركز الوطني لدعم املنظمات
الأهلية على تقدميه بكافة الو�سائل والأ�ساليب.
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جماالت التقومي وتوزيعها على حماور التقييم الرئي�سة

(راجع قائمة تعريف امل�صطلحات الواردة يف هذه املجاالت يف نهاية املقدمة)
املجال

م�ضمون حقيبة التقومي الذاتي

تت�ضمن احلقيبة التي ن�ضعها بني �أيدي املنظمات الأهلية �أربع �أدوات �أ�سا�سية ميكن توظيفها بفاعلية يف التقومي الذاتي
لأداء املنظمة .وهذه الأدوات هي:
�أداة التقييم امل�ؤ�س�سي.
ا�ستمارة التقرير التحليلي.
ميزان التقدير املحكي للأداء.
دليل خطة تعزيز القدرات.
وفيما يلي �شرح تف�صيلي لكل �أداة على حدة وكيفية توظيفها.

املعايري

ولأجل عملية التنظيم و�سهولة التقومي ،توزعت هذه ال�صيغ على �أربعة جماالت كربى هي يف الواقع جماالت الأداء الأ�سا�سية
للمنظمات الأهلية وهي:
1 .1احلكم الداخلي الدميقراطي
2 .2الأن�شطة وامل�شروعات واخلدمات.
3 .3الإدارة العامة.
4 .4الإدارة املالية.
اندرج حتت كل جمال من املجاالت ال�سابقة حماور عدة وت�ضمن كل معيار رئي�س عددا من م�ؤ�شرات الأداء (عبارة عن
ال�صيغ التقريرية) ،وميكن تو�ضيح هذا التوزيع على النحو التايل:
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ال�شفافية

امل�شاركة
تداول امل�س�ؤولية

املجال

املعايري

� :1أداة التقييم امل�ؤ�س�سي:

هذه الأداة هي عبارة عن جمموعة من ال�صيغ التقريرية (ميكن اعتبارها �أ�سئلة) حتتمل جوابني فقط :نعم �أو ال .وتهدف
كل �صيغة منها �إىل حتديد املمار�سات الفعلية التي تقوم املنظمة بها من عدمه.
مثال:
 .1يوجد متثيل لل�شباب حتت �سن � 25سنة يف اجلمعية العمومية.
ال
نعم (حتدد الن�سبة)				
 .2مت انتخاب �أع�ضاء جدد يف جمل�س الإدارة خالل ال�سنتني املا�ضيتني.
ال
						
نعم

�أوال :احلكم الداخلي الدميقراطي

تخطيط وتنفيذ ومتابعة
وتقييم امل�شروعات

الت�شبيك والعالقات
مع املجتمع

العالقات مع
�أجهزة الإعالم

ثالثا :الإدارة العامة
التخطيط
للإدارة

�إدارة الأفراد

ا�ستقطاب و�إدارة
املتطوعني

جمع و�إدارة
املعلومات

رابع ًا :الإدارة املالية

املجال

املعايري

و�ضوح �أدوار �أع�ضاء جمل�س الإدارة

متثيل القاعدة ال�شعبية

ثانيا :الأن�شطة وامل�شروعات واخلدمات

املجال

املعايري

و�ضوح الهدف

امل�ساءلة

املحا�سبة املالية

امل�ساءلة املالية

التخطيط املايل

اال�ستدامة املالية
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وكما ذكرنا �سابقا فقد ت�ضمن كل معيار جمموعة من م�ؤ�شرات الأداء جاءت يف �صيغ تقريرية �أو �أ�سئلة تتطلب الإجابة بنعم
�أو ال عنها .ويعترب �أن كل �إجابة بنعم تعني وجود ممار�سة مقابلة لها ووثائق تثبتها� ،أما الإجابة بال فهي ممار�سة مفقودة
وغري موجودة وقد تعترب نقاط �ضعف يف �أداء املنظمة .ويرتبط اعتبارها نقطة �ضعف من عدمه بطبيعة عمل املنظمة وعما
�إذا كان نظامها الأ�سا�سي ونطاق عملها يتطلب مثل تلك املمار�سة.
ومن املفرت�ض بعد تطبيق الأداة �أن يقوم الفريق ب�إعداد تقرير حتليلي يت�ضمن نقاط القوة وال�ضعف يف �أداء اجلمعية
وي�صار بعدها لو�ضع خطة لتعزيز قدراتها يتم مناق�شتها و�إعادة �صياغتها مع اجلمعية نف�سها ثم متابعتها �أثناء التنفيذ.
 :2ا�ستمارة التقرير التحليلي:

تعترب ا�ستمارة التقرير التحليلي ترجمة للبيانات املت�ضمنة يف �أداة التقييم امل�ؤ�س�سي فهي مق�سمة �إىل حمورين متوازيني:
م�ؤ�شرات الأداء الفعلية وم�ؤ�شرات الأداء املفتقدة.
م�ؤ�شرات الأداء الفعلية :ت�ضع جميع املمار�سات التي تنفذها املنظمة فعال .وميكن اعتبار هذه املمار�سات نقاط قوة يف
الأداء �إال �أن احلكم النهائي على هذه النقاط يبقى بحاجة على تقييم م�ضمون هذه املمار�سات و�آلية تنفيذها ونتائجها
الفعلية ووظائفها على �أر�ض الواقع.
م�ؤ�شرات الأداء املفتقدة :ت�ضع جميع املمار�سات التي ال تقوم املنظمة بتنفيذها ،غري �أن اعتبار هذه امل�ؤ�شرات املفقودة
نقاط �ضعف يتطلب �أوال معرفة طبيعة عمل املنظمة ،وعما �إذا كانت ت�ستلزم مثل هذه املمار�سات �أم ال.
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بناء على نتائج التقرير التحليلي ت�ضع املنظمة خطة لتطوير الأداء تت�ضمن نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي واالحتياج الفعلي املبني
على م�ؤ�شرات الأداء املفتقدة والتي ال تقوم بتنفيذها املنظمة ،والتدخل املطلوب تنفيذه من قبل املنظمة �أو مب�ساعدة ودعم من
املركز الوطني لدعم املنظمات الأهلية.
تناول هذا الدليل جميع م�ؤ�شرات الأداء يف �أداة التقييم امل�ؤ�س�سي وعددها  112م�ؤ�شرا �سواء متثل هذا يف القوانني والأنظمة
التي تطبقها املنظمة� ،أو يف ممار�ساتها الفعلية على الأر�ض .وقد و�ضع الدليل برناجما متكامال للتنفيذ لكل م�ؤ�شر �أداء.
واملثال التايل يو�ضح ذلك:

و�ضوح الهدف

ت�ستخدم املوازين التقديرية املحكية املرجع يف نظم اجلودة العاملية التي تطبق حاليا يف خمتلف دول العامل ،حيث يحول
الأداء النوعي واملمار�سات الفعلية لكل م�ؤ�س�سة �إىل تقديرات كمية ميكن �أن ت�سهل و�ضع امل�ؤ�س�سة ح�سب �سلم معتمد من
م�ستويات الأداء بني متميز وجيد ومتو�سط و�سيء ...الخ .ويقدم مثل هذا امليزان �إمكانية لكل منظمة – فيما لو ا�ستخدمته
 لتحليل النتائج التي تتو�صل �إليها جراء تطبيق �أداة التقييم امل�ؤ�س�سي وتوظيفها ،كما يحقق غر�ض املقارنة بني املجاالتاملختلفة داخل الأداة وبني املنظمات بع�ضها البع�ض .ولت�صميم ميزان التقدير املحكي املرجع للأداء امل�ؤ�س�سي مت افرتا�ض
وزن �إجمايل ملجمل الأداء امل�ؤ�س�سي هو  1000نقطة ،ومن ثم مت توزيعه بن�سب متفاوتة بني جماالت الأداء الأربعة بح�سب
�أهمية كل جمال ،كما يلي:
250
احلكم الداخلي الدميقراطي:
330
الأن�شطة والربامج وامل�شروعات:
190
الإدارة العامة:
230
الإدارة املالية:
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 :4دليل خطة تطوير الأداء:

املحور/
البند

 :3ميزان التقدير املحكي للأداء:

املجموع

وتوزع ن�صيب كل جمال من النقاط فيما بعد على املعايري الرئي�سة التي تدخل �ضمنه بح�سب �أهمية كل معيار كذلك،
وترتب على ذلك توزيع ن�صيب كل معيار على الأ�سئلة التي تدخل �ضمنه.
وهكذا ميكن با�ستخدام هذا امليزان حتويل الأداء الفعلي للم�ؤ�س�سة �إىل نقاط تقدير ت�ستطيع ا�ستخدامها بنف�سها لكي
تتعرف على م�ستوى �أدائها يف كل جمال ويف كل معيار من معايري الأداء .وهذا يف حد ذاته يك�شف للمنظمة مواقع التدخل
املمكنة يف امل�ستقبل لت�صحيح الو�ضع احلايل وتطوير �أدائها امل�ستقبلي,

م�ؤ�شر
الأداء

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

1-1-1

اجلمعية لي�س لديها بيان ر�سالة
مكتوب،

2-1-1

ال يتم عر�ض بيان الر�سالة
على اجلمعية العمومية وال يتم
الت�صديق عليه

3-1-1

ال تقوم اجلمعية بت�سجيل بيان
الر�سالة يف مطبوعات اجلمعية
مثل الن�شرة والتقرير ال�سنوي

االحتياج

التدخل املطلوب

النتيجة املتوقعة

حما�ضرات توعية ت�شدد على
 بيان ر�سالة مكتوب.�أهمية �صياغة ر�ؤية و ر�سالة
بيان ر�سالة
 عر�ض بيان الر�سالة علىللجمعية ،وعلى دورها يف
مكتوب يناق�ش يف
اجلمعية العمومية و الت�صديق
التخطيط اال�سرتاتيجي
جمل�س الإدارة
عليه.
 دورة تدريبية يف كيفية �صياغةويتم توثيقه
 ت�سجيل بيان الر�سالة يفر�ؤية ور�سالة للجمعية.
يف �إ�صدارات
مطبوعات اجلمعية مثل الن�شرة
 دورة يف التخطيطاملنظمة.
والتقرير ال�سنوي
اال�سرتاتيجي.

 1000نقطة
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ن�أمل �أن ت�ساهم هذه احلقيبة يف م�ساعدة املنظمات الأهلية على تطوير منهجية عملها والتخطيط لها ،علما ب�أنها – �أي
احلقيبة – ت�سمح حلاملها ب�أن يجري عليها �أي تعديل ليتنا�سب م�ضمونها ومكوناتها و�آليات ا�ستخدامها مع طبيعة عمل
املنظمة واحتياجاتها .والفريق على ا�ستعداد لتلقي �أية مالحظات �أو مقرتحات حول ذلك لأن هذا هو بداية الطريق
لتكوين ال�شراكة بني املركز واملنظمات الأهلية يف البحرين ويف كل مكان.

قائمة تعريف امل�صطلحات الواردة
يف التقييم امل�ؤ�س�سي:1

احلكم الداخلي الدميقراطي :يعني احلكم الداخلي (الدميقراطي ممار�سة عملية �صنع القرار والقيادة داخل
املنظمة بطريقة من �ش�أنها �إتاحة الفر�صة �أمام �أع�ضائها للم�شاركة الكاملة يف �صنع القرار (�ص .)9:ويت�ضمن مفهوم
احلكم الداخلي يف منظمات املجتمع املدين� ،أنظمة احلكم (�صناعة القرار) والإدارة (تنفيذ الربامج) وبناء التعاون
مع املجتمع املحلي (امل�ستفيدين) (�ص.)18 :
امل�ساءلة :يق�صد بها تقدمي ك�شف ح�ساب عن ت�صرف ما .وتبد�أ امل�ساءلة عقب انتهاء العمل بهدف الوقوف على
النتائج التي �أدى �إليها (�ص.)16 :
ال�شفافية :يق�صد بها طرح الق�ضايا العامة والتي تهم جماعة بعينها للنقا�ش احلر ،وتبادل الر�أي حولها ،وتداول
املعلومات ب�ش�أنها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إدراك ما يحدث يف املجال مبو�ضوعية ،وي�ساعد على حتقيق م�ساءلة �أف�ضل
(�ص.)16:
امل�شاركة :هي العملية التي من خاللها يلعب الفرد دورا يف احلياة العامة داخل املنظمة �أو خارجها ،وبها تكون لديه
الفر�صة لأن ي�شارك يف و�ضع الأهداف العامة للمنظمة ،وكذلك �أف�ضل الو�سائل التي حتقق وتنجز هذه الأهداف
(�ص.)27 :
القاعدة ال�شعبية :هي جمموعات املواطنني ذوي االهتمامات امل�شرتكة والتي تدعم ق�ضية املنظمة ب�شكل معنوي
�أو مادي (�ص)29 :
الر�سالة  :Missionوتعني حتديد الإطار الفكري املرجعي لن�شاط اجلمعية والذي ينطوي على القيم ،Values
والر�ؤية  ،Visionوالر�سالة �( .Missionص)24:

 -1ع�سران� ،أحمد ( 2007م) مبادئ احلكم الدميقراطي يف املنظمات الأهلية .وزارة التنمية االجتماعية :املركز الوطني لدعم املنظمات الأهلية.
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جمعية:

املركز الوطني لدعم املنظمات الأهلية

�أداة التقييم امل�ؤ�سـ�سي

�أكتوبر 2008
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 -1احلكم الداخلي:
 1-1و�ضوح الهدف:

املنظمة/اجلمعية:

هل لدى املنظمة/اجلمعية القدرة على التعبري عن الغر�ض من �إن�شائها؟ كيف تبنت املنظمة/اجلمعية هذا الهدف؟

العنوان:
التليفون:

م�ؤ�شر الأداء :1-1

املنظمة/اجلمعية لديها بيان بالر�سالة التى تعرب عن الغر�ض من �إن�شائها.

الفاك�س:

املوقع االلكرتوين:
الربيد االلكرتوين:

�أع�ضاء املنظمة /احل�ضور �أثناء الزيارة امليدانية:

وحدات القيا�س :1-1

 1-1-1هل هل لدى املنظمة/اجلمعية بيان بالر�ؤية والر�سالة مكتوبان ومت الت�صديق عليهما من جمل�س االدارة ؟
ال
نعم
هل مت عر�ض بيان الر�ؤية والر�سالة على اجلمعية العمومية ومت الت�صديق عليهما بالإقرتاع؟
2-1-1
ال
نعم
هل مت ت�سجيل بيان الر�ؤية والر�سالة فى مطبوعات املنظمة/اجلمعية مثل الن�شرة/التقرير ال�سنوى
3-1-1
اخلا�ص بها؟ (�إن وجدت)
ال
نعم

 2-1امل�شاركة

�إىل �أى مدى يتبنى جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية مبد�أ امل�شاركة فى �صنع و�إتخاذ القرار؟
م�ؤ�شر الأداء :2-1

متار�س املنظمة/اجلمعية �أ�سلوب امل�شاركة فى �صنع القرار.

فريق الزيارة:
وحدات القيا�س :2-1

االجتماعات وجداول الأعمال
تعقد اجلمعية العمومية اجتماعا مرة واحدة �سنويا علي الأقل ويتم توزيع جدول االعمال قبل موعد
1-2-1
انعقادها ؟.
ال
نعم
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 2-2-1يعقد جمل�س الإدارة �إجتماعا مرة واحدة �شهرياعلى الأقل ويتم توزيع جدول االعمال قبل موعد انعقاده ؟
ال
نعم
القواعد واالجراءات

3-2-1

املنظمة/اجلمعية لديها الئحة مكتوبة بالنظام الداخلي.
ال
نعم

4-2-1

تقوم املنظمة/اجلمعية بتوعية وتعريف اع�ضاء اجلمعية العمومية بالئحة النظام الداخلي.
ال
نعم

حتال القرارات الهامة التى يتخذها املجل�س �إىل اجلمعية العمومية للت�صديق بالإقرتاع الفردي.
ال
نعم

يوجد متثيل للمر�أة فى جمل�س الإدارة � -سواء حاليا �أو خالل الثالث �أعوام املا�ضية.
ال
نعم (تذكر الن�سبة)

 10-2-1يوجد متثيل للمر�أة فى اللجان العاملة يف املنظمة � -سواء حاليا �أو خالل الثالث �أعوام املا�ضية.
ال
نعم
 11-2-1املنظمة/اجلمعية لديها جلنة �أو اكرث تر�أ�سها �سيدة.
نعم

ال

امل�ساءلة

هل تتبنى املنظمة/اجلمعية مبد�أ امل�ساءلة؟
م�ؤ�شر الأداء �3-1أ:

تقوم املنظمة/اجلمعية ب�إعداد/مراجعة وتوزيع التقارير اخلا�صة ب�أعمالها لأع�ضاء اجلمعية العمومية و�أفراد املجتمع.

الأع�ضاء واللجان

6-2-1

هل يجتمع جمل�س االدارة مع اللجان ويتم اعداد حم�ضر اجتماع ؟
ال
نعم

7-2-1

ت�ضم كل جلنة فى ع�ضويتها �شخ�صني �أو �أكرث من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ال
نعم

 8-2-1اللجان التابعة ملجل�س الإدارة
 .1املنظمة لديها جلان توعية.

ال
نعم
 .2املنظمة لديها ثالث جلان ف�أكرث ت�ضم �أع�ضاء من اجلمعية العمومية.
ال
نعم
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وحدات القيا�س �3-1أ:

� 1-3-1إعداد وعر�ض التقارير

 .1املنظمة تعد تقارير دورية �أو �سنوية عن �أن�شطتها.
ال
نعم
 .2تقوم املنظمة ب�شكل منتظم ب�إعداد تقارير دورية عن �أن�شطتها وتوزيعها على الأع�ضاء واجلمعية العمومية
ال
نعم
 .3تقوم املنظمة ب�شكل منتظم ب�إعداد تقارير دورية عن �أن�شطتها وتوزيعها على الأجهزة احلكومية املعنية واملمولني
و�أفراد املجتمع
ال
نعم
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م�ؤ�شر الأداء 3-1ب:

تقوم املنظمة/اجلمعية ب�إجراء ا�ستق�صاء �سنوى حول ر�ضا الأع�ضاء عن �أعمال املنظمة/اجلمعية.

 5-1متثيل القاعدة ال�شعبية

كيف يتم متثيل القاعدة ال�شعبية فى �آليات احلكم الداخلى للمنظمة؟
م�ؤ�شر الأداء �5-1أ:

وحدات القيا�س 3-1ب:

ت�شكيل جمل�س الإدارة واللجان.

 2-3-1ر�ضا الأع�ضاء

 .1تقوم املنظمة ب�إجراء ا�ستفتاء �أو درا�سة �سنوى حول ر�ضا الأع�ضاء عن �أعمالها.
ال
نعم
 .2تقوم املنظمة ب�إجراء ا�ستفتاء �أودرا�سة �سنوية حول ر�ضا الأع�ضاء وعر�ض نتائج اال�ستفتاء على االع�ضاء .
ال
نعم

 4-1ال�شفافية

 01-5-1متثيل ال�شباب
 .1يوجد متثيل لل�شباب حتت �سن � 25سنة فى اجلمعية العمومية ؟.
ال
نعم (كم ن�سبتها؟)
 .2تقل ن�سبة متثيل ال�شباب حتت �سن � 25سنه يف اجلمعية العمومية �إيل �أكرب من ٪ 25
ال
نعم

هل تت�سم عملية �صنع القرار باملنظمة/اجلمعية بال�شفافية؟
م�ؤ�شر الأداء :4-1

عملية �صنع القرار موثقة وتت�سم بال�شفافية ومتاحة لكافة الأع�ضاء من غري �أع�ضاء جمل�س االدارة.
وحدات القيا�س :4-1

 1-4-1عملية �صنع القرار
 .1يتم �إعداد وطبع وتوثيق حما�ضر جمل�س الإدارة ب�صفة منتظمة .
ال
نعم
 .2يتم �إعداد وطبع حما�ضر �إجتماعات جمل�س الإدارة ب�صفة منتظمة و �إتاحتها لأع�ضاء املنظمة  -من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة
ال
نعم
 .3يتيح جمل�س �إدارة املنظمة الفر�صة �أمام العاملني و�أع�ضاء اجلمعية العمومية لإبداء الر�أى حول قرارات وجدول
�أعمال املجل�س.
ال
نعم
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م�ؤ�شر الأداء 5-1ب:

يعمل جمل�س الإدارة على زيادة �أع�ضاء اجلمعية العمومية.
وحدات القيا�س 5-1ب:

 2-5-1ع�ضوية اجلمعية العمومية

�	 .6-5-1إرتفع عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية؟
ال
نعم (ن�سبة الزيادة)
� .2إزتفع عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية بن�سبة �أكرب من 50٪
ال
نعم
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�	6-1إنتخابات جمل�س الإدارة وتداول امل�سئوليات القيادية

كيف يتم �إختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة؟ هل يتم تداول امل�سئوليات القيادية باملجل�س ب�صفة منتظمة؟

ثانيا -الأن�شطة وامل�شروعات واخلدمات

 1-2تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم امل�شروعات التنموية.

ما مدى معرفة املنظمة وقدرتها على القيام بتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم امل�شروعات التنموية؟

م�ؤ�شر الأداء :6-1

م�ؤ�شر الأداء :1-2

يتم �إختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالإنتخاب ويتم تداول الوظائف القيادية باملجل�س.

ت�ؤكد املنظمة قدرتها على تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم م�شروعات تنمية املجتمعع.
وحدات القيا�س:1-2

وحدات القيا�س :6-1

 1-6-1تداول امل�س�ؤوليات القيادية

 .1مت �إنتخاب �أع�ضاء جدد فى جمل�س الإدارة خالل ال�سنتني املا�ضيتني؟
ال
نعم
 .2مت تغيري ن�صف اع�ضاء جمل�س االدارة خالل ال�سنتني املا�ضيتني؟ .
ال
نعم
 .3مت تغيري رئي�س جمل�س �إدارة املنظمة/اجلمعية خالل ال�سنتني املا�ضيتني؟
ال
نعم
 7-1و�ضوح �أدوار جمل�س الإدارة

كيف يتم �إختيار جمل�س الإدارة؟ هل يتم تداول امل�سئوليات القيادية باملجل�س ب�صفة منتظمة؟
م�ؤ�شر الأداء :7-1

تخطيط امل�شروعات التنموية
 1-1-2قامت املنظمة/اجلمعية بعمل درا�سة لتحديد �إحتياجات املجتمع وترتيبها لتحديد الأولويات.
ال
نعم
2-1-2

املنظمة/اجلمعية �أخذت ر�أي �أفراد املجتمع عند حتديد الإحتياجات وترتيب الأولويات.
ال
نعم

3-1-2

ح�صلت املنظمة/اجلمعية علي �آراء اجلهات احلكومية املعنية عند حتديد �إحتياجات املجتمع.
ال
نعم

4-1-2

�شاركت اجلمعية مع جمعيات �أخري يف تخطيط وتنفيذ م�شروعات تنموية.
ال
نعم

 5 - 1 - 2تنوع امل�شروعات التنموية:

يتم حتديد �أدوار جمل�س الإدارة وتوجيه الأع�ضاء اجلدد بها.
وحدات القيا�س 7-1

 1-7-1م�س�ؤوليات و�أدوار جمل�س الإدارة
 .1املنظمة لديها بيان مكتوب مب�سئوليات و�أدوار �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ال
نعم
 .2املنظمة لديها دليل يت�ضمن م�سئوليات و�أدوار جمل�س الإدارة وو�صف وظيفى ملختلف وظائف املجل�س.
ال
نعم
 .3هل لدى املنظمة هيكل تنظيمي مكتوب يت�ضمن ال�سلطات واالخت�صا�صات ملجل�س الإدارة ؟
ال
نعم
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 .1املنظمة/اجلمعية تدير م�شروعات تنموية.

ال
نعم
 . 2تدير املنظمة  /اجلمعية ثالث م�شروعات تنموية زو �أكرث تقدم خدمات متنوعة للجميع
ال
نعم
تنفيذ امل�شروعات التنموية
 06-1-2ا�ستعانت املنظمة/اجلمعية ب�أفراد من املجتمع املحلي عند تنفيذ امل�شروعات التنموية.
ال
نعم
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7-1-2

قامت املنظمة/اجلمعية بتعبئة وح�شد موارد حملية لتنفيذ امل�شروعات التنموية.
ال
نعم

8-1-2

ح�صلت املنظمة/اجلمعية علي دعم مادي من اجلهات املعنية لتنفيذ امل�شروعات التنموية.
ال
نعم

متابعة امل�شروعات التنموية
املنظمة/اجلمعية لديها خطة مكتوبة ملتابعة امل�شروعات التنموية.
9-1-2
ال
نعم
10-1-2

املنظمة/اجلمعية لديها فريق عمل/جلنة ملتابعة امل�شروعات التنموية.
ال
نعم

تقييم امل�شروعات التنموية
 11-1-2قامت املنظمة/اجلمعية بتقييم امل�شروعات التنموية التي نفذتها.
ال
نعم
12-1-2

ا�ستخدمت املنظمة/اجلمعية نتائج التقييم عند تخطيط وتنفيذ امل�شروعات التنموية.
ال
نعم

ا�ستمرارية امل�شروعات التنموية
 13-1-2املنظمة/اجلمعية لديها خطة ا�سرتاتيجية ت�ضمن ا�ستمرارية امل�شروعات التنموية.
ال
نعم
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14-1-2

املنظمة/اجلمعية قامت بتدريب وت�أهيل الكوادر الب�شرية املطلوبة لإدارة امل�شروعات التنموية.
ال
نعم

15-1-2

امل�شروعات التي تديرها املنظمة/اجلمعية حتقق العائد املادي املطلوب لتغطية نفقاتها.
ال
نعم

16-1-2

يقبل افراد املجتمع على اخلدمات التي توفرها املنظمة/اجلمعية.
ال
نعم

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

 2-2العالقات العامة مع �أجهزة الإعالم

	�إىل �أى مدى ت�ستخدم املنظمة/اجلمعية و�سائل الإعالم اجلماهريى فى الت�سويق الإجتماعى وفى التوعية للق�ضايا
حمور الإهتمام؟
م�ؤ�شر الأداء :2-2

ت�ستخدم املنظمة/اجلمعية و�سائل الإعالم اجلماهريى للت�أثري على اجلمهور العام و�صناع القرار
وحدات القيا�س:2-2

�إ�ستخدام و�سائل الإعالم
لدى املنظمة/اجلمعية موقع على �شبكة الإنرتنت.
1-2-2
نعم
2-2-2

ال

تتبنى املنظمة/اجلمعية �إقامة منا�سبات عامة �أو برامج �إعالمية.
ال
نعم

العالقة بو�سائل الإعالم

3-2-2

تدعو املنظمة/اجلمعية ممثلى �أجهزة الإعالم وال�صحفيني حل�ضور املنا�سبات العامة التى تنظمها.
ال
نعم

4-2-2

لدى املنظمة/اجلمعية جلنة اعالمية �أو م�سئول �إعالمى و�/أو م�سئول عن العالقات العامة بني
موظفيها.
ال
نعم
حتتفظ املنظمة/اجلمعية مبلفات اعالمية.
ال
نعم

5-2-2

�أداة التقييم امل�ؤ�س�سي
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 3-2الت�شبيك والعالقات مع املجتمع

ما مدى قدرة املنظمة/اجلمعية على بناء الت�شبيكات و�إقامة العالقات مع املجتمع بهدف دعم مواقفها والت�سويق
الإجتماعى لأفكارها �أو التوعية �إىل �إحدى الق�ضايا التى تتبناها؟
م�ؤ�شر الأداء :3-2

 3الإدارة العامة: 1-3التخطيط للإدارة

ما مدى قدرة املنظمة/اجلمعية على التخطيط لأن�شطتها والتخطيط للتنمية امل�ؤ�س�سية واحل�صول على �آراء القاعدة
ال�شعبية على خططها؟

تقوم املنظمة/اجلمعية ب�إن�شاء ال�شبكات ولديها القدرة على �إقامة عالقات وثيقة مع املجتمع.

م�ؤ�شر الأداء �1-3أ:

تقوم املنظمة/اجلمعية ب�إعداد خطط م�ستقبلية للأن�شطة واخلدمات والربامج التي تقوم بها.
وحدات القيا�س:3-2

الت�شبيك مع املنظمات غري احلكومية
ً
ً
ً
تدفع املنظمة/اجلمعية �إ�شرتاكا �سنويا� /شهريا مقابل ع�ضويتها فى �أحد الإحتادات الإقليمية /املحلية،
1-3-2
وذلك خالل الثالث �أعوام املا�ضية.
ال
نعم
تدفع املنظمة/اجلمعية �إ�شرتاكا �سنويا�/شهريا مقابل ع�ضويتها يف احد االحتادات الدولية ,وذلك
2-3-2
خالل الثالث �أعوام املا�ضية.
ال
نعم
قامت املنظمة/اجلمعية بتنفيذ �أحد الأن�شطة �أو الربامج مع جمعيات �أخ��رى خالل الثالث �أعوام
3-3-2
املا�ضية.
ال
نعم
الت�شبيك مع احلكومة
قامت املنظمة/اجلمعية بتنفيذ �أن�شطة بالتعاون مع �إحدى امل�ؤ�س�سات احلكومية خالل الثالث �أعوام
4-3-2
املا�ضية.
ال
نعم
الت�شبيك مع القطاع اخلا�ص ورجال الأعمال
قامت املنظمة/اجلمعية بتنفيذ �أن�شطة بالتعاون مع �إحدى م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص خالل الثالث
5-3-2
�أعوام املا�ضية.
ال
نعم

وحدات القيا�س �1-3أ:
 1 1--3التعريف باخلطط

 .1تفوم املنظمة ب�إعداد خطط �سنوية وتناق�شها خالل �أجتماع جمل�س االدارة.
ال
نعم
 .2تعر�ض املنظمة خططها ال�سنوية وتوزعها على فريق العاملني باملنظمة.
ال
نعم
 .3يت�ضمن التقرير ال�سنوي للمنظمة خططها عن العام التاىل ويتم توزيعها على اجلمعية العمومية والأطراف
املعنية الأخرى.
ال
نعم
 2-1-3حتديث اخلطط

 .1تراجع املنظمة خططها خالل العام دوريا وجتري التعديالت الالزمة كلما تطلب الأمر.
ال
نعم (كل).........
 .2تراجع املنظمة يف جمل�س الإدارة خططها للإن�شطة والربامج مرة كل ثالثة �شهور علي الأقل
ال
نعم
 3-1-3املوافقة على اخلطط

 .1تعر�ض املنظمة خططها ال�سنوية على اجلمعية العمومية ويتم الت�صديق عليها باالقرتاع.
ال
نعم
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 – 4 – 1 – 3الإطار الزمنى للتخطيط

 .1قامت املنظمة ب�إعداد خطة ا�سرتاتيجية مكتوبة لفرتة �أكرث من � 3سنوات ومت عر�ضها على جمل�س الإدارة.
ال
نعم
 .2قامت املنظمة ب�إعداد خطة ا�سرتاتيجية مكتوبة لفرتة �أكرث من � 3سنوات ومت عر�ضها على اجلمعية العمومية.
ال
نعم

م�ؤ�شر الأداء 1-3ب:

تقوم املنظمة/اجلمعية ب�إعداد خطط م�ستقبلية للتنمية امل�ؤ�س�سية.
وحدات القيا�س 1-3ب:
تدريب وتنمية العاملني:
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5-1-3

تت�ضمن موازنة املنظمة/اجلمعية ح�ص�صا مالية لتدريب وتنمية مهارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ال
نعم

6-1-3

تت�ضمن موازنة املنظمة/اجلمعية ح�ص�صا مالية لتدريب وتنمية مهارات العاملني باملنظمة/
اجلمعية.
ال
نعم

7-1-3

املنظمة/اجلمعية لديها خطة مكتوبة لتدريب العاملني يف املنظمة/اجلمعية.
ال
نعم

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

�إدارة الأفراد :هل لدي املنظمة/اجلمعية نظام موثق ومكتوب لإدارة الأفراد؟
م�ؤ�شر الأداء :2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية نظام موثق لإدارة الأفراد وت�سعى املنظمة/اجلمعية �إىل تي�سري قنوات الإت�صال ما بني
الإدارة والعاملني.
وحدات القيا�س :2-3

 1-2-3يوجد لدى املنظمة/اجلمعية عاملني.
ال (انتقل �إىل امل�ؤ�شر )12-2-3
نعم
يوجد لدى املنظمة/اجلمعية و�صف وظيفي مكتوب لكل العاملني فيها.
2-2-3
ال
نعم
3-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية خمطط هيكل تنظيمي مكتوب للعاملني.
ال
نعم

4-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية ملفات للعاملني �شاملة كل امل�ستندات الالزمة للتعيني.
ال
نعم

5-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية دليل الدارة الأفراد( .جمموعة ال�سيا�سات واللوائح واالجراءات)
ال
نعم

6-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية نظام لالن�ضباط الوظيفي (احل�ضور واالن�صراف والغياب).
ال
نعم

7-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية �صندوق لتلقي اقرتاحات و�آراء و�شكاوي العاملني.
ال
نعم

8-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية نظام لتقديراالحتياجات التدريبية للعاملني.
ال
نعم
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9-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية نظام لتقييم �أداء العاملني.
ال
نعم

10-2-3

يوجد لدى املنظمة/اجلمعية جدول رواتب او اجور لكل الوظائف باملنظمة/اجلمعية.
ال
نعم

4-3

جمع و �إدارة املعلومات

هل لدى املنظمة/اجلمعية نظام جلمع و �إدارة املعلومات ؟ يتم ا�ستخدامه ب�صفة منتظمة ملتابعة النتائج و�إعداد
التقارير حول �إجنازات املنظمة/اجلمعية؟
م�ؤ�شر الأداء :4-3

تقوم املنظمة/اجلمعية بجمع و�إ�ستخدام املعلومات يف الإدارة ب�صفة منتظمة.
وحدات القيا�س :4-3

11-2-3

توثق املنظمة/اجلمعية قراراتها فيما يتعلق ب�شئون العاملني
ال
نعم

1-4-3

لدى املنظمة/اجلمعية نظام جلمع و�إدارة املعلومات.
نعم

12-2-3

يوجد لدى املنظمةخطاب �إخباري (ن�شرة دورية ) �أو لوحة �إعالنات.
ال
نعم

2-4-3

لدى املنظمة/اجلمعية موظف �أو جلنة لنظم �إدارة املعلومات.
ال
نعم

3-4-3

لدى املنظمة/اجلمعية نظام ملتابعة النتائج و�إعداد التقارير حول �إجنازات اجلمعية.
ال
نعم

� 3-3إدارة املتطوعني

ال

هل تقوم املنظمة/اجلمعية ب�إ�ستقطاب و�إدارة وحتفيز املتطوعني؟
م�ؤ�شر الأداء :3-3

لدى املنظمة/اجلمعية القدرة على �إ�ستقطاب و�إدارة وحتفيز املتطوعني.

 - 4الإدارة املالية:
 1-4الـمحـا�سـبـة الـمـالـيـة

هل لدى املنظمة/اجلمعية نظام حما�سبى ي�ضمن حتقيق كل من الرقابة الداخلية و الكفاءة االداري��ة التى تتوافق مع
املعايري و القواعد املتعارف عليها؟

وحدات القيا�س :3-3

1-3-3

لدى املنظمة/اجلمعية من�سق او جلنة ل�شئون املتطوعني.
نعم

2-3-3

لدى املنظمة/اجلمعية خطة ا�سرتاتيجية مكتوبة ال�ستقطاب و �إدارة املتطوعني.
ال
نعم

3-3-3

تنظم املنظمة/اجلمعية برامج تدريبية للمتطوعني.
نعم

ال

ال

م�ؤ�شر الإداء :1-4

املنظمة/اجلمعية تقوم بتطبيق نظام كامل و مكتوب فى جمال الرقابة الداخلية والذى ي�ساعد االدارة على تطبيق /
االلتزام باالتفاقية.
وحدات القيا�س :1-4

الرقابة الداخلية
هل لدي املنظمة/اجلمعية اجراءات مكتوبة حتدد نطاق �سلطة التوقيع على امل�ستندات املالية؟
1-1-4
ال
نعم
2-1-4
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3-1-4

هل يتم االلتزام دائما توقيع عقود املنظمة/اجلمعية من ال�شخ�ص الذى ميلك �سلطة التوقيع؟
ال
نعم

 4-1-4من يقوم بامل�س�ؤوليات واالخت�صا�صات املالية باملنظمة/اجلمعية:

 -1يتم تنفيذ كافة املعامالت املالية من خالل ( كم ) �شخ�ص؟
نعم
 .2يتم تنفيذ كافة املعامالت املالية من قبل ثالثة �أ�شخا�ص
نعم

ال
ال

5-1-4

هل هناك �سيا�سات و اج��راءات مكتوبة تف�صل بني امل�س�ؤوليات و االخت�صا�صات فى كافة املعامالت
املالية؟
ال
نعم

6-1-4

هل تقوم املنظمة/اجلمعية بفح�ص م�ستقل لعينة من املعامالت املالية كل ثالثة ا�شهر على االقل؟
ال
نعم

حمايـة الأ�صـول
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10-1-4

هل يوجد مقر ثابت للجمعية ؟

11-1-4

هل تقوم املنظمة/اجلمعية بالت�أمني على ا�صولها �ضد احلريق �أو الفقدان �أو ال�سرقة؟
ال
نعم

12-1-4

هل تقوم املنظمة/اجلمعية باجلرد الفعلى للمخزون و الأ�صول الثابتة مرة كل عام على الأقل ؟
ال
نعم

نعم

ال (انتقل �إىل )15 – 1 – 4

13-1-4

هل للمنظمة �سيا�سات و �إجراءات خا�صة للرقابة على الأ�صول ؟
ال
نعم

14-1-4

هل ت�ضع املنظمة/اجلمعية �إجراءات مكتوبة ال�ستخدام الأ�صول الأ�سا�سية للم�شروع؟
ال
نعم

تـوثـيـق الـم�صـروفـات

7-1-4

هل حتتفظ املنظمة/اجلمعية بال�صكوك و النقدية يف خزانة مغلقة يف مقرها؟
ال
نعم

15-1-4

حتتفظ املنظمة/اجلمعية مبلفات �شهرية للم�صروفات تت�ضمن طلبات �صرف �صكوك /نقدية� ،أوامر
توريد للب�ضائع و اخلدمات� ،أ�صول الفواتري و �إي�صاالت ال�سداد.
ال
نعم

8-1-4

هل تتبع املنظمة/اجلمعية �سيا�سة مكتوبة لإيداع النقدية الفائ�ضة يف البنك ؟
ال
نعم

16-1-4

حتتفظ املنظمة/اجلمعية مبلف لك�شوف االجور و الرواتب مرفق به �إي�صاالت ا�ستالم لكل موظف؟
ال
نعم

9-1-4

هل تقوم املنظمة/اجلمعية بحفظ ن�سخة �إ�ضافية حمدثة من امللفات اخلا�صة باحل�سابات املالية
امل�سجلة على الكمبيوتر ب�شكل دوري و حتتفظ بهذه الن�سخة فى مكان خارج مقر العمل؟
ال
نعم

17-1-4

هل حتتفظ املنظمة/اجلمعية ب�صورة لكافة امل�ستندات املطلوبة لعملية ال�صرف؟
ال
نعم

18-1-4

هل ت�ستخدم املنظمة/اجلمعية مناذج طلب ال�شراء فى جميع حاالت امل�شرتيات؟
ال
نعم
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19-1-4

هل ت�ستخدم املنظمة/اجلمعية مناذج طلب نقدية مقدمة من العاملني لل�صرف على الأن�شطة املختلفة
؟
ال
نعم
هل يتم �إعداد مذكرة الت�سوية البنكية لكل ح�سابات البنوك باملنظمة/اجلمعية �شهريا ؟
ال
نعم

21-1-4

هل حتتفظ املنظمة/اجلمعية مبلف منف�صل لعقود اخلدمات احلالية و االيجارات املتعلقة باملنظمة/
اجلمعية؟
ال
نعم

22-1-4

هل حتتفظ املنظمة/اجلمعية مبلف ي�ضم كافة اتفاقيات امل�شروع  /التعديالت و املوازنات؟
ال
نعم

20-1-4

23-1-4
24-1-4

هل يوجد حما�سب متخ�ص�ص م�سئول عن احل�سابات ؟
نعم

نعم
نعم
نعم

 �سندات ال�صرف �إي�صاالت القب�ض� -سند القيد ؟

ال
ال
ال

 27-1-4هل يوجد ميزان مراجعة �شهري ال�ستخراج حركة امل�صروفات وااليرادات ؟
 .1ا�ستخراج تقرير �سنوي
نعم

ال

 .2ا�ستخراج تقرير كل ثالثة ا�شهر للنفقات وااليرادات والبنك وال�صندوق
نعم
 .3ا�ستخراج تقرير �شهري يبني حركة امل�صروفات واالي� ��رادات والبنك
وال�صندوق.

الكفاءة الإدارية التى تتوافق مع املعايري القواعد املحا�سبية املتعارف عليها

هل حتتفظ املنظمة/اجلمعية بن�سخة من النظام املحا�سبي املطبق؟
ال
نعم

 26-1-4هل لدى املنظمة/اجلمعية م�ستندات حما�سبية ا�صولية ؟

نعم

ال
ال

 2-4الـم�سـاءلـة الـمالـيـة

ال

هل ت�ضمن املنظمة/اجلمعية دقة التقارير املالية و تبادل البيانات املالية مع جمل�س االدارة ،العاملني و اجلمعية
العمومية ؟

 25-1-4هل لدى املنظمة/اجلمعية �سجالت حما�سبية نظامية :

م�ؤ�شرالأداء :2-4

 �سجل اليومية �سجل ال�صندوق �سجل البنك �سجل امل�صروفات العامة �سجل املديونية �سجل الدائنون �سجل االيرادات� -سجل الأ�صول الثابتة
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نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

تقوم املنظمة/اجلمعية مبراجعة و اعداد و ن�شر التقارير املالية ب�صورة منتظمة
وحدات القيا�س :2-4

1-2-4

هل تعد املنظمة/اجلمعية تقارير مالية �شهرية للعر�ض على جمل�س االدارة ؟
ال
نعم

2-2-4

هل تعر�ض املنظمة/اجلمعية احل�سابات املالية قى تقريرها ال�سنوى ؟
ال
نعم

�أداة التقييم امل�ؤ�س�سي
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3-2-4

هل لدى املنظمة/اجلمعية فريق متخ�ص�ص يقوم بعمليات املراجعة الداخلية (الرقابة الداخلية) ؟
ال
نعم

4-2-4

هل تتعاقد املنظمة/اجلمعية مع حما�سب قانوين لأجراء مراجعة حل�ساباتها �سنويا ؟
ال
نعم

5-2-4

هل تعر�ض املنظمة/اجلمعية احل�سابات و التقارير املالية و امل��وازن��ات ام��ام اجلمعية العمومية
للإقرتاع؟
ال
نعم
هل تعد املنظمة/اجلمعية تقاريرمالية عن املنح للعر�ض امام اجلهات املانحة ؟
ال
نعم

7-2-4

هل يتم اعداد وعر�ض التقارير املالية مل�شروعات املنظمة/اجلمعية املختلفة كح�سابات فرعية منف�صلة
وم�ستقلة ؟
ال
نعم

6-2-4

 3-4التـخـطـيـط الـمـاىل

هل ت�ضع املنظمة/اجلمعية موازنات م�ستقبلية و هل تعد تخطيط مايل ا�سترياتيجى؟
مـ�ؤ�شر الأداء :3-4

 4-4اال�سـتـدامة الـمـالـيـة

هل للمنظمة خطط ل�ضمان حتقيق اال�ستدامة املالية و القيام باالن�شطة التى تهدف اىل تدبري التمويل؟
مـ�ؤ�شـر الأداء :4-4

املنظمة/اجلمعية تخطط للإ�ستدامة املالية وتنوع املوارد وامل�صادر وتقوم ب�أن�شطة ت�ستهدف تدبري التمويل

وحدات القيا�س :4-4

1-4-4

2-4-4

3-4-4

هل تعد املنظمة/اجلمعية حتليل �سنوى للن�سب املالية و تكاليف الربامج ؟
ال
نعم
هل تعد املنظمة/اجلمعية خطط تدبري التمويل لفرتة اكرث من �سنتني ؟
ال
نعم
هل تقوم املنظمة/اجلمعية بن�شاط �سنوى لتدبري التمويل؟
ال
نعم

املنظمة/اجلمعية تطور قدراتها من اجل تنفيذ نظام التخطيط املاىل اال�سترياتيجى و و�ضع تقدير ماىل م�ستقبلى.
وحدات القيا�س :3-4

 3-4تقوم املنظمة/اجلمعية باعداد موازنات تقديرية
 .1تعد املنظمة موازنة للعام القادم فقط .
نعم
 .2تعد املنظمة موازنات تقديرية لفرتة اكرث من �سنتني ؟
نعم
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ال
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�أداة التقييم امل�ؤ�س�سي
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ثانيا

ا�ستمارة التقرير التحليلي

ا�ستمارة التقرير التحليلي

جمعية

التقرير التحليلي
لأداة التقييم امل�ؤ�س�سي

�أع�ضاء املنظمة القائمني بعملية التحليل
عنوان اجلمعية:
تاريخ ا�ستيفاء اال�ستمارة:

42
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ا�ستمارة التقرير التحليلي

43

ثانيا -:الأن�شطة وامل�شروعات واخلدمات

�أوال :احلكم الداخلي
م�ؤ�شرات الأداء املفتقدة

م�ؤ�شرات الأداء الفعلية
 :1-1و�ضوح الهدف

م�ؤ�شرات الأداء الفعلية

م�ؤ�شرات الأداء املفتقدة

 :1 – 2تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم امل�شروعات

 :2 – 1امل�شاركة

 :3 – 1امل�ساءلة
 :2 – 2العالقات العامة مع �أجهزة الإعالم

 : 4 -1ال�شفافية

 :5 -1متثيل القاعدة ال�شعبية
 :3 – 2الت�شبيك والعالقات مع املجتمع
 :6 – 1انتخابات جمل�س الإدارة وتداول امل�س�ؤوليات القيادية

 :7 -1و�ضوح �أدوار �أع�ضاء جمل�س الإدارة

44
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ا�ستمارة التقرير التحليلي

45

رابع ًا -:الإدارة املالية

ثالثا -:الإدارة العامة
م�ؤ�شرات الأداء الفعلية

46

م�ؤ�شرات الأداء املفتقدة

م�ؤ�شرات الأداء املفتقدة

م�ؤ�شرات الأداء الفعلية

 :1 – 3التخطيط والإدارة

 :1 – 4املحا�سبة املالية

� :2 – 3إدارة الأفراد

 :2 – 4امل�ساءلة املالية

� :3 – 3إدارة املتطوعني

 :3 – 4التخطيط املايل

 :4 -3جمع و�إدارة املعلومات

 : 4 – 4اال�ستدامة املالية
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ا�ستمارة التقرير التحليلي
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ثالث ًا

ميزان التقدير املحكي للأداء

املركز الوطني لدعم املنظمات الأهلية
املنظمة (اجلمعية – ال�صندوق):
مفتاح تقدير امل�ستويات للأداء امل�ؤ�س�سي

التقدير (بالن�سبة املئوية)

التقدير الو�صفي

100% – 90

ممتاز

% 89 – 80

جيد جدا

% 79 – 70

جيد

% 69 – 60

متو�سط

% 59 – 50

مقبول

�أقل من 50%

�ضعيف

م�ستوى �أداء املنظمة يف التقييم امل�ؤ�س�سي

التقدير (بالن�سبة املئوية)

م�ستوى التقدير الو�صفي

احلكم الداخلي الدميقراطي
الأن�شطة وامل�شروعات والربامج
الإدارة العامة
الإدارة املالية
املجموع العام

50
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تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي للمنظمة ح�سب املجال واملحور

رقم املعيار
الرئي�س
الأول
1–1
2–1
3–1
4–1
5–1
6-1
7-1
الثاين
1–2
2–2
3–2
الثالث
1–3
2–3
3–3
4-3
الرابع
1–4
2–4
3–4
4-4
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بيان املعيار
احلكم الداخلي الدميقراطي
و�ضوح الهدف
امل�شاركة
امل�ساءلة
ال�شفافية
متثيل القاعدة ال�شعبية
انتخابات جمل�س الإدارة وتداول امل�س�ؤوليات
القيادية
و�ضوح �أدوار �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الأن�شطة وامل�شروعات والربامج
التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم والتنوع
العالقات العامة مع �أجهزة الإعالم
الت�شبيك والعالقات مع املجتمع
الإدارة العامة
التخطيط للإدارة
�إدارة الأفراد
ا�ستقطاب و�إدارة املتطوعني
جمع و�إدارة املعلومات
الإدارة املالية
املحا�سبة املالية
امل�ساءلة املالية
التخطيط املايل
اال�ستدامة املالية
املجموع

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

نقاط املعيار
الفرعي

النقاط
املقررة
للمعيار

املعيار الرئي�س  :1 :احلكم الداخلي

الن�سبة الن�سبة من
من جمموع املجموع
الكلي
املعيار
26%

260
45
75
35
30
40

18%
30%
12%
12%
16%

20

6%

15
320
200
50
70
190
85
30
55
20
230
70
60
50
50
1000

6%
100%
63.6%
15.2%
21.2%
100%
47.4%
15.8%
29.0%
7.8%
100%
30.4%
26.2%
21.7%
21.7%
100%

 :1 – 1املعيار الفرعي :و�ضوح الهدف
رقم وحدات
القيا�س

وحدات القيا�س

النقاط النقاط
نعم ال
املعتمدة امل�ستحقة

هل لدى املنظمة بيان بالر�ؤية والر�سالة مكتوبان ومت الت�صديق
1-1-1
عليهما من جمل�س الإدارة؟
هل مت عر�ض بيان الر�ؤية والر�سالة على اجلمعية العمومية
2 – 1- 1
والت�صديق عليهما
 3 - 1 - 1هل مت ت�سجيل بيان الر�ؤية والر�سالة يف مطبوعات املنظمة؟

20
10
15

 :2 – 1املعيار الفرعي  :امل�شاركة

32%

1 -2 – 1

هل تعقد اجلمعية العمومية اجتماعا مرة واحدة يف ال�سنة؟

5

2 -2 – 1

هل يعقد جمل�س الإدارة اجتماعا مرة واحدة �شهريا؟

5

3 -2 – 1

هل لدى اجلمعية الئحة مكتوبة بالنظام الداخلي؟

10

4- 2 – 1

هل قامت بتوعية وتعريف �أع�ضاء اجلمعية العمومية بها؟
هل حتال القرارات الهامة ملجل�س الإدارة �إىل اجلمعية العمومية
للت�صديق؟
هل يجتمع جمل�س الإدارة مع اللجان ويتم �إعداد حم�ضر
اجتماعات؟
هل ت�ضم كل جلنة �أع�ضاء من غري جمل�س الإدارة؟

5

5

هل لدى املنظمة جلان نوعية؟

8

هل لديها ثالث جلان ت�ضم �أع�ضاء من اجلمعية العمومية؟

2

9-2–1

هل يوجد متثيل للمر�أة يف جمل�س الإدارة؟

8

10 - 2 – 1

هل يوجد متثيل للمر�أة يف اللجان العاملة يف املنظمة؟

7

11 - 2 – 1

هل لدى املنظمة جلنة �أو �أكرث تر�أ�سها �إمر�أة؟

5

5-2–1
19%

6-2–1
7-2–1
8–2–1

23%

10
5

100%

ميـزان التقديـر املحكـــي
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رقم وحدات
القيا�س
1 - 1-3

2-3–1

املعيار الرئي�س  : 1 :احلكم الداخلي

املعيار الرئي�س  : 1 :احلكم الداخلي

 :3 – 1املعيار الفرعي :امل�ساءلة

 :6 -1املعيار الفرعي :انتخابات جمل�س الإدارة وتداول امل�س�ؤوليات القيادية

وحدات القيا�س

نعم ال النقاط النقاط
املعتمدة امل�ستحقة

هل تعد املنظمة تقارير دورية �أو �سنوية عن الأن�شطة؟

5

هل توزع هذه التقارير على الأع�ضاء يف اجلمعية العمومية؟

10

هل تقوم بتوزيعها على الأجهزة احلكومية املعنية و�أفراد املجتمع؟

5

هل تقوم املنظمة ب�إجراء ا�ستفتاء �سنوي حول ر�ضاء الأع�ضاء عن �أعمالها؟

10

هل قامت بعر�ض نتائج اال�ستفتاء على الأع�ضاء؟

5

رقم وحدات
القيا�س

1–6–1

1-4–1

هل يتم �إعداد وتوثيق حما�ضر جمل�س الإدارة ب�صفة منتظمة ؟
هل يتم �إتاحة املحا�ضر لأع�ضاء اجلمعية من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة؟

10

هل تتيح املنظمة للأع �ضاء والعاملني لديها �إبداء الر�أي حول
قرارات جمل�س الإدارة ؟

10

 :5 – 1املعيار الفرعي :متثيل القاعدة ال�شعبية
1- 5 – 1
2 - 5- 1

54

يوجد متثيل لل�شباب يف اجلمعية العمومية ممن هم �أقل من 25

10

ت�صل ن�سبة متثيل ال�شباب يف اجلمعية العمومية �أكرب من 20%

10

ارتفع عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية

10

ارتفع عدد �أع�ضاء اجلمعية العمومية بن�سبة �أكرث من 50%

10
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مت انتخاب �أع�ضاء جدد يف جمل�س الإدارة خالل
ال�سنتني املا�ضيتني

10

مت تغيري ن�صف �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل
ال�سنتني املا�ضيتني

5

مت تغيري رئي�س جمل�س الإدارة خالل ال�سنتني
املا�ضيتني

 :4 – 1املعيار الفرعي  :ال�شفافية
10

وحدات القيا�س

النقاط النقاط
نعم ال
املعتمدة امل�ستحقة

5

 :7 – 1املعيار الفرعي  :و�ضوح �أدوار �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يوجد لدى املنظمة بيان مكتوب مب�س�ؤوليات
و�أدوار �أع�ضاء جمل�س الإدارة
1-7–1

يوجد لدى املنظمة دليل مب�س�ؤوليات جمل�س
الإدارة وو�صف وظيفي مبختلف وظائف املجل�س
يوجد لدى املنظمة هيكل تنظيمي مكتوب يت�ضمن
ال�سلطات واالخت�صا�صات ملجل�س الإدارة

5

5

5

ميـزان التقديـر املحكـــي
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املعيار الرئي�س  :2 :الأن�شطة وامل�شروعات واخلدمات

املعيار الرئي�س  :2 :الأن�شطة وامل�شروعات واخلدمات

 :1 – 2املعيار الفرعي :تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم امل�شروعات التنموية

 :2 – 2املعيار الفرعي :العالقات العامة مع �أجهزة الإعالم

رقم وحدات
القيا�س
1-1–2
2-1 –2
3 -1–2
4 -1–2
5-1–2
6-1–2
7-1–2
8-1–2
9-1–2
10 - 1 – 2
11 - 1 – 2
12 - 1 – 2
13 - 1 – 2
14 - 1 – 2
15 - 1 – 2
16 - 1 – 2
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وحدات القيا�س
تخطيط امل�شروعات
قامت املنظمة بدرا�سة لتحديد احتياجات املجتمع وترتيبها ح�سب الأولويات
�أخذت املنظمة بر�أي �أفراد املجتمع عند حتديد االحتياجات
ح�صلت املنظمة على ر�أي اجلهات احلكومية عند حتديد االحتياجات
�شاركت املنظمة مع جمعيات �أخرى يف تخطيط امل�شروعات التنموية
تنوع امل�شروعات التنموية
تدير املنظمة م�شروعات تنموية
تدير املنظمة ثالث م�شروعات تنموية ف�أكرث تقدم خدمات
متنوعة للمجتمع
تنفيذ امل�شروعات التنموية
ا�ستعانت املنظمة ب�أفراد املجتمع املحلي يف تنفيذ امل�شروعات
قامت املنظمة بتعبئة وح�شد املوارد املحلية لتنفيذ امل�شروعات
ح�صلت املنظمة على دعم مادي من اجلهات املعنية لتنفيذ امل�شروعات
متابعة امل�شروعات التنموية
لدى املنظمة خطة مكتوبة ملتابعة امل�شروعات التنموية
لدى املنظمة فريق عمل/جلنة متابعة امل�شروعات التنموية
تقييم امل�شروعات التنموية
قامت املنظمة بتقييم امل�شروعات التنموية
ا�ستخدمت نتائج التقييم عند تخطط وتنفيذ امل�شروعات التنموية
ا�ستمرارية امل�شروعات التنموية
لدى املنظمة خطة ا�سرتاتيجية ت�ضمن ا�ستمرارية امل�شروعات التنموية
قامت املنظمة بتدريب الكوادر الب�شرية لإدارة امل�شروعات التنموية
حتقق امل�شروعات التنموية العائد املادي املطلوب لتغطية نفقاتها
يقبل �أفراد املجتمع على اخلدمات التي توفرها املنظمة

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

النقاط النقاط
نعم ال املعتمدة امل�ستحقة
15
10
5
5
20
10
5
10
10
15
15

رقم وحدات
القيا�س

وحدات القيا�س

نعم ال النقاط النقاط
املعتمدة امل�ستحقة

2-1 – 2

لدى املنظمة موقع على �شبكة االنرتنت

15

2-2 – 2
3-2 - 2

تتبنى املنظمة �إقامة منا�سبات عامة �أو برامج �إعالمية
تدعو املنظمة ممثلي �أجهزة الإعالم وال�صحافة حل�ضور
املنا�سبات العامة التي تنظمها
لدى املنظمة جلنة �إعالمية �أو م�سئول عن العالقات العامة

10

10

5-2–2

حتتفظ املنظمة مبلفات �إعالمية.

10

2-4 – 2

5

 :3 – 2املعيار الثاين  :الت�شبيك والعالقات مع املجتمع
تدفع املنظمة ا�شرتاكا �سنويا مقابل ع�ضويتها يف �أحد االحتادات
5
1-3–2
الإقليمية �أو املحلية
5
 2 - 3 - 2تدفع املنظمة ا�شرتاكا �سنويا مقابل ع�ضويتها يف �أحد االحتادات الدولية
3-3–2

تقوم املنظمة بتنفيذ �أحد الأن�شطة مع جمعيات �أخرى

20

4–3–2

قامت املنظمة بتنفيذ �أن�شطة مع �أحدى امل�ؤ�س�سات احلكومية

20

 5 - 3 – 2قامت املنظمة بتنفيذ �أن�شطة مع �أحد م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

20

20
20
20
5
5
10
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رقم وحدات
القيا�س

املعيار الرئي�س  :3 :الإدارة العامة

املعيار الرئي�س  : 3 :الإدارة العامة

 :1 – 3املعيار الفرعي :التخطيط للإدارة

 :2 – 3املعيار الفرعي� :إدارة الأفراد

رقم وحدات
القيا�س
1–2–3

يوجد لدى املنظمة عاملني :

5

2–2–3

يوجد لدى املنظمة و�صف وظيفي مكتوب لكل العاملني

2

3-2–3

يوجد لدى املنظمة خمطط هيكل تنظيمي مكتوب

2

10

4-2–3

يوجد لدى املنظمة ملفات �شاملة للعاملني

2

وحدات القيا�س

النقاط النقاط
نعم ال املعتمدة امل�ستحقة

تقوم املنظمة ب�إعداد خطط �سنوية وتناق�شها يف جمل�س الإدارة

10

تعر�ض املنظمة خططها ال�سنوية وتوزعها على فريق العاملني يف املنظمة

1-1–3
التعريف
باخلطط
يت�ضمن التقرير ال�سنوي خطط املنظمة عن العام التايل ويتم
توزيعه على اجلمعية العمومية والأطراف املعنية.

تراجع املنظمة خططها خالل العام وجتري التعديالت الالزمة

10

تراجع املنظمة مع جمل�س الإدارة خططها مرة كل ثالثة �شهور

5

3-1–3
تعر�ض املنظمة خططها للأن�شطة والربامج على جمل�س الإدارة
املوافقة على
ويتم الت�صديق عليها
اخلطط

5

2-1–3
حتديث اخلطط

 5 – 2 – 3يوجد لدى املنظمة دليل لإدارة الأفراد (ال�سيا�سات واللوائح)
6–2–3

يوجد لدى املنظمة نظام لالن�ضباط الوظيفي

7-2–3

يوجد لدى املنظمة �صندوق لتلقي اقرتاحات و�آراء و�شكاوي العاملني

3

 8 - 2 – 3يوجد لدى املنظمة نظام لتقدير االحتياجات التدريبية للعاملني

2

9–2–3

يوجد لدى املنظمة نظام لتقييم �أداء العاملني

2

10 – 2 – 3

يوجد لدى املنظمة جدول رواتب و�أحور لكل الوظائف

2

11 - 2 – 3

توثق املنظمة قراراتها فيما يتعلق ب�ش�ؤون العاملني

3

5

 5 - 1 – 3تت�ضمن املوزانة ح�ص�صا مالية لتدريب �أع�ضاء جمل�س الإدارة

5

2 – 3– 3

6-1–3

تت�ضمن املوازنة ح�ص�صا مالية لتدريب العاملني باملنظمة

5

3 - 3– 3

7-1–3

يوجد خطة مكتوبة لتدريب العاملني يف املنظمة.

5

 12 - 2 – 3يوجد لدى املنظمة خطاب �إخباري (ن�شرة دورية) �أو لوحة �إعالنات

58

3

1 – 3– 3

 :3 – 3املعيار الفرعي  :ا�ستقطاب و�إدارة املتطوعني
20
لدى املنظمة من�سق �أو جلنة ل�ش�ؤون املتطوعني
لدى املنظمة خطة �إ�سرتاتيجية مكتوبة ال�ستقطاب املتطوعني

20

تنظم املنظمة برامج تدريبية للمتطوعني

15

1 – 4– 3

 :4 – 3املعيار الفرعي :جمع و�إدارة املعلومات
10
لدى املنظمة نظام جلمع و�إدارة املعلومات

2 – 4– 3

5

لدى املنظمة موظف �أو جلنة لنظم �إدارة املعلومات

 3 - 4– 3لدى املنظمة نظام ملتابعة النتائج و�إعداد التقارير حول �إجنازات املنظمة

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

2
2

 4 - 1 – 3قامت املنظمة ب�إعداد خطة ا�سرتاتيجية مكتوبة لفرتة �أكرث من 3
�سنوات ومت مناق�شتها يف جمل�س الإدارة.
الإطارالزمني
للخطط
مت عر�ض اخلطة اال�سرتاتيجية على اجلمعية العمومية

20

وحدات القيا�س

النقاط النقاط
نعم ال
املعتمدة امل�ستحقة
5

5
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رقم وحدات
القيا�س

املعيار الرئي�س  - 4 :الإدارة املالية

املعيار الرئي�س  - 4 :الإدارة املالية

 1 – 4املعيار الفرعي :املحا�سبة املالية

 1 – 4املعيار الفرعي :املحا�سبة املالية

وحدات القيا�س

الرقابة الداخلية
لدى املنظمة �إجراءات مكتوبة معتمدة من اجلمعية العمومية
1-1–4
حتدد نطاق �سلطة التوقيع على امل�ستندات املالية.
يتم توقيع طلبات �صرف ال�صكوك (النقدية) من قبل الأ�شخا�ص
2–1–4
امل�صرح لهم ب�إعدادها ومراجعتها.
 3 – 1 – 4يتم دائما توقيع عقود املنظمة من ال�شخ�ص الذي ميلك �سلطة التوقيع.
مت تنفيذ كافة املعامالت من قبل �شخ�صان
مت تنفيذ كافة املعامالت من قبل ثالثة �أ�شخا�ص
هناك �سيا�سات و�إجراءات مكتوبة تف�صل بني امل�س�ؤوليات
5-1–4
واالخت�صا�صات يف كافة املعامالت املالية.
تقوم املنظمة بفح�ص م�ستقل لعينة من املعامالت املالية كل ثالثة
6–1–4
�أ�شهر على الأقل.
حماية الأ�صول
 7 - 1 – 4حتتفظ املنظمة بال�صكوك والنقدية يف خزانة مغلقة يف مقرها
 8 – 1 – 4تتبع املنظمة �سيا�سة مكتوبة لإيداع النقدية الفائ�ضة يف البنك
تقوم املنظمة بحفظ ن�سخة �إ�ضافية حمدثة من امللفات املالية
9-1–4
امل�سجلة يف الكمبيوتر مرة كل �أ�سبوع على الأقل خارج املقر
يوجد مقر ثابت للمنظمة
1-10 – 4

3
3

2

 16 – 1 – 4حتتفظ املنظمة مبلف لك�شوف الأجور مرفق به �إي�صاالت اال�ستالم
 17 – 1 – 4حتتفظ املنظمة ب�صورة لكافة امل�ستندات املطلوبة لعملية ال�صرف

2

5

 18 - 1– 4ت�ستخدم املنظمة مناذج طلب ال�شراء يف جميع حاالت ال�شراء

2

 19 - 1 – 4ت�ستخدم املنظمة مناذج طلب النقدية جلميع العاملني لل�صرف على الأن�شطة

2

3

 20 - 1 – 4يتم �إعداد مذكرة الت�سوية البنكية لكل ح�سابات البنوك باملنظمة

2

3
4

3
2
2
2
5

2

ت�ضع املنظمة �إجراءات مكتوبة ال�ستخدام الأ�صول الأ�سا�سية

2

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

توثيق امل�صروفات
حتتفظ املنظمة مبلفات �شهرية للم�صروفات تت�ضمن طلبات
 15 - 1 – 4ال�صكوك والنقدية و�أوامر توريد الب�ضائع واخلدمات و�أ�صول
الفواتري وال�سداد

2

 1-11 – 4تقوم املنظمة بالت�أمني على �أ�صولها �ضد احلريق �أو ال�سرقة
تقوم املنظمة باجلرد الفعلي للمخزون والأ�صول الثابتة مرة كل عام
12 – 4-1
على الأقل وتقدم تقرير مكتوب ملجل�س الإدارة واجلمعية العمومية
 13 – 4-1للمنظمة �سيا�سات و�إجراءات خا�صة للرقابة على الأ�صول
14 - 4-1

60

النقاط النقاط
نعم ال
املعتمدة امل�ستحقة

رقم وحدات
القيا�س

وحدات القيا�س

النقاط النقاط
نعم ال
املعتمدة امل�ستحقة

2

21 - 1 – 4

حتتفظ املنظمة مبلف منف�صل لعقود اخلدمات والإيجارات

 22 - 1 – 4حتتفظ املنظمة مبلف ي�ضم كافة اتفاقيات امل�شروع واملوازنات
23 – 1 – 4
24 – 1 – 4
25 - 1– 4
26 - 1 – 4

3
27 - 1 – 4

الكفاءة الإدارية
حتتفظ املنظمة بن�سخة من النظام املحا�سبي املطبق
يوجد حما�سب متخ�ص�ص م�سئول عن احل�سابات
لدى املنظمة �سجالت حما�سبية نظامية هي اليومية -
ال�صندوق – البنك – امل�صروفات العامة – املديونية –
الدائنون – الإيرادات – الأ�صول الثابتة
لدى املنظمة م�ستندات حما�سبية �أ�صولية هي �سندات ال�صرف
– �إي�صاالت القب�ض – �سند القيد
ت�ستخرج املنظمة تقرير مايل �سنوي
ت�ستخرج املنظمة تقرير كل ثالثة �أ�شهر للنفقات والإيرادات
والبنك وال�صندوق
ت�ستخرج املنظمة تقرير �شهري يبني حركة امل�صروفات
والإيرادات والبنك وال�صندوق

2
2
1
3
2
2
2
2
2
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املعيار الرئي�س  - 4 :الإدارة املالية

 2 – 4املعيار الفرعي :امل�ساءلة املالية
رقم وحدات
القيا�س

وحدات القيا�س

نعم ال النقاط النقاط
املعتمدة امل�ستحقة

1 2- – 4

تعد املنظمة تقارير مالية �شهرية للعر�ض على جمل�س الإدارة

10

2 2- – 4

تعر�ض املنظمة احل�سابات املالية يف تقريرها ال�سنوي

10

3 - 4-2

لدى املنظمة فريق متخ�ص�ص يقوم بعمليات املراجعة الداخلية

10

4 - 2 -4

تتعاقد املنظمة مع حما�سب قانوين لإجراء مراجعة حل�ساباتها
تعر�ض املنظمة احل�سابات والتقارير املالية واملوازنات �أمام
اجلمعية العمومية
تعد املنظمة تقارير مالية عن املنح للعر�ض �أمام اجلهات املانحة
يتم �إعداد وعر�ض التقارير املالية مل�شروعات املنظمة كح�سابات
فرعية منف�صلة وم�ستقلة.
 :3 – 4املعيار الفرعي التخطيط املايل

10

5–2–4
6 - 2- 4
7- 2- 4

10
5
5

1–3–4

تعد املنظمة موازنة للعام القادم فقط

30

2 -3 – 4

تعد املنظمة موازنات تقديرية لفرتة �أكرث من �سنتني

20

 :4 – 4املعيار الفرعي :اال�ستدامة املالية

62

1–4–4

تعد املنظمة حتليال �سنويا للن�سب املالية وتكاليف الربامج

10

2–4–4

تعد املنظمة خططا لتدبري التمويل لفرتة �أكرث من �سنتني

15

3–4–4

تقوم املنظمة بن�شاط �سنوي لتدبري التمويل

25

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية
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64

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

رابعا

دليل خطة بناء القدرات

دليل خطة بناء القدرات

66

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

دليل خطة بناء القدرات

67

البند

 - 1و�ضوح الهدف

م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

01-1-1

املنظمة لي�س لديها بيان بالر�ؤية
والر�سالة مكتوبان وم�صدق عليهما من
جمل�س الإدارة

02-1-1

ال يتم عر�ض بيان الر�ؤية و الر�سالة على
اجلمعية العمومية ومل يتم الت�صديق
عليهما باالقرتاع

03-1-1

ال تقوم املنظمة بت�سجيل بيان الر�ؤية
والر�سالة يف مطبوعات املنظمة مثل
الن�شرة والتقرير ال�سنوي.

01-2-1

ال تعقد اجلمعية العمومية اجتماعا
�سنويا .وال يتم �إعداد وتوزيع جدول
�أعمال اجتماعات اجلمعية العمومية
قبل موعد انعقادها

02-2-1

ال يعقد جمل�س الإدارة اجتماعا مرة
واحدة �شهريا و ال يتم �إعداد وتوزيع
جدول �أعمال اجتماعات جمل�س الإدارة
قبل موعد انعقاده

 - 2امل�شاركة

68

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

االحتياج

بيان بر�ؤية ور�سالة مكتوبان
وم�صدق عليهما من جمل�س
الإدارة واجلمعية العمومية
وم�سجالن يف مطبوعات
املنظمة.

توعية قانونية وتنظيمية

التدخل ( طريقة الرد على
االحتياج)

حما�ضرات توعية ت�شدد على
�أهمية �صياغة ر�ؤية و ر�سالة
للمنظمة ،وعلى دورها يف
التخطيط اال�سرتاتيجي لها.
دورة تدريبية يف كيفية �صياغة
ر�ؤية ور�سالة للجمعية.
دورة يف التخطيط اال�سرتاتيجي

ور�ش تدريبية لأع�ضاء جمل�س
الإدارة ب�شكل عام و�أمني ال�سر
ب�شكل خا�ص حول تنظيم
االجتماعات وجداول الأعمال.

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

البند

بيان ر�ؤية و ر�سالة مكتوب

اجلمعية العمومية تعقد اجتماعا
مرة واحدة �سنويا مع �إعداد
وتوزيع جدول �أعمال اجتماعات
اجلمعية العمومية قبل موعد
انعقادها
يعقد جمل�س الإدارة اجتماعا مرة
واحدة �شهريا مع �إعداد وتوزيع
جدول �أعمال اجتماعات جمل�س
الإدارة قبل موعد انعقاده

03 - 2-1
القواعد
والإجراءات

املنظمة لي�س لديها الئحة مكتوبة
بالنظام الداخلي.

التعرف على عنا�صر الالئحة
الداخلية و�أهمية وجودها لتنظيم
عمل املنظمة

04 -2- 1
القواعد
والإجراءات

عر�ض بيان الر�ؤية و الر�سالة على
اجلمعية العمومية للت�صديق
عليهما.
تقوم املنظمة بت�سجيل بيان الر�ؤية
والر�سالة يف مطبوعاتها مثل
الن�شرة والتقرير ال�سنوي

م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

تابع:
 - 2امل�شاركة

05 -2- 1
قرارات جمل�س
الإدارة
06 -2 -1
07 -2 -1
الأع�ضاء واللجان

08 – 2 – 1
الأع�ضاء واللجان

التدخل ( طريقة الرد
على االحتياج)

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

املنظمة لديها الئحة بالنظام
الداخلي مكتوبة وموزعة على
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

دورة تدريبية حول اللوائح
قيام املنظمة بتوعية وتعريف
ال تقوم املنظمة بتوعية وتعريف �أع�ضاء تقوم املنظمة بتوعية وتعريف �أع�ضاء
الداخلية و�صياغتها.
�أع�ضاء اجلمعية العمومية بالئحة
اجلمعية العمومية بالئحة النظام
اجلمعية العمومية بالئحة النظام
النظام الداخلي
الداخلي
الداخلي
�صياغة نظام داخلي يتنا�سب
مع طبيعة عملها
�إحالة القرارات الهامة التي
ال حتال القرارات الهامة التي يتخذها حتال القرارات الهامة التي يتخذها
يتخذها املجل�س �إىل اجلمعية
املجل�س �إىل اجلمعية العمومية
املجل�س �إىل اجلمعية العمومية للت�صديق
العمومية للت�صديق باالقرتاع
للت�صديق باالقرتاع الفردي
باالقرتاع الفردي.
الفردي
االجتماع مع اللجان.
ال يجتمع جمل�س الإدارة مع اللجان
ت�ضم كل جلنة يف ع�ضويتها
�أن ت�ضم كل جلنة يف ع�ضويتها
العاملة يف املنظمة.
�شخ�صني �أو �أكرث من غري �أع�ضاء
ال ت�ضم كل جلنة يف ع�ضويتها �شخ�صني �شخ�صني �أو �أكرث من غري �أع�ضاء تكوين جلان عمل نوعية تهتم
جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة
�أو �أكرث من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بالتخطيط والتطوير الفني
وعي مبفهوم اللجان وطبيعة عملها للمنظمة ولها ات�صال منتظم
مبجل�س الإدارة.
واختالف �أدوارها ،و�أهمية اللجان
املنظمة لي�س لديها جلان نوعية.
من
فاعلني
أع�ضاء
�
ان�ضمام
ي�ضم جمل�س الإدارة جلان نوعية
النوعية املخت�صة بالتطوير والتقييم
اجلمعية العمومية �إىل جلان
فاعلة جتتمع دوريا و لديها
الفني للأداء.
املنظمة لي�س لديها جلان ت�ضم �أع�ضاء
املنظمة
يف
النوعية
العمل
حما�ضر اجتماعات م�سجلة.
�إيجاد �أ�ساليب الجتذاب عنا�صر ذات
من اجلمعية العمومية
م�ؤهالت متنوعة للم�شاركة يف �أعمال
اللجان.
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09 -2 – 1

ال يوجد متثيل للمر�أة يف ع�ضوية
جمل�س

�إيجاد متثيل للمر�أة يف جمل�س
الإدارة

م�ساعدة املنظمة على �إعادة ت�شكيل
جلانها لت�ضم يف ع�ضويتها �سيدات.

جمل�س الإدارة ي�ضم �سيدة �أو �أكرث يف
ع�ضويته

تابع
 - 2مل�شاركة

ال يوجد متثيل للمر�أة يف جلان العمل
10 -2 – 1
التابعة للمنظمة

(دور املر�أة يف
امل�شاركة)

املنظمة لي�س لديها جلنة �أو �أكرث
11 -2 – 1
تر�أ�سها �سيدة
لي�س لدى املنظمة جلنة ن�شطة تقوم
ت�شكيل جلنة �أو فريق يهتم بق�ضايا ت�شكيل جلنة عمل ن�شطة تهتم بق�ضايا
 12 -2 – 1بتوعية املجتمع من خالل برامج
املر�أة وبتوعية املجتمع حول دورها.
املر�أة التعليمية والتنموية.
تعليمية وتنموية تتناول ق�ضايا املر�أة
دورة تدريبية لعدد من �أع�ضاء املنظمة
كتابة تقارير دورية �أو �سنوية عن
املنظمة ال تعد تقارير دورية �أو
تقارير دورية �أو �سنوية.
يف جمال كتابة التقارير الإدارية
�أن�شطة املنظمة.
�سنوية عن �أن�شطتها.
والفنية
�إيجاد �سبل توا�صل دائم مع �أع�ضاء و�سائل التوا�صل مع اجلمعية العمومية
.توزيع التقارير على �أع�ضاء
ال يتم توزيع التقارير الدورية على
01-3-1
مبا فيها حما�ضر االجتماع.
اجلمعية العمومية
اجلمعية العمومية
�أع�ضاء اجلمعية العمومية.
جلنة ن�شطة يف جمال العالقات العامة
توزيع التقارير الدورية على
ال تقوم املنظمة بتوزيع التقارير
و�سائل التوا�صل مع اجلهات احلكومية
الدورية على الأجهزة احلكومية الأجهزة احلكومية املعنية واملمولني للتعريف بعمل اللجنة على الأع�ضاء
املختلفة وغريها.
والأجهزة املختلفة
و�أفراد املجتمع.
املعنية واملمولني و�أفراد املجتمع
ال تقوم املنظمة ب�أجراء ا�ستق�صاء الوعي ب�أهمية الدرا�سات امل�سحية
تقوم املنظمة ب�أجراء ا�ستق�صاء �سنوي
برامج تدريب حول �إعداد درا�سات
حول ر�ضا الأع�ضاء.
�سنوي حول ر�ضا الأع�ضاء
حول ر�ضا الأع�ضاء و يتم عر�ض نتائج
02-3-1
اال�ستق�صاء
التمكن من �إجراء الدرا�سات
ال يتم عر�ض نتائج اال�ستق�صاء على
اال�ستق�صاء على الأع�ضاء.
امل�سحية العلمية
الأع�ضاء يف اجلمعية العمومية.

 - 3امل�ساءلة
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نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل ( طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

م�شاركة املر�أة يف اللجان العاملة
يف املنظمة ،و�إتاحة الفر�صة لها
لرئا�سة بع�ض اللجان.

و�ضع و�صياغة نظام داخلي يتيح
م�شاركة املر�أة يف املنظمة واللجان
التابعة لها.

البند

يوجد متثيل للمر�أة يف جلان املنظمة

 - 4ال�شفافية

املنظمة لديها جلنة �أو �أكرث تر�أ�سها
�سيدة
لدى املنظمة جلنة ن�شطة تقوم بتوعية
املجتمع من خالل برامج تعليمية
وتنموية تتناول ق�ضايا املر�أة

 - 5متثيل القاعدة
ال�شعبية
 - 6انتخابات
جمل�س الإدارة
وتداول امل�س�ؤوليات
القيادية
 - 7و�ضوح �أدوار
�أع�ضاء جمل�س
الإدارة

م�ؤ�شر الأداء

01-4-1

01-5-1
6-5-10

01-6-1

01-7-1

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

ال يتم �إعداد وتوثيق حما�ضر جمل�س
الإدارة ب�صفة منتظمة.
ال تتاح حما�ضر االجتماعات لأع�ضاء
املنظمة من اجلمعية العمومية لإبداء
الر�أي حول قرارات املجل�س
ال يوجد متثيل لل�شباب حتت �سن 25
�سنة يف اجلمعية العمومية
مل يرتفع عدد �أع�ضاء اجلمعية
العمومية خالل ال�سنوات الثالث
املا�ضية
مل يتم انتخاب �أع�ضاء جدد يف
املجل�س.
مل يتغري ن�صف �أع�ضاء املجل�س.
مل يتم تغيري رئي�س جمل�س �إدارة
املنظمة
املنظمة لي�س لديها بيان مكتوب �أو
دليل مب�سئوليات وادوار �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
ال يوجد هيكل تنظيمي مكتوب
بال�سلطات ملجل�س الإدارة

االحتياج

التدخل ( طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

يتم �إعداد وتوثيق حما�ضر جمل�س
دورة تدريبية يف جمال �إدارة
الإدارة ويتم طبع حما�ضر ب�صفة
االجتماعات و كتابة حما�ضر
منتظمة و�إتاحتها لأع�ضاء املنظمة
االجتماعات.
و�ضع نظام متكامل لتوثيق �أعمال
ومن غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املنظمة ومن �ضمنها حما�ضر جل�سات و�ضع نظام يتيح للأع�ضاء
معرفة القرارات التي يتخذها و�أع�ضاء اجلمعية العمومية لإبداء
املجل�س.
الر�أي حول قرارات املجل�س وجدول
املجل�س و�إبداء ر�أيهم فيها،
�أعمال املجل�س
وميكن من التوا�صل امل�ستمر معه
يوجد متثيل لل�شباب حتت �سن 25
ا�ستقطاب ال�شباب حتت �سن 25
�سنة يف اجلمعية العمومية
لع�ضوية املنظمة.
�إجراء درا�سة حول �أ�سباب
ا�ستقطاب �أع�ضاء جدد يف اجلمعية العزوف – ت�شكيل جلنة ع�ضوية ا�ستقطاب �أع�ضاء جدد يف اجلمعية
العمومية
العمومية.
م�شاركة �أع�ضاء من خارج
�إتاحة الفر�صة لأع�ضاء جدد
جمل�س الإدارة يف خمتلف
يتم انتخاب �أع�ضاء جدد يف املجل�س
للم�شاركة يف املجل�س .
فعاليات وبرامج وم�شروعات
تبادل الأدوار �أثناء عمل املجل�س.
املنظمة.
يوجد تداول للم�س�ؤوليات يف جمل�س
�إيجاد تفوي�ض ن�شط لل�سلطات داخل نظام داخلي لتداول ال�سلطات
�إدارة املنظمة �سواء للرئي�س �أو
وامل�س�ؤوليات يف جمل�س الإدارة.
املجل�س.
للأع�ضاء
املنظمة لديها بيان مكتوب
�صياغة بيان مكتوب بامل�س�ؤوليات
مب�سئوليات وادوار �أع�ضاء جمل�س
واالخت�صا�صات .ت�صميم
حتديد امل�سئوليات وال�صالحيات
الإدارة.
خمطط تنظيمي يت�ضمن
وال�سلطات وخطوط التوا�صل لأع�ضاء
يوجد هيكل تنظيمي وا�ضح ملختلف
خطوط التوا�صل والتن�سيق
جمل�س الإدارة.
وظائف املجل�س
وال�صالحيات.
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م�ؤ�شر
الأداء

1-1-2

1-2
تخطيط
وتنفيذ
ومتابعة
وتقييم
امل�شروعات
التنموية

2-1-2
3-1-2

4-1-2

72

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على االحتياج)

ال تقوم املنظمة بعمل
درا�سة لتحديد
احتياجات املجتمع
وترتيبها ح�سب
الأولويات

القيام بالدرا�سات امل�سحية
كجزء من التخطيط.
للم�شروعات.
اكت�ساب مهارات �إجراء
درا�سات علمية لتحديد
احتياجات املجتمع.
اكت�ساب مهارة ترتيب
الأولويات

ور�ش تدريبية بكيفية �إعداد الدرا�سات العلمية
وحتديد احتياجات املجتمع.
اعتماد الدرا�سات امل�سحية لالحتياجات كجزء
�أ�سا�سي يف التخطيط للم�شروعات.

ال تقوم املنظمة ب�أخذ
�صياغة �آليات حمددة
ر�أي �أفراد املجتمع ومعتمدة (تقليدية �أو تقنية)
ور�أي اجلهات
من املنظمة للح�صول على
احلكومية املعنية عند ر�أي �أفراد املجتمع واجلهات
حتديد االحتياجات احلكومية املعنية عند حتديد
وترتيب الأولويات االحتياجات وترتيب الأولويات
�إدراك �أهمية التعاون مع
ال ت�شارك املنظمة مع
املنظمات ذات االهتمام
جمعيات �أخرى يف
امل�شرتك.
تخطيط وتنفيذ
�إيجاد �آلية وا�ضحة للتعاون
م�شروعات تنموية
والتن�سيق مع املنظمات.

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

قيام املنظمة
بدرا�سات علمية
وواقعية لتحديد
احتياجات املجتمع
وترتيبها ح�سب
الأولوية

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

البند

تخ�صي�ص بريد الكرتوين معتمد للمنظمة.
ت�شكيل جلان خا�صة للتوا�صل مع املجتمع واجلهات
املعنية ب�شان امل�شروعات.
 تنظيم لقاءات م�شرتكة بني اجلمعيات التي تنفذم�شروعات متماثلة متكنهم من التعارف وتكوين
عالقات طيبة.
 تبنى م�شروعات تنموية م�شرتكة بني �أكرث منجمعية ودعمها ماليا.

م�شاركة املنظمة مع
منظمات �أخرى يف
تخطيط وتنفيذ
م�شروعات تنموية

التعرف على الأن�شطة
وامل�شروعات التي مت
تخطيطها وتنفيذها مع
منظمات �أخرى

املنظمة ال تدير �أي
م�شروع تنموي

االنتقال من مرحلة تبني الأن�شطة
والفعاليات �إىل تبني م�شروعات
تنموية لها �صفة اال�ستمرارية.
معرفة ماهية امل�شروعات التنموية

 عقد ندوة �أو م�ؤمتر �أو ور�شة حول ت�صميمامل�شروعات التنموية.

6 - 1- 2

ال ت�ستعني املنظمة
ب�أفراد من املجتمع
املحلي عند تنفيذ
امل�شروعات التنموية

و�ضع برامج عمل جلذب الفئات
امل�ستهدفة لإدارة امل�شروعات
التنموية

7-1-2

متكن املنظمة من اكت�شاف وح�صر
املوارد املحلية املتاحة واملمكنة.
ال تقوم املنظمة بتعبئة
متكن املنظمة من حتديد وك�شف
وح�شد موارد حملية
القدرات الكامنة يف املجتمع
لتنفيذ امل�شروعات
(املوارد الب�شرية كال�شباب مثال
التنموية
واملوارد العينية كاملباين
والتجهيزات)..

5 -1 – 2

درا�سات علمية ت�صدرها
املنظمة وتعتمد عليها يف
التخطيط للم�شروعات

مدى ا�ستفادة املجتمع
توفر تقنيات و�آليات
من اخلدمات التي
م�ستدمية للتوا�صل
تقدمها املنظمة.
مع املجتمع واجلهات درا�سات حول مدى �إقبال
احلكومية.
املجتمع املحلي على
م�شروعات املنظمة.

م�ؤ�شر
الأداء

1-2
تخطيط وتنفيذ
ومتابعة وتقييم
امل�شروعات
التنموية

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على االحتياج)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

�إدارة املنظمة مل�شروع
�أو �أكرث من امل�شاريع
التنموية

تدير املنظمة
م�شروعات تنموية

ح�صر الفئات امل�ستهدفة.
�أفراد املجتمع املحلي
حما�ضرات ب�أهمية اال�ستعانة ب�أفراد من الفئات م�شاركة �أفراد من
والفئات امل�ستهدفة
امل�ستهدفة لإدارة امل�شروعات التنموية.
الفئات امل�ستهدفة يف
ي�ساهمون يف �إدارة
جلان خا�صة جلذب وتدريب الفئات امل�ستهدفة� .إدارة امل�شروعات
امل�شروعات التي تنفذها
تدريب عينة من الفئات امل�ستهدفة على �إدارة
التنموية
املنظمة.
امل�شروعات
ح�صر اجلهات امل�ستفيدة من م�شروعات
اجلمعيات،
قيام املنظمة بتعبئة
تنظيم لقاءات لتعبئة املوارد املحلية يف تلك وح�شد املوارد املحلية
اجلهات لتنفيذ امل�شروعات وكذلك من خالل
لتنفيذ امل�شروعات
ترتيب لقاءات منتظمة مع امل�ؤ�س�سات يف القطاع
التنموية
اخلا�ص لتبادل اخلربات.

استثمار الموارد
محلية المتنوعة
(مادية – مالية
– بشرية) في
تنفيذ المشروعات
التنموية.
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1-2
تخطيط وتنفيذ
ومتابعة وتقييم
امل�شروعات
التنموية
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نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

8-1-2

ت�صميم برامج وم�شروعات
هادفة وفاعلة ب�أهداف وا�ضحة
متكن املنظمة من
ال حت�صل املنظمة على متكن املنظمة من احل�صول على الدعم
وخطة مدرو�سة ومربجمة متكن ح�صول املنظمة على احل�صول على دعم
دعم مادي من اجلهات
الالزم من اجلهات املعنية بعملها
من احل�صول على دعم اجلهات
دعم مادي من
مادي �أو مايل من جهات
املعنية لتنفيذ
وت�شجيعها على امل�ساهمة يف
املختلفة .ترتيب لقاءات منتظمة اجلهات املعنية.
خمتلفة لتنفيذ
امل�شروعات التنموية
م�شروعاتها.
مع امل�ؤ�س�سات يف القطاع
امل�شروعات.
اخلا�ص.تنظيم املعار�ض.

9-1-2

ال يوجد لدى املنظمة
خطة مكتوية ملتابعة
امل�شروعات التنموية

10-1-2

ال يوجد لدى املنظمة
فريق عمل �أو جلنة
ملتابعة امل�شروعات
التنموية

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

قدرة �أع�ضاء املنظمة على �صياغة خطة
ملتابعة امل�شروعات التنموية تت�ضمن
الأن�شطة و الربنامج الزمني للمتابعة
وامل�س�ؤول عن التنفيذ وو�سائل التقييم.
وجود فريق عمل �أو جلنة ملتابعة
امل�شروعات التنموية

تنظيم ور�شة حول �إعداد
وت�صميم اخلطط ومتابعة
امل�شروعات.

وجود خطة مكتوبة
ملتابعة امل�شروعات
التنموية.

يوجد لدى املنظمة خطة
مكتوبة ملتابعة
امل�شروعات التنموية

ت�شكيل جلنة �أو فريق ملتابعة
امل�شروعات التنموية.
تدريب فريق من �أع�ضاء املنظمة
على متابعة اخلطط

وجود فريق فعلي
ملتابعة امل�شروعات
التنموية

يوجد لدى املنظمة فريق
عمل �أو جلنة ملتابعة
امل�شروعات التنموية

م�ؤ�شر
الأداء

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

11-1-2

ال تقوم املنظمة
بتقييم امل�شروعات
التنموية.

12-1-2
1-2
تخطيط وتنفيذ
ومتابعة وتقييم
امل�شروعات
التنموية

13-1-2

14-1-2

ال ت�ستخدم نتائج
التقييم عند تخطيط
وتنفيذ امل�شروعات
التنموية.
ال توجد لدى املنظمة
خطة ا�سرتاتيجية
ت�ضمن ا�ستمرارية
امل�شروعات التنموية.

ال تقوم املنظمة
بتدريب وت�أهيل
الكوادر الب�شرية
املطلوبة لإدارة
امل�شروعات التنموية

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على االحتياج)

و�ضع معايري وا�ضحة للتقييم.
�صياغة وتنفيذ خطة مكتوبة
لتقييم امل�شروعات التنموية التي
تنفذها املنظمة.

دورات تدريبية حول معايري تقييم امل�شروعات
التنموية وكيفية التقييم العلمي الدقيق.

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على
حتقق النتيجة)

اعتماد خطة للتقييم
وتوافر �أدوات لتنفيذ
اخلطة

توجد معايري
للتقييم وخطة
مربجمة.

مناق�شة وعر�ض نتائج التقييم
عر�ض ومناق�شة نتائج التقييم للم�شروعات يف
مت�ضمنة ال�صعوبات وامل�شكالت
جلان املنظمة ويف جمل�س الإدارة.
على جمل�س الإدارة واللجان ا�ستخدام نتائج التقييم عند التخطيط مل�شروعات
امل�س�ؤولة عن امل�شروعات.
�أخرى.
�إدراك �أع�ضاء املنظمة �أهمية
التخطيط اال�سرتاتيجي.
يوجد لدى املنظمة
�صياغة خطة
الوعي ب�أهمية وجود خطة
خطة ا�سرتاتيجية
دورة لكيفية ر�سم وو�ضع خطة ا�سرتاتيجية طويلة �إ�سرتاتيجية ب�شكل واقعي
خا�صة ت�ضمن ا�ستمرارية
ت�ضمن ا�ستمرارية
الأمد ل�ضمان ا�ستمرار امل�شروعات التنموية.
ل�ضمان ا�ستمرارية
امل�شروعات التنموية.
امل�شروعات
امل�شروعات التنموية
التمكن من ت�صميم خطط
التنموية
�إ�سرتاتيجية للم�شروعات
ا�ستخدام نتائج التقييم
عند تخطيط وتنفيذ
م�شروعات �أخرى

القدرة على ا�ست�شعار وحتديد
االحتياجات التدريبية للكوادر
الب�شرية
�إيجاد نظام منهجي للتنمية
امل�ستمرة الدائمة للكوادر
الب�شرية.

وجود برامج تدريبية
 تنظيم دورات تدريبية يف جمال �إدارةفاعلة لتدريب وت�أهيل
امل�شروعات التنموية.
الكوادر الب�شرية املطلوبة
 التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات التدريبية لتنظيم دوراتلإدارة امل�شروعات
خا�صة للمنظمات الأهلية.
التنموية

تعديل اخلطط
بناء على نتائج
التقييم.

تقوم املنظمة
بتدريب وت�أهيل
الكوادر الب�شرية
املطلوبة لإدارة
امل�شروعات
التنموية

دليل خطة بناء القدرات
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1-2
تخطيط
وتنفيذ ومتابعة
وتقييم
امل�شروعات
التنموية

76

م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

15-1-2

امل�شروعات التي تديرها
املنظمة ال حتقق العائد املادي
املطلوب لتغطية نفقاتها.

متكن املنظمة من اختيار
وتبني م�شروعات ت�ضمن
تغطية نفقاتها.
التخطيط املايل للموازنات
التقديرية للم�شروعات
التنموية الذي يبنى على
الواقعية وعلى التقديرات
ال�سليمة للموازنات

حما�ضرات عن امل�شروعات
التنموية.
لقاءات لتبادل اخلربات مع
جمعيات �أخرى يف جمال
التخطيط للم�شروعات
والتخطيط املايل.
درا�سة امل�شروعات التي تتبناها
املنظمة واكت�شاف امل�شكالت
املالية التي تواجهها.

تبني وتنفيذ م�شروعات
تنموية تغطي نفقاتها
وحتقق عوائد م�ستمرة
ت�ستطيع املنظمة من
خاللها �أن تتو�سع يف
امل�شروع �أو تتبنى
م�شروعات جديدة.

16-1-2

ال يقبل �أفراد املجتمع على
اخلدمات التي توفرها املنظمة

حتديد احتياجات املجتمع
املحلي من اخلدمات
وامل�شروعات.
تبني وتنفيذ م�شروعات
تنموية ي�ستفيد منها �أفراد
املجتمع .

 ور�ش تدريبية ودرا�سة حول تنفيذ م�شروعات تنمويةاحتياجات املجتمع املحلي و�سبل حتقق �إقباال من قبل
حتقيقها ومعرفة �أ�سباب عدم
املجتمع املحلي على
الإقبال والوقوف عليها.
خدماتها.

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

حتقق امل�شروعات التي
تديرها املنظمة العائد
املادي املطلوب لتغطية
نفقاتها

يقبل �أفراد املجتمع على
اخلدمات التي توفرها
املنظمة

البند

2- 2
العالقات
العامة مع
�أجهزة
الإعالم

م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

1-2-2

ال يوجد لدى املنظمة موقع على
�شبكة االنرتنت

ت�صميم موقع على �شبكة
االنرتنت

 عقد دورة تدريبية لكيفيةت�صميم موقع الكرتوين على
�شبكة االنرتنت

2-2-2

3-2-2

ال تتبنى املنظمة �إقامة
منا�سبات عامة �أو برامج
�إعالمية

ال تدعو املنظمة ممثلي �أجهزة
الأعالم وال�صحفيني حل�ضور
املنا�سبات العامة التي تنظمها

و�ضع خطة للمنا�سبات العامة
وامل�شاركة فيها �أو اعتماد
برامج م�ستقلة تنفذها
املنظمة.
تعيني فريق �إعالمي ت�شط
اعتماد �آليات عمل م�ستمرة للم�شاركة يف املنا�سبات العامة.
ودائمة للمنا�سبات العامة
والربامج الإعالمية.

و�ضع �آليات منا�سبة للتوا�صل
مع الإعالم املقروء واملرئي
وال�سمعي.

ت�شكيل فريق �إعالمي ي�ضع
برنامج متكامل للتوا�صل مع
الإعالم بكافة م�ستوياته
و�أنواعه.

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

وجود موقع للجمعية على يوجد لدى املنظمة موقع
على �شبكة االنرتنت
�شبكة االنرتنت

�إقامة منا�سبات عامة
وبرامج �إعالمية

دعوة �أجهزة الإعالم
وال�صحفيني حل�ضور
معظم املنا�سبات العامة
التي تنظمها املنظمة.

تتبنى املنظمة �إقامة
منا�سبات عامة �أو برامج
�إعالمية

�صدور ان�شطة وفعاليات
املنظمة يف خمتلف
و�سائل الإعالم.

دليل خطة بناء القدرات
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2- 2
العالقات
العامة مع
�أجهزة
الإعالم

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على االحتياج)

م�ؤ�شر
الأداء

4-2-2

ال يوجد لدى املنظمة
م�سئول �إعالمي �أو م�سئول
عن العالقات العامة

جلنة �إعالمية �أو م�سئول
�إعالمي �أو م�سئول عن
العالقات العامة

ت�شكيل جلنة �أو فريق �إعالمي.

1-3-2

ال حتتفظ املنظمة مبلفات
�إعالمية
ال تدفع املنظمة ا�شرتاكا تعرف املنظمة على عدد
�سنويا �أو �شهريا مقابل من االحتادات الإقليمية
ع�ضويتها يف احد
�أو املحلية التي لها عالقة
االحتادات الإقليمية /
بطبيعة عملها.
املحلية �أو الدولية

5-2-2

2-3-2

3- 2
الت�شبيك
والعالقات
مع املجتمع

3-3-2

4-3-2
5-3-2

78

ملفات �إعالمية للجمعية

ال تقوم املنظمة بتنفيذ
�أحد الأن�شطة �أو الربامج
مع منظمات �أخرى

�إيجاد �آليات حمددة
للم�شاركة مع منظمات
�أخرى يف تنفيذ
الأن�شطة.

ال تقوم املنظمة بتنفيذ
�أن�شطة بالتعاون مع �إحدى
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

�أن تقوم املنظمة بتنفيذ
�أن�شطة بالتعاون مع
�إحدى امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أو م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

توثيق جميع الفعاليات والربامج واملنا�سبات التي
تقيمها املنظمة.

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

البند

وجود جلنة �إعالمية
يوجد لدى املنظمة
وم�سئول عن العالقات
م�سئول �إعالمي عن
العامة
العالقات العامة
االحتفاظ مبلفات �إعالمية وتوجد ملفات �إعالمية
داخل املنظمة

�إيجاد موقع للجمعية على االنرتنت.
م�شاركة املنظمة يف امل�ؤمترات والندوات الإقليمية
والعربية والدولية.

ان�ضمام املنظمة
وا�شرتاكها لأي احتاد
�إقليمي �أو حملي

عقد لقاء مفتوح مع عدد من املنظمات وذلك من
اجل تبادل اخلربات.
تنفيذ اتفاقيات �أو مذكرات تفاهم بني املنظمات
ت�سمح بالتعاون والتن�سيق فيما بينها يف جمال
الأن�شطة والفعاليات والربامج.

تنفيذ عدد من الأن�شطة
والربامج مع منظمات
�أخرى

وجود �أن�شطة فعلية قامت
عقد حما�ضرات تدعو املنظمة �إىل التعاون مع
بها املنظمة بالتعاون مع
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص و�إر�شادهم على
�إحدى امل�ؤ�س�سات احلكومية
اجلهات احلكومية واخلا�صة التي ميكن التعاون معها
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

يوجد لدى املنظمة
ع�ضوية يف احد
االحتادات الإقليمية
واملحلية والدولية
تقوم املنظمة بتنفيذ
�أحد الأن�شطة �أو
الربامج مع منظمات
�أخرى
تقوم املنظمة بتنفيذ
�أن�شطة بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية
�أو م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص

م�ؤ�شر
الأداء

1-1-3

1- 3
التخطيط
للإدارة

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

املنظمة ال تقوم ب�إعداد
خطط �سنوية
ال يتم ت�ضمني اخلطة يف
التقرير ال�سنوي اخلا�ص
باملنظمة.

عر�ض اخلطط يف التقرير
ال�سنوي

�إعداد اخلطط ال�سنوية
املكتوبة لعمل املنظمة.

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

دورة تدريبية لكيفية
ت�صميم خطة
�سنوية للمنظمة.

و�سيلة التحقق (الدليل
على حتقق النتيجة)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

املنظمة لديها خطة �سنوية
املنظمة تقوم ب�إعداد خطط
و تعر�ضها على جمل�س الإدارة
�سنوية ويتم ت�ضمني اخلطة
و اجلمعية العمومية ويتم
يف التقرير ال�سنوي
مراجعتها خالل العام.

2–1-3

ال تراجع املنظمة خططها
خالل العام لإجراء
التعديالت الالزمة عليها

خطط املتابعة واملراجعة
الدورية للخطط ال�سنوية
و�آليات املتابعة

تعريف ب�أهمية املتابعة واملراجعة
والتعديل يف اخلطط ال�سنوية ح�سب
ما ي�ستجد من ظروف.

وجود خطة وا�ضحة للمتابعة
مرفقة بالإجراءات والآليات
وحتديد امل�س�ؤوليات

3-1-3

املنظمة ال تقوم بعر�ض
خططها للأن�شطة
واخلدمات على اجلمعية
العمومية للت�صديق عليها.

نظام داخلي ي�ضمن عر�ض
اخلطط على املجل�س
وت�صديق اجلمعية العمومية

 توعية املنظمة ب�ضرورة عر�ضخطط الأن�شطة و اخلدمات على
اجلمعية العمومية للت�صديق عليها.

عر�ض خطط الأن�شطة
واخلدمات وامل�شاريع على
اجلمعية العمومية يف
اجتماعها ال�سنوي.

4-1-3

املنظمة لي�س لديها خطة
ا�سرتاتيجية مكتوبة.

خطة ا�سرتاتيجية لفرتة �أكرث
من ثالث �سنوات

دورة تدريبية حول كيفية و�ضع خطة
ا�سرتاتيجية لفرتة �أكرث من 3
�سنوات

لدى املنظمة خطة
ا�سرتاتيجية مكتوبة لفرتة
�أكرث من � 3سنوات

تراجع املنظمة خططها
خالل العام وجتري
التعديالت الالزمة عليها
املنظمة تقوم بعر�ض
خططها للأن�شطة و
اخلدمات على جمل�س
الإدارة و اجلمعية العمومية
للت�صديق عليها.
املنظمة لديها خطة
ا�سرتاتيجية مكتوبة.

دليل خطة بناء القدرات
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الأفراد
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م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

5-1-3
6 -1 -3

 ال تت�ضمن موازنةاملنظمة ح�ص�صا مالية
لتدريب و تنمية مهارات
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
والعاملني لديها

7-1-3

لي�س لدى املنظمة خطة
مكتوبة لتدريب عامليها.

2-2-3

 لي�س لدى املنظمةو�صف وظيفي مكتوب
لكل العاملني فيها.

3-2-3

 املنظمة لي�س لديهاخمطط هيكل تنظيمي
مكتوب.

4-2-3

 ال حتتفظ املنظمةمبلفات العاملني لديها

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على االحتياج)

 تنظيم برامج لتدريب الأع�ضاء و العاملنيتخ�صي�ص موارد مالية
و عمل ور�ش تدريبية.
للتدريب.
 البحث عن موارد مالية جديدة للجمعيةجذب موارد مالية
 التن�سيق مع جهات خا�صة لتنظيم الربامججديدة للجمعية ت�ساعد
التدريبية.
على التنمية املهنية
تنظيم املركز لربامج تدريبيه
للأع�ضاء والعاملني.
خا�صةللأع�ضاء يف املنظمة.
خطة مكتوبة للتدريب

هيكل تنظيمي مكتوب
وو�صف وظيفي للعاملني
يف املنظمة
نظام للتوثيق واحلفظ
و�إدارة الأفراد.

 ور�ش تدريبية حول كيفية ت�صميم خطةللتدريب و التنمية.
 ور�شة تدريب حول حتديد االحتياجاتالتدريبية.

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

 تخ�ص�ص املنظمة ح�ص�صامالية لتدريب وتنمية مهارات
�أع�ضاءها.

 عقد دورات �أو ور�ش تدريبية حول �إدارةالأفراد تت�ضمن �صياغة الأو�صاف الوظيفية
و�أدلة ولوائح املوظفني
 ور�ش تدريبية حول كيفية و�ضع هيكلتنظيمي �إداري للجمعية.

 وجود هيكل تنظيمي مكتوب يفاملنظمة.
 وجود ملفات العاملني يفاملنظمة �شاملة كل م�ستنداتهم.

البند

 تت�ضمن موازنةاملنظمة ح�ص�صا
مالية لتدريب وتنمية
مهارات �أع�ضاء
جمل�س الإدارة
والعاملني لديها

 ور�ش تدريبية حول كيفيةيوجد لدى املنظمة
ت�صميم خطة للتدريب والتنمية.
خطة مكتوبة لتدريب
 لدى املنظمة خطة مكتوبةعامليها.
لتدريب عامليها
 هيكل تنظيمي مكتوب وجود و�صف وظيفي مكتوبلكل العاملني فيها.

 -درا�سة نظام احلفظ والتوثيق يف املنظمة.

و�سيلة التحقق
(الدليل على
حتقق النتيجة)

 ن�سخة منالأو�صاف الوظيفية
للعاملني يف املنظمة.
 املنظمة لديهاخمطط هيكل
تنظيمي مكتوب.

� 2- 3إدارة
الأفراد

م�ؤ�شر الأداء

5-2-3
6-2–3

7-2-3
8-2-3

9-2-3

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

 املنظمة لي�س لديها دليللإدارة الأفراد يت�ضمن
نظام لالن�ضباط الوظيفي

دليل لإدارة الأفراد ونظام
لالن�ضباط الوظيفي

 ور�شة عمل لكيفية ت�صميم نظاملإدارة الأفراد.

 لي�س لدى املنظمة�صندوق لتلقي اقرتاحات و
�شكاوى العاملني.

 توعية ب�أهمية وجود �صندوقلتلقي الآراء و ال�شكاوي يف
املنظمة.

 -و�ضع �صندوق لتلقي االقرتاحات.

 املنظمة لي�س لديها نظام نظام تقدير احتياجات العاملنيلتقدير احتياجات العاملني
التدريبية.
التدريبية.
 املنظمة لي�س لديها نظاملتقييم �أداء العاملني بها

 نظام تقييم و تقدير �أداءواحتياجات العاملني.

 توعية ب�أهمية وجود نظام تقديراحتياجات العاملني.
.
 توعية ب�أهمية التقييم الوظيفيامل�ستمر للأداء.
 تدريب حول �أ�ساليب تقييم �أداءالعاملني وتقدير احتياجاتهم

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

لديها نظام لإدارة
الأفراد.

و�سيلة التحقق
(الدليل على
حتقق النتيجة)

 املنظمة لديها دليللإدارة الأفراد
يت�ضمن نظام
لالن�ضباط الوظيفي

 لدى املنظمة وجود �صندوق يف�صندوق لتلقي
املنظمة لهذا الغر�ض .اقرتاحات و �شكاوى
العاملني.

 وجود نظام لتقييمو لتقدير العاملني يف
املنظمة.

 املنظمة لديهانظام لتقدير وتقييم
�أداء و احتياجات
العاملني.

 حتتفظ املنظمةمبلفات �شاملة
للعاملني

دليل خطة بناء القدرات
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� 2- 3إدارة
الأفراد

� 3- 3إدارة
املتطوعني
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التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على
حتقق النتيجة)

م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

10-2-3

 ال يوجد لدى املنظمةجدول رواتب �أو �أجور لكل
الوظائف.

 جدول رواتب �أو �أجور لكلالوظائف

 يوجد لدى املنظمة توعية ب�أهمية وجود جدول رواتب يف  -وجود جدول رواتبجدول رواتب �أو �أجور
يف املنظمة.
املنظمة .
لكل الوظائف .

11-2-3

 املنظمة ال توثق قراراتهافيما يتعلق ب�شئون
العاملني.

 نظام لتوثيق القرارات فيمايتعلق بالعاملني.

توعية ب�أهمية توثيق قرارات العاملني.

 توثيق قراراتاملنظمة.

 املنظمة توثققراراتها فيما يتعلق
ب�شئون العاملني.

12-2–3

ال يوجد لدى املنظمة
خطاب �إخباري �أو لوحة
�إعالنات

 ا�ستخدام لوحة �إعالنات �أون�شرة دورية.

 توعية املنظمة ب�ضرورة وجود لوحة�إعالنات يف املنظمة.

 وجود لوحة�إعالنات يف املنظمة
�أو ن�شرة دورية.

يوجد لدى املنظمة
خطاب �إخباري �أو
لوحة �إعالنات

1-3-3

 املنظمة لي�س لديهامن�سق �أو جلنة ل�شئون
املتطوعني.

 -جلنة ل�شئون املتطوعني

 توعية ب�أهمية دور و�آلية عمل جلنة�شئون املتطوعني.

 املنظمة لديهاالقدرة على
ا�ستقطاب املتطوعني.

 املنظمة لديهاجلنة ل�شئون
املتطوعني.

2-3-3

 املنظمة لي�س لديها خطةمكتوبة ال�ستقطاب و �إدارة
املتطوعني.

 القدرة على �صياغة خطةمكتوبة لإدارة و ا�ستقطاب
املتطوعني.

 ور�شة تدريبية تو�ضح كيفية و�ضعخطة �إ�سرتاتيجية لإدارة و ا�ستقطاب
املتطوعني.
 -برنامج عمل ال�ستقطاب املتطوعني.

 املنظمة لديهاالقدرة على
ا�ستقطاب و �إدارة
وحتفيز املتطوعني

 املنظمة لديهاخطة مكتوبة
ال�ستقطاب و �إدارة
املتطوعني.

3-3-3

 ال تنظم املنظمة برامجتدريبية للمتطوعني.

 -حتديد احتياجات التدريب.

 -التخطيط للربامج التدريبية.

 كفاءة املتطوعني يفاملنظمة

 تنظم املنظمةبرامج تدريبية
للمتطوعني.

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

البند

م�ؤ�شر
الأداء

1-4-3

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

 لي�س لدى املنظمة نظامجلمع و�إدارة املعلومات وال
تقوم بجمع البيانات حول
الأن�شطة

 4- 3جمع
 املنظمة لي�س لديها موظف2-4-3
و�إدارة
لنظم �إدارة املعلومات.
املعلومات
3-4-3

لي�س لدى املنظمة نظام
ملتابعة النتائج و�إعداد
التقارير حول �إجنازات
املنظمة.

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

ت�صميم نظام لإدارة
املعلومات للحفظ
والت�صنيف

 توعية ب�أهمية جمع بيانات و�إعدادالتقارير.
 -تدريب حول نظم و�إدارة املعلومات.

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على
حتقق النتيجة)

 لدى املنظمة نظام لدى املنظمة نظام جلمعجلمع و�إدارة املعلومات
و�إدارة املعلومات وجمع البيانات
و تقوم بجمع البيانات
حول الأن�شطة و �إعداد تقارير.
حول الأن�شطة

 موظف �أو جلنةلنظم �إدارة
املعلومات.

 تعيني موظف جلمع املعلوماتو�إدارتها.

 املنظمة لديها موظف لنظم�إدارة املعلومات.

 املنظمة لديهاموظف لنظم �إدارة
املعلومات.

 تلقي جمل�سالإدارة تقارير
�إح�صائية حول
�أن�شطة املنظمة.

 تدريب �أع�ضاء املنظمة على كتابةالتقارير الإح�صائية حول �أن�شطتها
و�أهمية تقيمها يف تقاريرها الدورية.

 تلقي جمل�س الإدارة تقاريردورية عن �أن�شطتها و يتم
مراجعتها من خالل اجتماعات
املجل�س.

لدى املنظمة نظام
ملتابعة النتائج و�إعداد
التقارير حول
�إجنازات املنظمة.

دليل خطة بناء القدرات
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1-4
 املحا�سبةاملالية

م�ؤ�شر
الأداء

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

4-1-1
�إىل
4-1-4

املنظمة لي�س لديها
�إجراءات مكتوبة حتدد
نطاق �سلطة التوقيع على
امل�ستندات املالية.

نظام داخلي يحدد نطاق
�سلطة التوقيع على
امل�ستندات املالية

املنظمة لي�س لديها
�إجراءات مكتوبة تف�صل
4-1-5
بني امل�سئوليات و
االخت�صا�صات يف كافة
املعامالت املالية.
املنظمة ال تقوم بفح�ص فح�ص م�ستقل دوري لعينة
م�ستقل لعينة من املعامالت
من املعامالت املالية
4-1-6
املالية كل � 3أ�شهر على
للمنظمة.
الأقل.

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

�صياغة �إجراءات مكتوبة حتدد نطاق
�سلطة التوقيع على امل�ستندات املالية
وامل�س�ؤوليات واالخت�صا�صات املالية
باملنظمة.

نظام داخلي يحدد نطاق
�سلطة التوقيع وامل�س�ؤوليات �صياغة �إجراءات مكتوبة حتدد امل�س�ؤوليات
واالخت�صا�صات يف
واالخت�صا�صات يف كافة املعامالت املالية
املعامالت املالية.

املنظمة لي�س لديها خزانة
4-1-7
مغلقة يف مقرها

االحتفاظ بخزانة مغلقة

تكوين فريق خمت�ص لإجراء الفح�ص
امل�ستقل الدوري لعينة من املعامالت
املالية.

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

نظام للإجراءات املالية
معتمد من اجلمعية العمومية
يحدد نطاق �سلطة التوقيع
على امل�ستندات املالية.
تطبيق النظام من قبل
املنظمة.
ف�صل بني امل�سئوليات
و االخت�صا�صات يف كافة
املعامالت املالية.

عمل فح�ص م�ستقل دوري

حتتفظ املنظمة بال�صكوك و
�شراء خزانة خا�صة حلفظ ال�صكوك
النقدية يف خزانة مغلقة يف
والوثائق املهمة والأر�صدة املالية للمنظمة
مقرها

و�سيلة التحقق (الدليل
على حتقق النتيجة)

البند

م�ؤ�شر
الأداء

8-1-4

املنظمة لديها �إجراءات
مكتوبة حتدد نطاق �سلطة
التوقيع على امل�ستندات
املالية.

9-1-4
املنظمة لديها �إجراءات
مكتوبة تف�صل بني
امل�سئوليات و االخت�صا�صات
يف كافة املعامالت املالية.
تقارير الفريق املخت�ص
املالية
املنظمة لديها خزانة مغلقة
يف مقرها

1- 4
املحا�سبة
املالية

11-1–4

12-1-4

14-1–4
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املنظمة لي�س لديها �سيا�سة
�سيا�سة مكتوبة لإيداع �صياغة �سيا�سة مكتوبة لإيداع النقدية
مكتوبة لإيداع النقدية الفائ�ضة
الفائ�ضة يف البنك
النقدية الفائ�ضة يف البنك
يف البنك.

وجود �سيا�سة مكتوبة لإيداع
النقدية الفائ�ضة يف البنك

نظام املنظمة الداخلي
يف جمال ال�ش�ؤون املالية

حفظ امللفات اخلا�صة باحل�سابات
املالية مرة كل �أ�سبوع ودرا�سة نظام
التوثيق وحفظ امللفات املالية يف
املنظمة وتقدمي تو�صيات املنا�سبة
لإعادة تنظيم امللفات

وجود ن�سخة �إ�ضافية حمدثة
من امللفات اخلا�صة
باحل�سابات املالية امل�سجلة
على الكمبيوتر و يحتفظ بها
يف مكان خارج مقر العمل

الن�سخ الإ�ضافية املحدثة
من امللفات اخلا�صة
باحل�سابات املالية

املنظمة ال تقوم بحفظ ن�سخة
�إ�ضافية حمدثة من امللفات
اخلا�صة باحل�سابات املالية
امل�سجلة على الكمبيوتر ب�شكل
دوري خارج مقرها.

االحتفاظ بن�سخة �إ�ضافية
من امللفات اخلا�صة
باحل�سابات املالية خارج
املقر.

امل�ؤ�شرات من � 11-1-4إىل  14-1-4للمنظمات التي يوجد لها مقر ثابت

13-1–4

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

املنظمة ال تقوم بالت�أمني على ت�أمني الأ�صول �ضد احلريق
وال�سرقة
�أ�صولها �ضد احلريق �أو ال�سرقة
و�ضع نظام للجرد الفعلي
للمخزون والأ�صول الثابتة
املنظمة ال تقوم باجلرد الفعلي
مرة كل عام.
للمخزون و الأ�صول الثابتة
تكوين فريق عمل �أو جلنة
للجرد ال�سنوي
لي�س لدى املنظمة �سيا�سات
للرقابة على الأ�صول
و�ضع �سيا�سات و�إجراءات
للرقابة على الأ�صول
ال ت�ضع املنظمة �إجراءات
وا�ستخدامها
مكتوبة ال�ستخدام الأ�صول

اتخاذ الإجراءات نحو ح�صر
املوجودات والأ�صول والت�أمني عليها
جرد الأ�صول الثابتة وفتح ملفات
خا�صة باملوجودات.
و�ضع خطة زمنية ثابتة لإجراءات
اجلرد وتعيني الفريق امل�س�ؤول عن
ذلك

ت�أمني الأ�صول �ضد احلريق
والفقدان و ال�سرقة
القيام باجلرد الفعلي
للمخزون و الأ�صول الثابتة
مرة كل عام و تقدمي تقرير
مكتوب ملجل�س الإدارة
واجلمعية العمومية

ح�صر الأ�صول التي حتتاج لرقابة
على اال�ستخدام كالكمبيوتر و�آالت
الت�صوير وحتديد امل�س�ؤولني عنها
و�آليات ا�ستخدامها.

وجود نظام للرقابة على
الأ�صول وا�ستخدامها

وثائق الت�أمني على
الأ�صول
وثائق اجلرد الفعلي مرة
كل عام على الأقل
لدى املنظمة �سيا�سات
للرقابة على الأ�صول
ال ت�ضع املنظمة �إجراءات
مكتوبة ال�ستخدام
الأ�صول

دليل خطة بناء القدرات
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1- 4
املحا�سبة
املالية

م�ؤ�شر الأداء

نتيجة التقييم
امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد
على االحتياج)

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

15-1-4

املنظمة ال حتتفظ مبلفات
�شهرية للم�صروفات
تت�ضمن �أ�صول الفواتري
و�إي�صاالت ال�سداد.

االحتفاظ بامللفات,املتابعة
ودرا�سة نظام التوثيق وحفظ
امللفات املالية يف املنظمة

16-1-4

املنظمة ال حتتفظ مبلف
لك�شف الأجور و الرواتب

االحتفاظ مبلف لك�شف
الأجور و الرواتب

17-1-4

املنظمة ال حتتفظ ب�صورة
لكافة امل�ستندات املطلوبة
لعملية ال�صرف

االحتفاظ ب�صورة لكافة
امل�ستندات املطلوبة لل�صرف

18-1-4

املنظمة ال ت�ستخدم مناذج
طلب �شراء يف جميع
حاالت امل�شرتيات

ا�ستخدام مناذج طلب �شراء

19-1-4

املنظمة ال ت�ستخدم مناذج
طلب نقدية مقدمة من
العاملني لل�صرف على
الأن�شطة املختلفة للمنظمة

ت�صميم مناذج طلب نقدية,

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

البند

م�ؤ�شر
الأداء

فتح ملفات �شهرية
للم�صروفات والأ�صول
والإي�صاالت

ملفات م�ستقلة للفواتري
والإي�صاالت

حتتفظ املنظمة مبلفات
�شهرية للم�صروفات

20-1-4

املنظمة ال تقوم ب�إعداد مذكرة
الت�سوية البنكية للح�سابات البنكية

�إعداد مذكرة الت�سوية
البنكية

فتح ملفات للأجور والرواتب

وجود ملف لك�شوف الأجور
والرواتب مرفق به �إي�صاالت
اال�ستالم لكل موظف

حتتفظ املنظمة مبلف
لك�شف الأجور و الرواتب

21-1-4

املنظمة ال حتتفظ مبلف منف�صل
لعقود اخلدمات والإيجارات
املتعلقة باملنظمة.

حفظ ملف منف�صل لعقود
اخلدمات و الإيجارات

مت االحتفاظ ب�صورة لكافة
امل�ستندات املطلوبة لعملية
ال�صرف

املنظمة حتتفظ ب�صورة
لكافة امل�ستندات املطلوبة
لعملية ال�صرف

22-1-4

املنظمة ال حتتفظ مبلف ي�ضم كافة
اتفاقيات امل�شروعات و,املوازنات

23-1-4

املنظمة ال حتتفظ بن�سخة من
النظام املحا�سبي
املنظمة لي�س لديها حما�سب
متخ�ص�ص

تدريب الأمني املايل للمنظمة
على االحتفاظ ب�صور لكافة
امل�ستندات ،وا�ستخدام مناذج
لطلبات ال�شراء وطلبات
النقدية.

عمل منوذج طلب �شراء

ا�ستخدام مناذج طلب نقدية .

املنظمة حتتفظ بنماذج
طلب �شراء يف جميع
حاالت امل�شرتيات
ت�ستخدم املنظمة مناذج
طلب نقدية للعاملني لديها

1- 4
املحا�سبة
املالية

24-1-4
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حفظ ملف ي�ضم كافة
اتفاقيات امل�شروعات
و,املوازنات
االحتفاظ بن�سخة من
النظام املحا�سبي
حما�سب متخ�ص�ص لدى
املنظمة

تدريب الأمني املايل على
�إعداد مذكرة الت�سوية
البنكية

القدرة على �إعداد مذكرة
الت�سوية البنكية

فتح ملفات منف�صلة للعقود
واخلدمات واتفاقيات
امل�شروع والنظام املحا�سبي
للمنظمة.

توظيف حما�سب
متخ�ص�ص
تدريب على كيفية عمل
ال�سجالت املحا�سبية,
توعية ب�أهميتها

25-1-4

املنظمة لي�س لديها �سجالت
حما�سبية نظامية

عمل �سجالت حما�سبية
نظامية

26-1-4

املنظمة لي�س لديها م�ستندات
حما�سبية �أ�صولية
املنظمة لي�س لديها تقرير �سنوي �أو
�شهري ال�ستخراج حركة
امل�صروفات والإيرادات

عمل م�ستندات حما�سبية
�أ�صولية

توعية

القيام بعمل تقرير مايل
دوري.

ور�شة عمل تدريبية على
كيفية كتابة التقارير
املالية.

27-1-4

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

التدخل (طريقة الرد
على االحتياج)

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

االحتفاظ مبلف منف�صل لعقود
اخلدمات احلالية
االحتفاظ مبلف ي�ضم كافة
اتفاقيات امل�شروع ,املوازنات
االحتفاظ بن�سخة من النظام
املحا�سبي
وجود حما�سب متخ�ص�ص يف
احل�سابات

و�سيلة التحقق (الدليل
على حتقق النتيجة)

مذكرة الت�سوية البنكية
حتتفظ املنظمة مبلف
منف�صل لعقود اخلدمات و
الإيجارات
حتتفظ املنظمة مبلف ي�ضم
كافة اتفاقيات
امل�شروع,املوازنات
املنظمة حتتفظ بن�سخة من
النظام املحا�سبي
يوجد لدى املنظمة حما�سب
متخ�ص�ص

املنظمة لي�س لديها �سجالت
وجود �سجالت حما�سبية نظامية
حما�سبية
يوجد لدى املنظمة م�ستندات
وجود م�ستندات حما�سبية
حما�سبية �أ�صولية
�أ�صولية.
ا�ستخراج تقرير �شهري يبني
يوجد لدى املنظمة تقرير
حركة امل�صروفات و الإيرادات و
دوري ال�ستخراج حركة
البنك و ال�صندوق
امل�صروفات و الإيرادات

دليل خطة بناء القدرات
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البند

م�ؤ�شر
الأداء

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

1-2-4

املنظمة ال تعد تقارير مالية
�شهرية للعر�ض على جمل�س
الإدارة

�إعداد تقارير مالية �شهرية وعر�ضها
على جمل�س الإدارة

ال تعر�ض املنظمة احل�سابات
2-2-4
املالية يف تقريرها ال�سنوي
3-2-4
2- 4
امل�ساءلة
املالية

ال يوجد فريق متخ�ص�ص
يقوم باملراجعة الداخلية
للح�سابات.

ال تتعاقد املنظمة مع حما�سب
4-2-4
قانوين ملراجعة احل�سابات

عر�ض التقارير املالية ال�سنوية يف
التقرير ال�سنوي للمنظمة
فريق متخ�ص�ص للمراجعة الداخلية
التعاقد مع حما�سب قانوين بح�سب
النظام الأ�سا�سي وقانون اجلمعيات

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

مناق�شة التقرير املايل ال�شهري
�صياغة نظام خا�ص باملنظمة ي�ضع يف اجتماعات جمل�س الإدارة
�آليات �إعداد التقارير املالية
واعتمادها ون�شرها يف التقرير
التقرير ال�سنوي يت�ضمن
ال�سنوي.
احل�سابات املالية للمنظمة
ت�شكيل جلنة �أو فريق متخ�ص�ص
للمراجعة الداخلية الدورية.
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حما�ضر جمل�س الإدارة

البند

م�ؤ�شر الأداء

التقرير ال�سنوي

3- 4
التخطيط
املايل

1-3-4

يوجد فريق متخ�ص�ص يقوم
باملراجعة الداخلية

تقارير املراجعة الدورية

�ضمان �صحة احل�سابات املالية
توعية حول قانون اجلمعيات يو�ضح
وتاليف العجز �أو الوقوع يف �أي
البند الذي يتعلق بهذا املو�ضوع
خمالفات قانونية

تتعاقد املنظمة مع
حما�سب قانوين ملراجعة
احل�سابات

عر�ض التقارير و املوازنات �إمام
ال تعر�ض احل�سابات والتقارير
اجلمعية العمومية لتجنب االختال�سات �صياغة نظام داخلي ي�ضمن عر�ض
و املوازنات املالية �إمام
5-2-4
وال�سرقات ولتكوين عالقة وطيدة بني التقارير واملوازنات �أمام اجلمعية
اجلمعية العمومية لالقرتاع
الإدارة و اجلمعية العمومية مبنية على
العمومية.
ال�شفافية
نظام داخلي معتمد يحدد
ال تعد املنظمة تقارير مالية
تقارير مالية خا�صة للعر�ض على
�صالحيات املجل�س يف عر�ض
عن املنح للعر�ض �إمام
6-2-4
اجلهات املانحة
التقارير املالية على اجلهات
اجلهات املانحة
املانحة.

حقيبة التقومي الذاتي للمنظمات الأهلية

النتيجة املتوقعة ووحدات
القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على حتقق
النتيجة)

تعر�ض احل�سابات والتقارير و
املوازنات املالية �إمام اجلمعية
العمومية لالقرتاع
تعد املنظمة تقارير مالية عن
املنح للعر�ض �إمام اجلهات
املانحة

حما�ضر اجتماعات
اجلمعية العمومية

4- 4
اال�ستدامة
املالية

نتيجة التقييم امل�ؤ�س�سي

االحتياج

ال تعد املنظمة ميزانية تقديرية لل�سنة
القادمة للعر�ض على جمل�س الإدارة

اكت�ساب مهارة التخطيط
املايل.
مهارة �إعداد امليزانيات
التقديرية املالية

1-4-4

ال تعد املنظمة حتليل �سنوي للن�سب
املالية و تكاليف الربامج

2–4-4
3-4–4

التدخل (طريقة الرد على
االحتياج)

النتيجة املتوقعة
ووحدات القيا�س

و�سيلة التحقق
(الدليل على
حتقق النتيجة)

تعد املنظمة ميزانية
و�ضع امليزانية التقديرية
تقديرية لل�سنة
تنظيم ور�ش عمل عن التخطيط
ت�ساعد على معرفة حركة
احلالية وال�سنوات
املايل وكيفية �إعداد ميزانية
الإيرادات و امل�صروفات ملدة القادمة وكذالك ال
تقديريه
�سنة �أو �أكرث
تعر�ضها على جمل�س
الإدارة

اكت�ساب مهارات التحليل
املايل وا�ستثماره يف التقييم.

ور�شة عمل عن التحليل املايل .

�إعداد تقارير مالية حتليلية تعد املنظمة حتليل
تو�ضح الن�سب املالية ومواطن �سنوي للن�سب املالية
اخللل يف ال�صرف.
و تكاليف الربامج

القدرة على التعرف على
ال تقوم املنظمة بن�شاط �سنوي لتدبري
الن�شاطات املختلفة التي تدر
التمويل
متويال م�ستمرا على املنظمة.

تنظيم ور�شة عمل عن كيفية و
�أهمية �إعداد امل�شاريع لتدبري
التمويل و تبادل اخلربات مع
اجلمعيات �أخرى

اعتماد املنظمة على نف�سها
تقوم املنظمة بن�شاط
يف توفري الأموال الالزمة لأي
�سنوي لتدبري التمويل
م�شروع تنفذه

التقارير املالية

دليل خطة بناء القدرات
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