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إخواني وأخواتي وأبنائي الكرام ..
يســـرنى أن أثمـــن لكـــم مشـــاركتكم ومبادرتكـــم الفاعلـــة فـــي 
جائـــزة خالـــد العيســـى الصالـــح للتميـــز فـــي العمـــل اخليـــري.

ــاني  ــرًا للـــدور اإلنسـ ــا تقديـ ــادرة منـ ــا كمبـ ــاء إطالقهـ والتـــي جـ
التاريخـــي والرائـــد لدولـــة الكويـــت فـــي العمـــل اخليـــري وترجمـــة 
وشـــعبًا  قيـــادة  الكويـــت  أهـــل  ومبـــادرات  لتوجيهـــات  عمليـــة 
وعلـــى رأســـهم أميـــر العطـــاء صاحـــب الســـمو الشـــيخ/ نـــواف 
األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويـــت حفظـــه اهلل.

حيث متثل هذه اجلائزة أداه فاعلة وبناءة للعمل على 
اإلرتقاء بالعمل اخليري واإلنساني على مستوى دولة 
نشأتها  منذ  الكويت  اسم  وإلرتباط  احلبيبة  الكويت 

.. اجلــــائـزة  مؤسـس  كلمـــة 
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بالعمل اخليري واإلنساني نتج عنها إختيار صاحب السمو الراحل الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح 
طيب اهلل ثراه قائدًا لإلنسانية واختيار الكويت مركزًا للعمل اإلنساني من قبل األمم املتحدة.

ويحدونـــا األمـــل فـــي هـــذه الـــدورة أن تكـــون مشـــاركتكم اإليجابيـــة كمـــا عهدناكـــم فـــي هـــذه اجلائـــزة جتســـيدًا 
للتنافـــس اإليجابـــي واملشـــرف يعكـــس وجـــه الكويـــت اخليـــري واإلنســـاني وإجنازاتـــه وعطـــاءه وأن تتـــدرج 
اجلائـــزة فـــي تطبيقهـــا العملـــي لتشـــمل املؤسســـات اخليريـــة علـــى مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي 
وصـــواًل إلـــى مؤسســـات الدولـــة العربيـــة واإلســـالمية حتقيقـــًا للتكامـــل التنمـــوي لـــدى مؤسســـات العمـــل 

اخليـــري بكافـــة دول العالـــم.

املؤسسات  لتمكني  اإلمكانات  كافة  وتسخير  اجلائزة  لهذه  املستمر  دعمنا  على  نؤكد  هنا  ومن 
واإلنساني. اخليري  العمل  في  والتميز  لإلرتقاء  اداءها  وقياس  وإجنازاتها  تبادل خبراتها  من  اخليرية 

سائاًل اهلل عزوجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي،
ُمتمنيًا َلُكم َجميعًا ُكل التوفيِق والنجاح. 

واحلمد هلل رب العاملني،،،
خالد العيسى الصالح

مؤسس اجلائزة
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اإلنسانية  ومبادراتها  اخليرية  بأعمالها  تأسيسها  منذ  الكويت  ُعرفت  لقد 
والتطوعية على مدى تاريخها املمتد ألربعة قرون فضربت أروع األمثلة في 
إلى  العمل اخليري  بعد جيل في مجال  واستمرت جياًل  واإلحسان  العطاء 
حني اختيارها من األمم املتحدة كمركز عاملي للعمل اإلنساني وتسمية سمو 
الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه قائدا  الراحل  أميرها 
قيادة صاحب  املسيرة حتت  الكويت  أبناء  يستكمل  واليوم  اإلنساني،  للعمل 

السمو الشيخ/ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه.

الكويتية ببذل كل ما في وسعها من أجل حتقيق  املؤسسات اخليرية  قامت 
أفضل النتائج احلالية واملستقبلية ومبا يحقق توقعات كافة املستفيدين من 
العمل اخليري، وامتد ذلك إلى ضرورة استدامة التميز واستمراريته في ظل 
حتديات داخلية وخارجية يعيشها القطاع اخليري وربطه باحللول اجلذرية 
لرواد  وفرص  وما حتمله من حتديات  املستمرة  واالحداث  املشكالت  تتجاوز 

هذا القطاع.

د/ ناصر محمد العجمي
رئيس االحتاد

األمني العام للجائزة
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النسخة  انطالق  الكويتية  اخليرية  واملبرات  اجلمعيات  احتاد  أعلن  فقد  املهم  الواقع  لهذا  واستجابة 
كافة  مبشاركة  سنوي  دوري  اخليري«وبشكل  العمل  في  للتميز  الصالح  العيسى  خالد  الثالثة«جلائزة 
اجلمعيات واملبرات اخليرية الكويتية والفرق التطوعية الرسمية، وقد توافقت اجلهود العلمية واملهنية 
تسترشد  معتمدة  عاملية  معايير  وفق  املؤسسة  أداء  لقياس  على صياغة منوذج  اجلائزة  تلك  من خالل 
بها املؤسسات اخليرية بكافة اختصاصاتها سعيًا الى حتقيق األداء املتميز، والذي مت صياغته بناء علي 
في  املستمر  والتحسني  التطوير  إلى  يهدف  بحيث  العالم  دول  من  العديد  في  به  العمل  يتم  منهجية 

املؤسسات اخليرية بكافة تصنيفاتها والتي تسعى الى حتقيق التميز.

كما نتشرف هذا العام بهذه الدورة أن نستقبل مشاركات أخواننا وأشقائنا األعزاء من رواد العمل اخليري 
بدول مجلس التعاون اخلليجي للمشاركة معنا في اجلائزة في بعض مجاالت اجلائزة متهيدًا لالنتقال 

باجلائزة من وضعها احمللي الى اخلليجي الى الدولي بإذن اهلل.

 ختامًا اسأل املولى عز وجل أن يوفق اجلميع ممن بادر وشارك في هذه اجلائزة وأن يحفظ الكويت أميرًا 
وحكومة وشعبا حتت قيادة مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 

حفظه اهلل ورعاه وسمو ولي عهده األمني، واحلمد هلل رب العاملني.
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نســـتعرض أدنـــاه ســـردًا ألهـــم املصطلحـــات الفنيـــة 
ـــي: ـــو التال ـــى النح ـــب، عل ـــذا الكتي ـــي ه ـــي وردت ف الت

)1( اجلائـــزة: ونعنـــي بهـــا جائـــزة الســـيد خالـــد العيســـى 
الصالـــح للتميـــز فـــي العمـــل اخليـــري.

بـــه  املنـــاط  الفريـــق  بـــه  ونعنـــي  الفنـــي:  الفريـــق   )2(
اجلائـــزة،  معاييـــر  إعـــداد  اجلائـــزة(  مستشـــار  )برئاســـة 
قبـــل  مـــن  إليهـــا  التقـــدم  وشـــروط  ومجاالتهـــا،  وفئاتهـــا، 

التطوعيـــة.  الفـــرق  أو  اخليريـــة  املؤسســـات 

مجموعـــة  بهـــا  ونعنـــي  احلاكمـــة:  االعتبـــارات   )3(
السياســـات العامـــة التـــي حتكـــم اجلائـــزة مـــن حيـــث فكرتهـــا، 

تنفيذهـــا. وآليـــات  اجلغرافـــي،  ونطاقهـــا  ومضمونهـــا، 

تعريـــف بأهـــم املصطلحـــات الـــواردة فـــي كتيـــب اجلائـــزة
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)4( قيم اجلائزة: ونعني بها املبادئ أو املثل التي يتبناها القائمون على اجلائزة.

)5( رؤية اجلائزة: ونعني بها الصورة املستقبلية التي ُيـراد للجائزة أن تصلها في ُنَسِخها القادمة

)6( معاييـــر اجلائـــزة: ونعنـــي بهـــا مجموعـــة املقاييـــس العلميـــة التـــي يتـــم تقييـــم اجلهـــات املتقدمـــة علـــى أساســـها 
ــل  ــة العمـ ــيطها لتناســـب بيئـ ــق بتبسـ ــام الفريـ ــي قـ ــة )RADAR( التـ ــّدل، ومنهجيـ ــام )EFQM( املعـ ــا لنظـ وفقـ
اخليـــري احملليـــة، ولتيســـير التعامـــل معهـــا مـــن قبـــل اجلهـــات املرشـــحة للجائـــزة. وقـــد مت تقســـيمها إلـــى معاييـــر 

رئيســـية وأخـــرى فرعيـــة.

)7( مجـــاالت اجلائـــزة: ونعنـــي بهـــا نطاقـــات املجـــاالت التـــي ســـيتم تقييـــم اجلهـــات املترشـــحة مـــن خاللهـــا وتشـــمل 
علـــى ســـبيل املثـــال مجـــال: أفضـــل مؤسســـة خيريـــة، وأفضـــل فريـــق تطوعـــي، وأفضـــل مشـــروع تقنـــي، وأفضـــل مشـــروع 

تطوعـــي مبتكـــر.. وهكـــذا.

)8( فئـــات اجلائـــزة: ونعنـــي بهـــا تصنيـــف اجلهـــات اخليريـــة التـــي ســـتتقدم للجائـــزة كاجلمعيـــات واملبـــرات 
والهيئـــات والفـــرق التطوعيـــة ومـــن فـــي حكمهـــم، حيـــث ُتقّســــم هـــذه املؤسســـات إلـــى فئـــات فرعيـــة هـــي: )أ( التـــي يزيـــد 
عـــدد موظفيهـــا عـــن 50 موظفـــًا، والفئـــة )ب( وعـــدد موظفيهـــا مـــن  30 إلـــى 50 موظفـــًا، والفئـــة )ج( املؤسســـة 

التـــي يقـــل عـــدد املوظفـــني فيهـــا عـــن 30 موظفـــًا.
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)9( شـــروط التقـــدم: ونعنـــي بهـــا الضوابـــط التـــي يتـــم 
مـــن خاللهـــا قبـــول أوراق ووثائـــق اجلهـــة املترشـــحة، وكذلـــك 

الترشـــح. لذلـــك  املطلوبـــة  واإلجـــراءات  اخلطـــوات 

)10( الهيـــكل التنظيمـــي للجائـــزة: ونعنـــي بـــه الشـــكل 
الـــذي يحـــوي القوالـــب اإلداريـــة املتضمنـــة لوحـــدات العمـــل 
أمنـــاء  مبجلـــس  بـــدءًا  اجلائـــزة  علـــى  املشـــرفة  املختلفـــة 
اجلائـــزة، مـــرورًا بالفريـــق الفنـــي املكلـــف وفريـــق احملكمـــني، 
وانتهـــاء بفـــرق الدعـــم اإلداري واإلعالمـــي والتقنـــي واملالـــي.

أصحـــاب  مـــن  مجموعـــة  بهـــم  ونعنـــي  احملكمـــون:    )11(
اخلبـــرة فـــي مجـــال التقييـــم املؤسســـي وفقـــا ملعاييـــر اجلائـــزة 
املستمدة من النموذج األوروبي إلدارة اجلودة )EFQM( مع 
إســـقاط منهجيـــة رادار )RADAR( علـــى معاييـــر اجلائـــزة. 

والـــذي خضـــع احملكمـــون إلـــى مقـــرر تدريبـــي مركـــز عليـــه.
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)12( النموذج األوروبي إلدارة اجلودة )EFQM(: ونعني به اختصارًا ما يسمى بــ: 

)Europian Foundation for Quality Managemnet(

ــًا ملجموعتـــني مـــن املعاييـــر تركـــز األولـــى  ــام خـــاص بتقييـــم التميـــز املؤسســـي فـــي اجلهـــات املختلفـــة وفقـ وهـــو نظـ
منهـــا علـــى قيـــاس مـــا يســـمى مبعاييـــر املمكنـــات )Enablers(، فيـــَم تختـــص املجموعـــة الثانيـــة بقيـــاس مـــا يســـمى 
مبعاييـــر النتائـــج )Results(. واملمكنـــات هـــي تلـــك املعاييـــر التـــي مـــن شـــأنها متكـــني املؤسســـة مـــن الوصـــول إلـــى 
التميـــز مثـــل وجـــود قيـــادة فعالـــة للمؤسســـة متتلـــك خطـــة اســـتراتيجية قابلـــة للتنفيـــذ، مـــع كفـــاءات بشـــرية واعـــدة، 
وشـــبكة متعاملـــني مســـتدامة، وشـــراكات داعمـــة، ونظـــام مالـــي وتقنـــي دقيـــق، وعمليـــات إداريـــة حتكـــم األداء الكلـــي 
للمؤسســـة. أمـــا املعاييـــر املتعلقـــة بالنتائـــج فإنهـــا تختـــص مبـــا حققتـــه املؤسســـة موضـــع التقييـــم مـــن جنـــاح فـــي 
قطاعاتهـــا املختلفـــة كقطـــاع املـــوارد البشـــرية، وفـــي مجـــال املتعاملـــني معهـــا، وفـــي خدمـــة املجتمـــع وفـــي األداء 
املؤسســـي الكلـــي للمنظمـــة اخليريـــة. اجلديـــر بالذكـــر هنـــا أن الفريـــق الفنـــي للجائـــزة قـــد تعامـــل مـــع هـــذه املعاييـــر 
بشـــكل مـــرن بحيـــث مت إعـــادة صياغـــة بعضهـــا ليتناســـب مـــع الطبيعـــة احملليـــة للعمـــل اخليـــري فـــي منطقتنـــا 

اخلليجيـــة والعربيـــة مـــع إضافـــة بنـــود جديـــدة خاصـــة بهـــذه البيئـــة اإلقليميـــة.
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)13( منهجيـــة رادار )RADAR(: ونعنـــي بهـــا تلـــك اآلليـــة التـــي يتـــم مـــن خاللهـــا قيـــاس معاييـــر التميـــز 
أعـــاله باســـتخدام أربـــع زوايـــا متثـــل اختصـــارًا لألحـــرف األبجديـــة التـــي تتكـــون منهـــا هـــذه املفـــردة املســـماة باللغـــة 

اإلجنليزيـــة )RADAR(، حيـــث تتمثـــل هـــذه الزوايـــا األربعـــة علـــى النحـــو التالـــي:

:Results (R)

أي النتائج املطلوب من اجلهة املترشحة حتقيقها في كل معيار رئيسي وفرعي

:Approach (A)

أي املنهجية التي مت استخدامها من قبل اجلهة املترشحة للتوصل إلى النتائج 

:Deployment (D)   

أي كيفية تنفيذ هذه املنهجية للتوصل إلى النتائج من قبل اجلهة املترشحة

:Assessment & Review (A&R)   

ونعني بذلك مراجعة وتقييم النتائج للتعلم منها وحتديد فرص التحسني املطلوبة مستقباًل. 



13 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري



جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري14

املوضوعات: فهرس 

نبـــذة عـــن اجلائزة	 
االعتبـــارات احلاكمـــة للجائـــزة	 
قيـــم اجلائزة	 
رؤيـــة اجلائزة	 
رســـالة اجلائزة	 
أهـــداف اجلائزة	 
الهيـــكل التنظيمـــي للجائـــزة	 
مهـــام الوحـــدات التنظيميـــة لهيـــكل اجلائـــزة	 
فئـــات اجلائزة	 

16
18
20
22
23
24
26
27
29



15 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

31
39
49
55
58
61
65
69
116
132
135

مجـــاالت املشـــاركة	 
معاييـــر اجلائـــزة )مؤسســـات(	 
معاييـــر اجلائـــزة )فـــرق تطوعيـــة(	 
شـــروط التقـــدم للجائـــزة	 
اخلامتــــــة والتوصيـــات	 
رســـالة االلتـــزام مببـــدأ عـــدم تعـــارض املصالـــح	  مرفـــق )١( 
عقـــد االلتـــزام باحملاظـــة علـــى ســـرية املعلومـــات	  مرفـــق )٢( 
منـــاذج معاييـــر اجلائـــزة )مؤسســـات( وفقـــًا ملنهجيـــة رادار 	  مرفـــق )٣( 
منـــاذج معاييـــر اجلائـــزة )فـــرق( وفقـــا ملنهجيـــة رادار 	  مرفـــق )٤( 
منـــوذج تقييـــم مشـــروع الريـــادة اإللكترونيـــة وفقـــا ملنهجيـــة رادار	  مرفـــق )٥( 
منـــوذج تقييـــم املشـــروع التطوعـــي املتميـــز وفقـــا ملنهجيـــة رادار	  مرفـــق )٦( 



جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري16

انطلقت جائزة السيد خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري نوفمبر عام 2020 حيث فاق 
عدد اجلهات املشاركة فيها بنسختيها األولى والثانية )51( جهة خيرية، ما بني جمعيات ومبرات وفرق تطوعية. 
وها هي اليوم تطرح نفسها من جديد في نسخنها الثالثة بـإضافة معيارين جديدين، ال لتؤكد جناح التجربتني 
السابقتني فقط، بل لتعزز أهمية أن يكون للعمل اخليري في الكويت الدور الريادي في االنتقال إلى املـؤسسية 

في العمل، واالحترافية في األداء، واملهنية في تطوير العاملني.

كما تركز اجلائزة في نسختها الثالثة على أن يكون للعمل اخليري صورته املبتكرة في تنفيذ برامجه، ونظامه 
الدقيق في إدارة أمواله، وآلياته العلمية في قياس رضى عمالئه ومنتسبيه، وذلك كله وفق مقاييس فنية توازن 

بني محلّية اإلعداد وعاملية املعايير.

على  قدرة  الكويتي  اخليري  للعمل  يكون  أن  أهمية  على  تؤكد  اليوم  اجلائزة  فإن  سبق،  ما  على  وتأسيسا 
الذكي مع  والتعامل  إبراز مشاريعه،  في  اإلعالمي  البعد  والتركيز على  أعماله،  في  التقنية احلديثة  استثمار 

وسائل التواصل االجتماعي املختلفة في برامجه ومبادراته. 

وتتويجا لكل ذلك فقد أّكدت اجلائزة هنا على ترسيخ مفهوم أن الغاية منها ليس نيلها فقط، بل أن يكون 

نبذة عـن اجلائزة
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تطوير املـؤسسة الفائزة هو املبتغى، وتشجيع روح التنافسية الراقية هو الهدف، وتوفير مرجعية كويتية لقياس 
التميز في العمل اخليري هو األساس.

ال  فـإننا  إليها،  التقدم  وشروط  وفئاتها،  ومجاالتها،  معاييرها،  املتضمن  هذا  اجلائزة  كتيب  لكم  نقدم  وإذ 
منلك إاّل أن نرفع أسمـي آيات الشكر والعرفان للعم الفاضل السيد خالد العيـسـي الصالح على فكرته، ودعمه، 
ومتابعته، ومتويله لهذه اجلائزة التي لواله -بعد توفيق اهلل عّز وجل- لم تصل هذه اجلائزة إلى نسختها الثالثة، 

فنسأل اهلل أن يجعل ذلك كله في ميزان أعماله الصاحلة. 

وفريق احملكمني  أعّد،  الذي  الفني  الفريق  وإلى  واملبرات اخليرية،  والشكر موصول إلدارة احتاد اجلمعيات 
الذي قّيـم، والفرق اإلدارية واإلعالمية والتقنية التي دعمت وساندت. 

وختامًا.. نتطلع مستقباًل إلى أن تتنقل هذه اجلائزة من املشاركة الكويتية إلى املشاركة اخلليجية، ومن البعد 
احمللي إلـى البعد العربي، ومن املستوى الوطني إلى املستوى الدولي بإذن اهلل. 
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يؤكـــد فريـــق اجلائـــزة علــــى مجموعـــة مـــن املبـــادئ واالعتبـــارات التـــي حتكـــم عمـــل كل مـــن يقـــوم علـــى هـــذه 
اجلائـــزة ســـواء فـــي جانـــب اإلعـــداد واإلدارة، أو فـــي جانـــب الترّشـــح واملشـــاركة، أو فـــي جانـــب التحكيـــم والتقييـــم، 

وهـــذه املبـــادئ أو االعتبـــارات احلاكمـــة هـــي:

< التبسيط:
ونعنـــي بـــه أننـــا انتهجنـــا هنـــا فـــي بنـــاء معاييـــر اجلائـــزة منهـــج التبســـيط فـــي طـــرح املفاهيـــم اإلداريـــة، وفـــي 
تبّنـــي املعاييـــر الفنيـــة، وفـــي شـــرح املفـــردات العلميـــة، وفـــي إعـــداد النمـــاذج العمليـــة التـــي ســـُيطَلب مـــن اجلهـــات 

املتقدمـــة للجائـــزة التعامـــل معهـــا. 

< املـواءمة:
ونعنـــي بهـــا أننـــا عنـــد اختيـــار أو إعـــداد معاييـــر اجلائـــزة حرصنـــا أن نحقـــق التـــوازن بـــن البعـــد العاملـــي 
للمعاييـــر الدوليـــة التـــي مـــن أشـــهرها النمـــوذج األوروبـــي إلدارة اجلـــودة EFQM، وبـــن البعـــد احمللـــي 

االعتبارات احلاكمة للجائــــزة



19 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

وطبيعـــة العمـــل اخليـــري فـــي دولـــة الكويـــت خاصـــة، وفـــي املنطقـــة العربيـــة بشـــكل عـــام. األمـــر الـــذي جعـــل 
فريـــق اجلائـــزة يعمـــد إلـــى تكييـــف املعاييـــر الدوليـــة ملالئمـــة ومواءمـــة الطابـــع احمللـــي للجهـــات اخليريـــة 
املتقدمـــة، وذلـــك مـــن دون إخـــالل فـــي مضمـــون تلـــك املعاييـــر الدوليـــة، وفـــي ذات الوقـــت مـــن غيـــر إهمـــال 

خلصوصياتنـــا احملليـــة

< املنافسة الذاتية:
ونعنـــي بهـــا تشـــجيع روح املنافســـة الذاتيـــة بـــني املؤسســـات املتقدمـــة للجائـــزة مبعنـــى أننـــا ال نقـــارن بـــني 
املؤسســـات فـــي التميـــز واألداء فقـــط، بـــل نعمـــد أيضـــًا إلـــى مقارنـــة كل مــــؤسسة خيريـــة بنفســـها، مـــن حيـــث 
الفـــرق بـــني أدائهـــا الســـابق والتغيـــر الـــذي مت فـــي أدائهـــا احلالـــي، والـــذي يعكـــس التحســـني الـــذي تفوقـــت فيـــه 

تلـــك املؤسســـة علـــى ذاتهـــا، وهـــذا هـــو ســـّر عنواننـــا أعـــاله: »املنافســـة الذاتيـــة«.
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< احليادية:

ونعنـــي بهـــا: التـــزام التجـــرد فـــي قبـــول املــــؤسسات املتقدمـــة للجائـــزة، وجتســـيد املوضوعيـــة فـــي تقييـــم 
مشـــاريعهم موضـــع الفحـــص، مـــع عـــدم إظهـــار مـــا يوحـــي بامليـــل نحـــو مــــؤسسة دون أخـــرى، أو تكويـــن أّي 

عالقـــة شـــخصية مـــع إيٍّ منهـــا قبـــل، أو أثنـــاء، أو حتـــى بعـــد عمليـــة التحكيـــم.

< الشفافية:

ونعنـــي بهـــا: توفيـــر املعلومـــة ذات العالقـــة جلميـــع اجلهـــات املتقدمـــة للجائـــزة ســـواء مت طلبهـــا أو لـــم 
ــة تقـــع  ــا كانـــت تلـــك املعلومـ ــاح«، طاملـ ــا يعـــرف مببـــدأ »اإلفصـ ــا ملـ ــم، وذلـــك تطبيقـ يتـــم ذلـــك مـــن قبلهـ

دة بهـــا، وحاجـــة اجلهـــة الطالبـــة لهـــا. ضمـــن صالحيـــة اجلهـــة املـــزوِّ

قيـــــــم اجلائــــزة
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< االحترافية:

ونعنـــي بهـــا: إبـــراز درجـــة عاليـــة مـــن املهنيـــة فـــي كل مـــا يتعلـــق بعمليـــات اجلائـــزة بـــدءًا بإعـــداد املعاييـــر، 
والقيـــام بالتحكيـــم، مـــرورًا بإجـــراءت التقييـــم،  وانتهـــاًء بآليـــة رصـــد وإعـــالن النتائـــج.

< التنمية املؤسسية:

ونعنـــي بهـــا: ترســـيخ مبـــدأ أن الفـــوز باجلائـــزة هـــو وســـيلة لغايـــة أكبـــر هـــي التطويـــر املــــؤسسي للجهـــة 
الفائـــزة، أي أن األصـــل ليـــس هـــو مجـــرد الفـــوز بـــل اســـتثمار ذلـــك مســـتقباًل لالرتقـــاء باملؤسســـة الفائـــزة 

وتنميتهـــا إدارّيـــًا، وفنّيـــًا، وماليـــا، وبشـــريًا، وتقنيـــا.

< االبتكار:

ونعنـــي بهـــا: أن تقـــدم املــــؤسسة موضـــع التقييـــم إضافـــة جديـــدة، وزاويـــة مبدعـــة فيمـــا تقدمـــه مـــن 
مشـــاريع، أو حتققـــه مـــن أهـــداف، أو متارســـه مـــن أداء، علـــى أن يترجـــم ذلـــك االبـــداع إلـــى جنـــاح مبتكـــر 

ذو بعـــد عملـــيٍّ ملمـــوس، ومشـــاهد، وقابـــل للقيـــاس.
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اجلائـــــزة رؤيــــــة 
نحو ريادة تنموية مبتكرة ودور عاملي متميز للعمل اخليري

< شرح رؤيــــة اجلائــــزة:
توضح الرؤية أعاله طموح القائمني على اجلائزة في أن يرونها قد ساهمت فعال في تعزيز 
ريادة العمل اخليري محليا كعامل مهم من عوامل التنمية املجتمعية والوطنية، مع التطلع إلى 
أن يكون لهذا العمل اخليري احمللي دورًا عامليًا متميزا في املستقبل يجعل منه منوذجًا ُيحتذى 

به في احملافل الدولية. 
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اجلائـــــزة رســــــالة 
االرتقاء مبستوى اجلهات ذات العالقة بالعمل اخليري في إطاٍر من 

التنافسية، لتحقيق التمّيـز في أدائها، والتحسني املستمر في أعمالها.

< شرح رسالة  اجلائــــزة:
توضح الرسالة أعاله مهمة اجلائزة واملتمثلة في متكني اجلهات اخليرية من اإلرتقاء مبستويات 
أدائها الفنية واإلدارية واملالية والبشرية واملعلوماتية ونحوها، وذلك كله في إطار من التنافس 
الراقي الذي يضمن لهذه اجلهات حتقيق التمّيـز في األداء، والتعامل بروح التنافسية املهنية، 
والسعي الدؤوب نحو التحسني املستمر فيما ترسمه من خطط، وحتققه من أهداف، وتقدمه من 

مبادرات وبرامج ومشاريع. 
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أهداف اجلائــــزة

تركـــز اجلائزة علــــى األهداف االســـتراتيجية التالية:

< نشـــر الوعـــي بســـيادة قيـــم التميـــز واملؤسســـية واالبتـــكار فـــي العمـــل اخليـــري 
وصـــواًل إلـــى تكويـــن روح خاصـــة بـــني قيـــادات ومنتســـبي اجلهـــات اخليريـــة تنبـــذ العمـــل الفـــردي، وتعـــزز 

اإلجنـــاز القائـــم علـــى النظـــم، واللوائـــح، والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد.

ــزة  ــة الفائـ ــق اجلهـ ــي حتقيـ ــاس فـ ــي األسـ ــتفيد هـ ــة املسـ ــدأ أن خدمـ ــز مبـ < تعزيـ
للتميـــز، ذلـــك أن األصـــل فـــي أّي تطويـــر للعمـــل، أو جتويـــد فـــي األداء، أو إبـــداع فـــي املشـــاريع هـــو رضـــى 

املســـتفيد عـــن منتجـــات أو خدمـــات تلـــك اجلهـــة اخليريـــة.
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< ترســـيخ مفهـــوم أن الغايـــة مـــن اجلائـــزة هـــو التطويـــر املــــؤسسي للجهـــة الفائـــزة 
وليـــس اجلائـــزة بذاتهـــا، األمـــر الـــذي ســـيؤدي إلـــى أن تســـتثمر اجلهـــُة فوَزهـــا فـــي اإلصـــرار علـــى املزيـــد مـــن 
التقـــدم، وإلـــى أن حتـــرص اجلهـــة غيـــر الفائـــزة فـــي البحـــث عـــن فـــرص التحســـني والتطويـــر للمـــرات القادمـــة.

< توفيـــر مرجعيـــة كويتيـــة لقيـــاس التميـــز فـــي العمـــل اخليـــري، تـــوزان بـــن 
»محليـــة اإلعـــداد« و »عامليـــة املعاييـــر«، مبـــا يعكـــس حرصنـــا علـــى االســـتفادة مـــن أفضـــل املمارســـات 
فـــي قيـــاس التميـــز واجلـــودة املؤسســـية مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر احلـــرص علـــى تكييـــف املقاييـــس العامليـــة 

ــه، وثوابتـــه، وخصوصياتـــه.  ــا، وطبيعتـ ــا يخـــدم بـيـــــئة العمـــل اخليـــري احمللـــي املرتبـــط بقيـــم مجتمعنـ مبـ
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الهيكـــــــل
التنظيمي
للجائـــــزة

مجلس
األمنــــاء

الفريق
الفني

فريق
احملكمني

فريق
الدعــم اإلداري

فريــق التســويق
اإلعالمي

فريــق املوقع
وحســابات التواصــل

األمن
العـــــــــام

ر مستشا
اجلائــزة
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اجلائــزة لهيــكل  التنظيميــة  الوحــدات  مهــام 

هـــو الراعـــي األساســـي للجائـــزة واملســـاند لهـــا فـــي كافـــة مراحلهـــا بـــدءًا مـــن فكرتهـــا، وانتهـــاًء باعتمادهـــا 
النهائـــي، مـــرورًا بالقيـــادة اإلداريـــة للفريـــق الفنـــي برئاســـة مستشـــار اجلائـــزة مـــع اعتبـــار األمـــني العـــام هـــو 
حلقـــة الوصـــل بـــني الفريـــق ومجلـــس أمنـــاء اجلائـــزة املخولـــني بإصـــدار القـــرارات املتعلقـــة مبعاييـــر اجلائـــزة 

وفئاتهـــا ومجاالتهـــا بعـــد توصيـــة الفريـــق الفنـــي.

وتتركـــز مهمتـــه فـــي إعـــداد املـــادة الفنيـــة لكتيـــب اجلائـــزة عبـــر تقـــدمي املشـــورة فـــي بنـــاء املواءمـــة فـــي معاييـــر 
اجلائـــزة بـــني احملليـــة والعامليـــة مبـــا يضمـــن االســـتفادة مـــن النمـــاذج املعتمـــدة فـــي قيـــاس التمّيــــز املؤسســـي 
مثـــل نظـــام اجلـــودة األوروبـــي )EFQM( ومنهجيـــة  )RADAR(، مـــع تقـــدمي التوجيـــه الفنـــي عنـــد 

ــزة.  ــع اإللكترونـــي للجائـ ــا يتعلـــق باملوقـ ــا يتعلـــق بالـــدور املنـــوط باحملكمـــني، أو فيمـ ــواًء فيمـ ــة سـ احلاجـ

العام مجلس األمناء واألمني 

الفنــــــي الفريـــــق 
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ويتلخـــص دورهـــم فـــي املســـاهمة فـــي تقييـــم معاييـــر اجلائـــزة الرئيســـية والفرعيـــة وفـــق منـــاذج خاصـــة تضمـــن 
أعلـــى درجـــات الكفـــاءة واإلنصـــاف انطالقـــا مـــن تقييمهـــم للوثائـــق التـــي تقدمهـــا اجلهـــات املترشـــّحة لنيـــل 
اجلائـــزة، والقيـــام بزيـــارات ميدانيـــة لتلـــك اجلهـــات عنـــد احلاجـــة، مـــع اشـــتراط أن تتوفـــر فـــي هـــؤالء احملكمـــني 

اخلبـــرة الفنيـــة، وجتــــّنب أي تعـــارض للمصالـــح مـــن شـــأنه أن يــــؤثر ســـلبًا علـــى حياديتهـــم فـــي التقييـــم.

ومهمـــة هـــذه الفـــرق هـــي تقـــدمي جميـــع أشـــكال اإلســـناد اإلداري كالتنســـيق مـــع اجلهـــات املتقدمـــة للجائـــزة، 
ومتابعـــة جـــداول الزيـــارة امليدانيـــة، وإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة ونحـــو ذلـــك. كمـــا يتولـــى الفريـــق اإلعالمـــي كل 
مـــا مـــن شـــأنه نشـــر وتســـويق اجلائـــزة، وتنســـيق التغطيـــات املطلوبـــة ســـواًء فـــي اإلعـــالم الرســـمي أو وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، فـــي حـــني أن الفريـــق التقنـــي يختـــص بـــكل مـــا يتعلـــق باملوقـــع االلكترونـــي للجائـــزة 

تصميمـــًا، وإعـــداًد، ومتابعـــة.

احُمُلكميـــــن فريـــــق 

ِفَرق الدعم اإلداري، واإلعالمي، والتقني
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اجلائــزة فئـــات 
اجلهات املشاركة

ـــى1 ـــة األول الفئ
< املؤسسات ذات الطابع اخليري.

وتشـــمل اجلمعيـــات واملبـــرات اخليريـــة املرخصـــة رســـميا وفقـــا للقـــرار الـــوزاري رقـــم )48/أ( لســـنة 2015، أو 
تلـــك التـــي صـــدرت فيهـــا مراســـيم أو أدوات إشـــهار أخـــرى، علـــى أن يكـــون لهـــذه اجلهـــات نظـــام أساســـي يحكـــم 
أدائهـــا ألغـــراض العمـــل اخليـــري أو اإلنســـاني أو اإلغاثـــي أو التعليمـــي أو التربـــوي أو الصحـــي أو غيـــر ذلـــك 
مـــن مجـــاالت العمـــل اخليـــري. ويدخـــل فـــي ذلـــك أيضـــا املــــؤسسات التـــي تشـــكلت ألغـــراض الوصايـــا واألثـــالث 
واألوقـــاف ونحوهـــا، ُيســـتثنى مـــن ذلـــك اجلهـــات احلكوميـــة ذات الطابـــع اخليـــري كالـــوزارات والهيــــئات امللحقـــة 

أو املســـتقلة ومـــا فـــي حكمهـــا.
وتنقسم هذه الفئة األولى إلى ثالث فئات فرعية هي: )أ( و )ب( و )ج( على النحو التالي:
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الثانيـة2 الفئـة 
< الفـــرق التطوعيـــة.

1.1 - الفئة )أ(: املؤسسات اخليرية التي يزيد عدد موظفيها الدائمني عن 50 فردًا
1.2 - الفئة )ب(: املؤسسات اخليرية التي يترواح عدد موظفيها الدائمني بني 30 - 50 فردًا

1.3  - الفئة )ج(: املؤسسات اخليرية التي يقل عدد موظفيها الدائمني عن 30 فردًا

وتشـــمل أي فريـــق تطوعـــي )ال يقـــل عـــدد أعضائـــه الدائمـــني عـــن ثالثـــة( يحمـــل ترخيصـــا رســـميا ســـاري 
املفعـــول مـــن وزارة الشـــؤون فـــي دولـــة الكويـــت أو أي جهـــة رســـمية ذات اختصـــاص وصالحيـــة، والـــذي يـــؤذن 

ــا ملجالـــه التطوعـــي الـــذي رخـــص مـــن أجلـــه. للفريـــق مـــن خاللـــه مبمارســـة نشـــاطه وفقـ
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مجاالت املشــاركة يف اجلائزة

أواًل: مجاالت املشــاركة يف اجلائزة للمؤسسات

< املجال األول: جائزة املؤسسة املتميزة:
ونعنـــي بذلـــك أن تخضـــع املؤسســـة اخليريـــة ككل للتقييـــم كـــي تنـــال اجلائـــزة وفقـــا للمعاييـــر العشـــرة املذكـــورة 
ســـابقا فـــي هـــذا الكتيـــب، علـــى أن التقـــل درجـــة املؤسســـة فـــي مجمـــوع هـــذه املعاييـــر عـــن ٪60 مـــن مجموعـــة 

الدرجـــات الكليـــة للمؤسســـة اخليريـــة.
< املجال الثاني: جائزة الريادة االلكترونية:

ونعنـــي بذلـــك أن تتقـــدم املؤسســـة اخليريـــة بأحـــد مشـــاريعها املبتكـــرة فـــي املجـــال التقنـــي لنيـــل اجلائـــزة، 
وذلـــك وفقـــا للضوابـــط التاليـــة:

< أن يكون املشروع اخليري متعلقا بالبعد التقني أو التكنولوجي. 
< أن يقع املشروع االلكتروني ضمن اختصاصات وأعمال املؤسسة.
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<  أن يكون املشروع من فكرة وتصميم كوادر املـؤسسة أو بـإشرافهم املباشر.
< أن ينطلق املشروع اإللكتروني من فكرة مبتكرة تضيف للعمل اخليري قيمة جديدة. 

< أن يكون املشروع قد دخل حّيز التنفيذ وله نتائج ملموسة، وليس تصّورًا فقط.
< أاّل يكـــون قـــد ســـبق للمؤسســـة الفـــوز بـــذات املشـــروع االلكترونـــي فـــي جائـــزة خالـــد العيســــي الصالـــح فـــي 

ــابقة. نســـخها السـ
< املجال الثالث )جائزة اإلنتاج اإلعالمي واملهني املساند( وينقسم إلى:

	 أفضل مشروع إنساني             	 أفضل تقرير توثيقي             	 أفضل فيديو توثيقي

اواًل: - شروط جائزة أفضل مشروع إنساني.
1( أن تكون فكرة املشروع مبتكره.

2( أن يكون املشروع قاباًل للتطوير مستقباًل.
3( أن يستهدف املشروُع الشرائَح احملددَة له بنسبة كبيرة.

4( أن يساهم املشروع في اخلطاب اإلعالمي الهادف لشريحة الشباب.
5( أن يساهم املشروع في معاجلة القضايا والتحديات املعاصرة.
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6( أن يكون املشروع ذو فائدة تعود على املجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
7( أن تكون منهجية املشروع مبنية على أسس علمية صحيحة ومثبتة.

8( أن يستخدم املشروُع األساليَب والبرامج العلمية والفنية والتقنية احلديثة. 

ثانيًا: - شروط جائزة أفضل تقرير توثيقي.
1( أن يكون تكون فكرة التقرير مبتكرة.

2( أن يكون التقرير قاباًل لإلضافة والتطوير ملراحل قادمة.
3( أن يستهدف موضوع التقرير بيان الشرائَح احملددَة له.

4( أن يساهم التقرير في اخلطاب اإلعالمي الهادف لشريحة الشباب.
5( أن يساهم التقرير في معاجلة القضايا والتحديات املعاصرة للعمل اخليري واملجتمع بشكل عام.

6( أن يكون التقرير ذو فائدة على املجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
7( أن تكون منهجية التقرير مبنية على أسس علمية صحيحة ومثبتة.

8( أن يستخدم التقرير األساليب والبرامج العلمية والفنية والتقنية احلديثة.
9( عـــدد صفحـــات التقريـــر التوثيقـــي: يجـــب أن يكـــون ملـــف Word Office املســـتخدم فـــي طباعـــة التقريـــر 
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 Arial Times Roman 11 أو Arabic Typesetting بخط حجم )22( إذا كان
10( أن ال تقل عدد صفحات التقرير عن 7 صفحات وال تزيد على 15 صفحة.

ثالثًا: - شروط جائزة أفضل فيديو توثيقي.
1( أن يكون موضوع الفيلم جديًدا ومن مصادر معتمدة.

2( أن يكون السنياريو واضَح الرسالة وعلى مستوى عاٍل من احلرفية.
3( أن يتميز اإلخراج باحليوية في إبراز رسالة الفيلم كما رسم السيناريو معاملها.

4( أن يتميز التصويُر باإلبداع في تنويع أحجام اللقطات واستخدام مصادر اإلضاءة وحتريك الكاميرا.
5( أن يكون مونتاج الصورة انسيابًيا متناغم اإليقاع مع سريان األحداث ومتوافًقا مع مونتاج الصوت.

6( أن تكون املؤثراُت الصوتيُة عنصرًا داعمًا لرسالة العمل.
7( أن يتـــم تركيـــُب التعليـــق الصوتـــي، إن وجـــدت احلاجـــة إليـــه، بشـــكل يرفـــع مـــن مســـتوى فعاليـــة الرســـالة 

ويؤكـــد وصولهـــا.
8( أن تكون مدة الفيلم ال تقل عن )4( دقائق وال تزيد عن )30( دقيقة.
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ثانًيــا: مجاالت املشــاركة يف اجلائزة للفرق التطوعية

< املجال األول: جائزة الفريق التطوعي املتميز:
ونعنـــي بذلـــك أن يخضـــع الفريـــق ككل للتقييـــم كـــي ينـــال اجلائـــزة وفقـــا للمعاييـــر الثمانيـــة املذكـــورة ســـابقا 
فـــي هـــذا الكتيـــب، علـــى أن التقـــل درجـــة الفريـــق فـــي مجمـــوع هـــذه املعاييـــر عـــن ٪60 مـــن مجموعـــة الدرجـــات 

الكليـــة للفريـــق التطوعـــي.
< املجال الثاني: جائزة املشروع التطوعي املتميز:

ونعنـــي بذلـــك أن يتقـــدم الفريـــق التطوعـــي بأحـــد مشـــاريعه املبتكـــرة لنيـــل اجلائـــزة، وذلـــك وفقـــا للضوابـــط 
التاليـــة:

< أن يقع املشروع التطوعي ضمن اختصاصات وأعمال الفريق.
< أن يكون املشروع من فكرة وتصميم وتنفيذ أعضاء الفريق أو بـإشرافهم املباشر.

< أن ينطلـــق املشـــروع التطوعـــي مـــن فكـــرة مبتكـــرة تضيـــف للعمـــل اخليـــري قيمـــة جديـــدة، كأن يســـاهم فـــي 
حـــل مشـــكلة، أو اســـتثمار فرصـــة، أو حتقيـــق حاجـــة للعمـــل اخليـــري. 
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< أن يكون املشروع قد دخل حّيز التنفيذ وله نتائج ملموسة، وليس تصّورًا فقط.
< أاّل يكـــون قـــد ســـبق للفريـــق التطوعـــي الفـــوز بـــذات املشـــروع فـــي جائـــزة خالـــد العيســــي الصالـــح فـــي نســـخها 

الســـابقة.
< املجال الثالث )جائزة اإلنتاج اإلعالمي واملهني املساند( وينقسم إلى:

	 أفضل مشروع إنساني             	 أفضل تقرير توثيقي             	 أفضل فيديو توثيقي

اواًل: - شروط جائزة أفضل مشروع إنساني.
1( أن تكون فكرة املشروع مبتكره.

2( أن يكون املشروع قاباًل للتطوير مستقباًل.
3( أن يستهدف املشروُع الشرائَح احملددَة له بنسبة كبيرة.

4( أن يساهم املشروع في اخلطاب اإلعالمي الهادف لشريحة الشباب.
5( أن يساهم املشروع في معاجلة القضايا والتحديات املعاصرة.

6( أن يكون املشروع ذو فائدة تعود على املجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
7( أن تكون منهجية املشروع مبنية على أسس علمية صحيحة ومثبتة.
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8( أن يستخدم املشروُع األساليَب والبرامج العلمية والفنية والتقنية احلديثة. 

ثانيًا: - شروط جائزة أفضل تقرير توثيقي.
1( أن يكون تكون فكرة التقرير مبتكرة.

2( أن يكون التقرير قاباًل لإلضافة والتطوير ملراحل قادمة.
3( أن يستهدف موضوع التقرير بيان الشرائَح احملددَة له.

4( أن يساهم التقرير في اخلطاب اإلعالمي الهادف لشريحة الشباب.
5( أن يساهم التقرير في معاجلة القضايا والتحديات املعاصرة للعمل اخليري واملجتمع بشكل عام.

6( أن يكون التقرير ذو فائدة على املجتمع بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
7( أن تكون منهجية التقرير مبنية على أسس علمية صحيحة ومثبتة.

8( أن يستخدم التقرير األساليب والبرامج العلمية والفنية والتقنية احلديثة.
9( عـــدد صفحـــات التقريـــر التوثيقـــي: يجـــب أن يكـــون ملـــف Word Office املســـتخدم فـــي طباعـــة التقريـــر 

 Arial Times Roman 11 أو Arabic Typesetting بخط حجم )22( إذا كان
10( أن ال تقل عدد صفحات التقرير عن 7 صفحات وال تزيد على 15 صفحة.
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ثالثًا: - شروط جائزة أفضل فيديو توثيقي.
1( أن يكون موضوع الفيلم جديًدا ومن مصادر معتمدة.

2( أن يكون السنياريو واضَح الرسالة وعلى مستوى عاٍل من احلرفية.
3( أن يتميز اإلخراج باحليوية في إبراز رسالة الفيلم كما رسم السيناريو معاملها.

4( أن يتميز التصويُر باإلبداع في تنويع أحجام اللقطات واستخدام مصادر اإلضاءة وحتريك الكاميرا.
5( أن يكون مونتاج الصورة انسيابًيا متناغم اإليقاع مع سريان األحداث ومتوافًقا مع مونتاج الصوت.

6( أن تكون املؤثراُت الصوتيُة عنصرًا داعمًا لرسالة العمل.
7( أن يتـــم تركيـــُب التعليـــق الصوتـــي، إن وجـــدت احلاجـــة إليـــه، بشـــكل يرفـــع مـــن مســـتوى فعاليـــة الرســـالة 

ويؤكـــد وصولهـــا.
8( أن تكون مدة الفيلم ال تقل عن )4( دقائق وال تزيد عن )30( دقيقة.
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معاييــــــــر
اجلائـــــــزة
للمؤسسات
الرئيسيـــة
والفرعيـــة

180 درجة
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1. املعيار األول: املشروعية: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي وجــود إطــار قانونــي للمـــؤسسة ينظــم عملهــا ويوضــح طبيعــة اختصاصهــا، مــع توفــر 
عــدد مــن العاملــني فيهــا ممــن هــم متخصصــون ومؤهلــون ملمارســة هــذا االختصــاص الــذي تزاولــه املؤسســة.

وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:
للمؤسسة إطار قانوني )ترخيص رسمي( ينظم عملها  .1.1

مجلس إدارة املؤسسة يضم عددا من املتخصصني في مجال عمل املؤسسة  .1.2
يوجد بني موظفي املؤسســة من يحمل تأهياًل علميا أو شــهادة تدريبية معتمدة في إحدى مجاالت   .1.3

عمل املؤسســة.  
فــي  للعمــل اخليــري  هــو متفــرغ  مــن  للمؤسســة  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  اإلدارة،  فــي مجلــس  لدينــا   .1.4

املؤسســة. بهــا  تختــص  التــي  املجــاالت 

2. املعيار الثاني: القيادة: )24 درجة(
ويتمثل هذا املعيار في متتع اإلدارة العليا للمؤسسة مبواصفات الشخصية القيادية التي متارس سلوكًا 
قيادّيا يؤهلها إلدارة اجلهة اخليرية بطريقة مؤسسية تتصف بجماعية القرار والعمل بروح الفريق الواحد.
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وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:
حتث القيادة العاملني وتشجعهم على حتقيق رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة  .2.1

حتــرص القيــادة علــى نقــل خبرتهــا اإلداريــة الشــخصية للعاملــني فيهــا بهــدف إعــداد صــف ثــاٍن مــن   .2.2
القيــادات إلدارة املؤسســة مســتقبال.

حُتِسن القيادة استخدام موارد املؤسسة املالية والعينية لتحقيق أهداف املؤسسة.    .2.3
تتخذ القيادة القرارات الصائبة ذات اجلودة العالية والقبول املرتفع  .2.4

تستخدم القيادة التفويض اإلداري بكفاءة وفاعلية.  .2.5
تطبق القيادة قوانني وأنظمة ولوائح املؤسسة بعدالة وحيادية وشفافية واضحة.   .2.6

3. املعيار الثالث: العاملون: )20 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي كل مــا يتعلــق بالعاملــني فــي املـــؤسسة متطوعــني أو دائمــني، بــدءًا بطــرق تعيينهــم، 
وآليات تدريبهم، وأســاليب حتفيزهم، وقياس رضاهم الوظيفي، ووالئهم املؤسســي، مرورًا بترتيب حقوقهم 

املاليــة واإلداريــة، وانتهــاء بإجــراءات إنهــاء خدماتهــم بعدالــة ويســر.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:
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لدينــا منهجيــة واضحــة فــي حتديــد االحتياجــات احلاليــة واملســتقبلية مــن املــوارد البشــرية التــي   3.1
املؤسســة أهــداف  حتقــق 

نطور قدرات ومواهب العاملني في املؤسسة من خالل البرامج والدورات التدريبية  3.2
نحرص على قياس رضى العاملني لدينا بشكل دوري  3.3

يتوفر لدينا في املؤسسة نظام للتظلمات واالقتراحات خاص بالعاملني  3.4
معدل دوران العمالة في املؤسسة يعتبر منخفضًا ولدينا نسبة جيدة من العاملني الدائمني.   3.5

4. املعيار الرابع: املتعاملون: )24 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي كل مــا يتعلــق بشــريحتني مــن املتعاملــني مــع املؤسســة همــا: )1( املانحــون الداعمــون 
لهــا مــن جانــب، و )2( املســتفيدون مــن خدماتهــا مــن جانــب آخــر. وذلــك مــن حيــث نظــام التواصــل معهــم، 
وشــفافية التعامــل مــع احتياجاتهــم، والتميــز فــي قيــاس مســتوى رضاهــم، ثــم االبتــكار والتنــوع فيمــا يقــدم 

لهــم مــن برامــج وخدمــات.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:
املتعاملون )أ(: املانحون )12 درجة من 24(
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يوجد لدينا نظام تواصل واضح وشفاف ومتكامل ومستمر مع املانحني  4.1
حترص املؤسسة على قياس رضا املانحني بشكل دوري  4.2

لدينا تصنيفات خاصة لفئات املانحني ونقدم خدمات خاصة للفئات املتميزة منهم  4.3

املتعاملون )أ(: املستفيدون )12 درجة من 24(
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

لــدى املؤسســة قاعــدة بيانــات خاصــة باملســتفيدين تضــم أعدادهــم وشــرائحهم واملشــاريع واخلدمــات   4.4
املقدمــة لهــم.

حترص املؤسسة على االبتكار والتنوع فيما يقدم للمستفيدين من خدمات ومشاريع  4.5
حتــرص املؤسســة علــى قيــاس رضــا مســتوى املســتفيدين عــن مشــاريعنا وخدماتنــا وأنشــطتنا التــي   4.6

نقدمهــا لهــم بشــكل دوري.

5. املعيار اخلامس: العمليات اإلدارية: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي كل مــا يتعلــق بــاألداء الداخلــي للمؤسســة مــن وجــود هيــكل تنظيمــي لوحداتهــا 
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اإلداريــة، وتوفــر أنظمــة ولوائــح تســّير العمــل فيهــا، ووصــف وظيفــي معتمــد ملنتســبيها، وأدلــة إجــراءات 
املختلفــة. وبرامجهــا  واضحــة ملشــاريعها 

وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:
لدى املؤسسة دليل تعريفي مكتوب ومعتمد للنظم واللوائح واإلجراءات اخلاصة بها  5.1

لدى املؤسسة هيكل تنظيمي مكتمل ومعتمد  5.2
يوجد وصف وظيفي مكتوب ومعتمد ومعمول به لكل وظيفة في املؤسسة  5.3

تتخذ املؤسسة سياسات واضحة ومكتوبة ومعلنة في ترقيات العاملني لديها  5.4

6. املعيار السادس: األداء املالي: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي كل مــا يتعلــق بالنظــام املالــي فــي املؤسســة اخليريــة مــن منابــع شــفافة لإليــرادات، 

وآليــة واضحــة للمصروفــات، ونظــام محاســبي دقيــق يحكــم العمليــات املاليــة ذات الصلــة.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

6.1  تتبع مؤسستنا طرقًا حديثة في جمع إيراداتها من منابعها املوثوقة واملعتمدة واملرخصة
6.2  يتم تنمية اإليرادات بطرق مشروعة، وموثوقة، ومرخصة، ومستدامة
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6.3  في مؤسستنا لدينا مصارف للمنتجات واملشاريع، وقوائم للمستفيدين معتمدة ومحدثة
6.4  يوجد لدينا نظام محاسبي دقيق، وموثوق، ومعتمد، ومستخدم، وقابل للتطوير.

7.  املعيار السابع: اإلعالم والعالقات اخلارجية: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي كل مــا يتعلــق  بنشــاط املؤسســة اإلعالمــي ســواء علــى املســتوى الرســمي أو مــن خــالل 
شــبكات التواصــل االجتماعــي. كمــا يتمثــل هــذا املعيــار فــي عالقــة املؤسســة -متمثلــة بقادتهــا- مــع اجلهــات 
الســيادية فــي دولــة املقــر، أو دول املنفعــة، ورمبــا امتــد ذلــك إلــى عالقاتهــا خارجيــا مــع املؤسســات اإلقليميــة 

أو الدوليــة ذات الصلــة.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

لدينـــا عالقـــات مشـــتركة مـــع مؤسســـات مناظـــرة محليـــة وخارجيـــة لتحقيـــق منفعـــة متبادلـــة فـــي   7.1
إطـــار أهـــداف املؤسســـة

لدينا عالقة جيدة مع اجلهات السيادية ذات العالقة على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو الدولي  7.2
لدينا في مـؤسستنا خطة إعالمية واضحة ومؤثرة في تطوير عالقاتنا العامة  7.3
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مـــع اجلمهـــور، وذات  التواصـــل االجتماعـــي تنشـــئ تفاعـــاًل  فـــي وســـائل  لدينـــا حســـابات محدثـــة   7.4
للتواصـــل. فعالـــة  معلومـــات 

8.  املعيار الثامن: نظم املعلومات: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي وجــود نظــام معلومــات الكترونــي لــدى املؤسســة تكــون فيــه املعلومــة موّثقــة، ودقيقــة، 

ومحّدثــة، ومعتمــدة، ومســتخدمة، وآمنــة، ويســهل الوصــول إليهــا عنــد احلاجــة.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

لدينا نظام تقني )IT( يحتوي على قواعد بيانات وأنظمة معلومات موثقة بشكل جيد  8.1
يتم حتديث املعلومات اخلاصة بقواعد البيانات لدينا بشكل مدورس، وسريع، ووفق آلية محددة.  8.2

فــي مؤسســتنا يســهل الوصــول إلــى واســتخدام قواعــد البيانــات ونظــم املعلومــات بشــكل آمــن داخليــا   8.3
وخارجيــا.

يوجــد ترابــط الكترونــي بــني جميــع اإلدارات لدينــا فــي املؤسســة وفــق صالحيــات واضحــة ومحــددة   8.4
لــكل إدارة.
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9.  املعيار التاسع: التخطيط االستراتيجي: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي وجــود وثيقــة خطــة اســتراتيجية للمؤسســة حتــوي قيمــًا ورؤيــة ورســالة، تدعمهــا 

أهــداف اســتراتيجية، وتصاحبهــا مبــادرات قابلــة للتنفيــذ، ومؤشــرات تقييــم قابلــة للقيــاس.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

لدينا وثيقة خطة استراتيجية مكتوبة ومعلنة حتوي قيما ورؤية ورسالة وأهدافًا استراتيجية  9.1
خطتنــا االســتراتيجية تتضمــن مبــادرات ومشــاريع يجــري تنفيذهــا مــع مؤشــرات جنــاح كميــة قابلــة   9.2

للقيــاس
مت إعــداد خطتنــا االســتراتيجية انطالقــا مــن حــوارات مــع عــدة أطــراف ذات عالقــة بعملنــا )داخليــة   9.3

وخارجيــة(
نقيــم مســتوى جنــاح اخلطــة دوريــا، مــع مكافــأة مــن ُيحِســن تنفيذهــا، ومحاســبة مــن يتســبب فــي   9.4

التنفيــذ تأخيــر 

10.  املعيار العاشر: التنافسية والتكامل مع املؤسسات األخرى: )16 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي كل مــا يتعلــق بقــدرة املؤسســة علــى التفــوق علــى ذاتهــا مــن جانــب، وعلــى التكامــل 
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مــع غيرهــا مــن املـــؤسسات املناظــرة محليــا وإقليميــا مــن جانــب آخــر، وذلــك مهمــا تباينــت أيدلوجيــات تلــك 
املؤسســات، أو اختلفــت توجهاتهــا الفكريــة.

وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:
ال تخضع أعمالنا وبرامجنا في املـؤسسة ألّي توجهات فكرية أو سياسية خاصة  10.1

نقــدم جميــع خدماتنــا وفقــا للمصــارف الشــرعية لــكل املســتفيدين دون حتيــز لعــرق، أو توجــه، أو   10.2
جنــس، أو جنســية، أو عقيــدة.

عالقتنــا مــع املؤسســات املناظــرة قائمــة علــى التنافســية الراقيــة، والتكامــل املهنــي، محليــا وإقليميــا   10.3
ودوليــا

ال نسمح أليٍّ من منتسبينا بطرح أو تسويق أيدولوجياتهم اخلاصة بهم داخل أروقة املؤسسة  10.4
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معاييــــــــر
اجلائـــــــزة
للفــــــــــرق
التطوعيـة

76 درجة
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1. املعيار األول: املشروعية: )8 درجة(
ويتمثــل هــذا املعيــار فــي وجــود إطــار قانونــي  )ترخيــص رســمي( ســاري املفعــول ينظــم عمــل الفريق وأنشــطته 

وبرامجه ومشــاريعه ومبادراته التي ُيـــَتــــطّلب أن تتوافق مع هذا اإلطار القانوني.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

لدينا إطار قانوني )ترخيص رسمي( ينظم عملنا وأنشطتنا وقراراتنا  1.1

2. املعيار الثاني: القيادة: )12 درجة(
إدارة الفريق مبمارسة سلوكيات قيادية كاتخاذ القرارات الصائبة، والقدرة  ويتمثل هذا املعيار في متتع 

علـي حتفيز األعضاء، وتفعيل مبدأ التفويض، والعمل بروح الفريق الواحد.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

2.1   حتث القيادة العاملني وتشجعهم على حتقيق أهداف الفريق.
2.2   تتخذ القيادة القرارات الصائبة ذات اجلودة العالية والقبول املرتفع 

2.3   تستخدم القيادة التفويض اإلداري بكفاءة وفاعلية
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3. املعيار الثالث: املستفيدون: )12 درجة(
درجة  حيث  من  الفريق  يقدمها  التي  اخلدمات  من  باملستهدفني  يتعلق  ما  كل  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
قاعدة  وجود  مع  فيها،  واالبتكار  التجديد  عنصرْى  توفر  ومدى  عنها،  رضاهم  ونسبة  منها،  استفادتهم 

بيانات خاصة بهؤالء املستفيدين. 
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

واخلدمات   واملشاريع  وشرائحهم،  أعدادهم،  تضم  باملستفيدين  خاصة  بيانات  قاعدة  الفريق  لدى   3.1
املقدمة لهم.

3.2 يحرص الفريق على التجديد واالبتكار والتنوع فيما يقدم للمستفيدين من خدمات ومشاريع
3.3  يحرص الفريق على قياس مستوى رضا املستفيدين من مشاريعه وخدماته وأنشطته التي قدمها

لهم بشكل دوري

4. املعيار الرابع: العمليات اإلدارية واملالية: )12 درجة(
ويتمثل هذا املعيار في كل ما يتعلق باألداء اإلداري واملالي للفريق من حيث وجود كتيبات أو إصدارات 
توضح طبيعة عمل الفريق وطرق االنضمام إليه، ودورية اجتماعاته، وآلية حساب إيراداته ومصروفاته، 
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مع وجود حساب بنكي مستقل لذلك.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

4.1  لدينا كتيب تعريفي للفريق.
4.2  لدينا اجتماعات دورية ذات محاضر مكتوبة.

4.3  لدينا حساب مالي بنكي مستقل وآلية لإليرادات واملصروفات واضحة مكتوبة

5. املعيار اخلامس: اإلعالم والعالقات اخلارجية: )8 درجة(
ويتمثل هذا املعيار في كل ما يتعلق  بنشاط الفريق اإلعالمي إن كان على املستوى الرسمي أو من خالل 

شبكات التواصل االجتماعي، مع وجود حسابات نشطة وفعالة على تلك الشبكات
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

5.1   لدينا تواجد في وسائل االعالم الرسمية  للدولة.
5.2   لدينا حسابات محدثة في وسائل التواصل االجتماعي تنشئ تفاعاًل مع اجلمهور، وذات معلومات 

فعالة للتواصل
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6. املعيار السادس: نظم املعلومات: )8 درجة(
ويتمثل هذا املعيار في وجود موقع الكتروني يحوي تعريفًا بالفريق التطوعي، وشرحًا ألنشطته وبرامجه 

ومشاريعه وفعالياته، علـى أن يتم حتديث معلومات هذا املوقع بشكل دوري.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

لدينا موقع الكتروني يحتوي على أنشطة وفعاليات الفريق الدورية.  6.1
يتم حتديث معلومات املوقع بشكل دوري  6.2

 
7. املعيار السابع: األهداف واخلطة السنوية: )8 درجة(

ويتمثل هذا املعيار في وجود أهداف واضحة ومحددة ومكتوبة للفريق، ذات زمن محدد لتحقيقها، مع 
توفر عدد من املبادرات، أو املشاريع، أو البرامج، أو األنشطة لتنفيذ تلك األهداف ضمن خطة سنوية تعد 

مسبقا.
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

7.1   لدينا أهداف واضحة ومكتوبة.
7.2   لدينا مبادرات ومشاريع لتنفيذ أهداف الفريق. 
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8. املعيار الثامن: التنافسية والتكامل مع الفرق األخرى: )8 درجة(
ويتمثل هذا املعيار في كل ما يتعلق بقدرة الفريق على التفوق على ذاته من جانب، ومن جانب آخر على 

إظهار التكامل مع الفرق األخرى ذات العالقة مهما اختلفت أيدلوجياتها وتوجهاتها الفكرية. 
وينقسم هذا املعيار إلى املعايير الفرعية التالية:

8.1  ال تخضع أعمالنا وبرامجنا في املؤسسة ألي توجهات فكرية أو سياسية.
8.2  عالقتنا مع الفرق املناظرة قائمة على التنافسية الراقية والتكامل املهني.
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شروط التقدم للجائزة

أواًل: شــروط التقدم للجائزة للمؤسســات اخليرية

1. أن يكون لدى املنظمة ترخيصا قانونيا ملمارسة نشاطها ضمن نظام أساسي يخولها لذلك

2. أن يتـــم رفـــع الوثائـــق املطلوبـــة كاملـــة علـــى املوقـــع االلكترونـــي للجائـــزة قبـــل الســـاعة 12 ليـــاًل مـــن 
اليـــوم احملـــدد النتهـــاء موعـــد اســـتقبال املـــواد والنمـــاذج املعبئـــة للجائـــزة، مـــع فتـــرة ســـماح للتعديـــل عليهـــا ال 

تتجـــاوز الســـاعة )12( ليـــاًل مـــن اليـــوم الـــذي يليـــه.

3. أن تتم املوافقة من قبل املؤسسة على استقبال فريق احملكمني ميدانيا في حال احلاجة لذلك

4. أن يقر من قام بتقدمي الطلب وحتميل الوثائق مبصداقية ودقة املعلومات التي مت تزويدنا بها

5. أن يتحمـــل مـــن يقـــوم بتقـــدمي الطلـــب املســـؤلية الكاملـــة عـــن أن املعلومـــات املرفوعـــة ال حتتـــوي أي إشـــارة 
إلـــى مـــا يخالـــف القوانـــني واألنظمـــة، أو يتعـــارض مـــع الثوابـــت والقيـــم املجتمعيـــة العامـــة.
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ثانًيا: شــروط التقــدم للجائزة للفرق التطوعية

1. أن يكون لدى الفريق التطوعي ترخيصا قانونيا ملمارسة نشاطه

2.  أن يتـــم رفـــع الوثائـــق املطلوبـــة كاملـــة علـــى املوقـــع االلكترونـــي للجائـــزة قبـــل الســـاعة 12 ليـــاًل مـــن 
اليـــوم احملـــدد النتهـــاء موعـــد اســـتقبال املـــواد والنمـــاذج املعبئـــة للجائـــزة، مـــع فتـــرة ســـماح للتعديـــل عليهـــا ال 

تتجـــاوز الســـاعة )12( ليـــاًل مـــن اليـــوم الـــذي يليـــه.

3.  أن تتم املوافقة على االجتماع أو التواصل مع أعضاء الفريق لالستفسار أو التأكد عند احلاجة.

6. أن يتقبل من كان مسـؤاًل عن تقدمي الطلب وحتميل الوثائق أن يتم التواصل املباشر به عند احلاجة

7.  أن يتـــم حتميـــل جميـــع الوثائـــق بصيغـــة ال PDF أو JPEG، أو رابـــط للمـــواد املرئيـــة، أو شـــرائح 
للمشـــروع التقنـــي.

ــة املســـؤولة عـــن  ــا للجهـ ــة النهائيـــة بعـــد التقـــدمي واالحتفـــاظ بالصـــورة إلبرازهـ ــر الشاشـ 8. أن يتـــم تصويـ
اجلائـــزة عنـــد احلاجـــة.
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4.  أن يقر من قام بتقدمي الطلب وحتميل الوثائق مبصداقية ودقة املعلومات التي مت تزويدنا بها

5.  أن يتحمـــل مـــن يقـــوم بتقـــدمي الطلـــب املســـؤلية الكاملـــة عـــن أن املعلومـــات املرفوعـــة ال حتتـــوي أي إشـــارة 
إلـــى مـــا يخالـــف القوانـــني واألنظمـــة، أو يتعـــارض مـــع الثوابـــت والقيـــم املجتمعيـــة العامـــة.

6.  أن يتقبـــل مـــن كان مســــؤاًل عـــن تقـــدمي الطلـــب وحتميـــل الوثائـــق أن يتـــم االتصـــال املباشـــر بـــه عنـــد 
احلاجـــة

7.  أن يتـــم حتميـــل جميـــع الوثائـــق بصيغـــة ال PDF أو JPEG، أو رابـــط للمـــواد املرئيـــة، أو شـــرائح 
للمشـــروع  

8.  أن يتـــم تصويـــر الشاشـــة النهائيـــة بعـــد التقـــدمي واالحتفـــاظ بالصـــورة إلبرازهـــا للجهـــة املســـؤولة عـــن 
اجلائـــزة عنـــد احلاجـــة.
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اخلامتـــــــة
والتوصيات
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اخلامتة والتوصيات

للقائمـني عليهـا  والتقديـر  الشـكر  بـكل معانـي  الفنـي للجائـزة  الفريـق  فيـه  الـذي يتقـدم  الوقـت  فـي 
بـدءًا بصاحـب الفكـرة وراعيهـا السـيد خالـد العيسـى الصالـح الـذي نسـأل اهلل أن يوفقـه إلـى أعمـال اخلير 

ويجازيـه عليهـا خيـر اجلـزاء.

وفـي الوقـت الـذي نقـدر فيـه أهميـة أن ُترَصـد جائـزة للتميـز فـي العمـل اخليـري علـى املسـتوى احمللـي 
لتكـون منصـة جلمعيـات ومبـرات ومؤسسـات وفـرق العمـل اخليـري املختلفـة جُتـّدد مـن خاللهـا مـا لديهـا 
مـن برامـج، وُتطـّور عـن طريقهـا مـا فـي جعبتهـا مـن مبـادرات، وُتَنّمـي بواسـطتها مـن ينتسـب إليهـا مـن 

عاملـني، أو يسـتفيد منهـا مـن متعاملـني، أو يتعـاون معهـا مـن شـركاء ومانحـني.

فـي الوقـت الـذى نقـرر فيـه أهميـة كل مـا سـبق، فــإننا نطمـع أن يقـف معنـا املعنّييـون فـي العمـل اخليري 
والتطوعـي وقفـة تأمـل مـع التوصيـات العملية التالية:

أولـى هـذه التوصيـات هـي ضـرورة أن ُينَظـر لهـذه اجلائـزة )وأي جائـزة أخـرى للتميـز املــؤسسي( من قبل 
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الفائزيـن بهـا مـن مؤسسـات خيريـة أو فـرق تطوعيـة علـى أنهـا وسـيلة لبلـوغ غايـة ال أكثـر، وآليـة لتحقيـق 
أو تلـك املؤسسـة قـد وضعـا قدميهمـا علـى بدايـة  الفريـق  إاّل، ومؤشـرًا عمليـا علـى أن هـذا  هـدف ليـس 
طريـق التميـز الـذى سـيتطلب منهمـا الحقـا االسـتمرار فيـه، واحملافظـة عليـه، بـل واإلصـرار علـى أن يكـون 

مقدمـة ملزيـد مـن التميـز واالبتـكار مسـتقبال.

وثانـي هـذه التوصيـات نوجههـا للمؤسسـات اخليريـة أو الفـرق التطوعيـة التـي قـد ال ُتَوفق في الوصول 
التعلـم مـن نتائـج التقييـم،  النتيجـة فـي هـذه احلالـة فـي  الفـوز املنشـود، مفادهـا أن يتـم اسـتثمار  إلـى 
هـذه  مـن  األسـاس  الهـدف  هـو  والـذى  املسـتمر  التحسـني  إلـى  وصـوال  سـابقة،  أخطـاء  مـن  واالسـتفادة 

اجلائـزة

وختامـا.. فـإن الوصيـة الثالثـة هـي أن ال ينسـينا التنافـس فـي التميـز أننـا أمـام عمـل خيـري الطابـع، 
تطوعـي الغـرض، إنسـانى الهـدف، وأن الفـوز باجلائـزة مـن عدمـه ليـس هـو املطلـب األسـاس، وال املكسـب 

األهـم، بـل األصـل أن يكـون طلـب املثوبـة هـو املقصـد، واملبتغـى، والغنيمـة.
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مرفــــــق رقـــم )١( 
املصالـــح تعـــارض  عـــدم  مببـــدأ  االلتـــزام  رســـالة 
)للتوقيـــع عليهـــا مـــن قبـــل أعضـــاء الفريـــق الفنـــي للجائـــزة(
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إلى من يهمه األمر

- إنطالقـــا مـــن كونـــي عضـــوا فـــي فريـــق إعـــداد كتيـــب جائـــزة خالـــد العيســـى الصالـــح للتميـــز فـــي العمـــل 
اخليـــري التـــي ينظمهـــا احتـــاد اجلمعيـــات واملبـــرات اخليريـــة فـــي دولـــة الكويـــت،

- ولكـــون الكتيـــب يتضمـــن معاييـــرًا للتقييـــم، وشـــروطًا للتقـــدم، ومجـــاالٍت للجائـــزة وفئاتهـــا املختلفـــة،

- واســـتنادًا ملـــا يتيحـــه لـــي عملـــي الفنـــي فـــي الفريـــق مـــن احتماليـــة التعامـــل مـــع بعـــض اجلهـــات ذات 
العالقـــة والتـــي قـــد تتقـــدم للفـــوز باجلائـــزة، 

- ونظـــرا لكـــون بعـــض هـــذه اجلهـــات رمبـــا احتاجـــت إلـــى بعـــض التوجيـــه أو التدريـــب أو املشـــورة الفنيـــة 
فـــي معاييـــر أو موضوعـــات اجلائـــزة،

تأسيسًا على ما سبق، وتأكيدًا ملبدأ عدم تعارض املصالح فإنني أؤّكد في هذه الرسالة على ما يلي:

1. عدم اإلفصاح عن أية معلومات يكون من شأنها استفادة طرف دون آخر لصالح الفوز في بعض معايير 
اجلائزة، وذلك قبل أو أثناء أو حتى بعد انتهاء عمل فريق اجلائزة، ما لم تكن النتائج قد صدرت.
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2. عـــدم اإلدالء بـــأي تصريحـــات لوســـائل اإلعـــالم املقـــروءة أو املســـموعة أو املرئيـــة أو مـــن خـــالل وســـائط 
التواصـــل االجتماعـــي ميكـــن أن تفّســـر بأنهـــا لصالـــح تفضيـــل جهـــة دون أخـــرى مـــن اجلهـــات املتقدمـــة 

للجائـــزة، مـــا لـــم يتـــم ذلـــك مبوافقـــة خطيـــة مـــن احتـــاد اجلمعيـــات واملبـــرات اخليريـــة.

3. عـــدم املوافقـــة علـــى أو املبـــادرة إلـــى تقـــدمي أيـــة خدمـــات تدريبيـــة أو مشـــورة فنيـــة تتعلـــق برفـــع مســـتوى 
إحـــدى اجلهـــات املتقدمـــة للجائـــزة مبـــا يفضلهـــا عـــن غيرهـــا، وُيســـتثنى مـــن ذلـــك احملاضرتـــني التوعويتـــني 
ـــى التوالـــي، وفقـــا ملـــا نـــص عليـــه عقـــد  اللتـــني يتـــم تقدميهمـــا رســـميا لكافـــة اجلهـــات املتقدمـــة أوالفائـــزة علـ

تنفيـــذ اجلائـــزة.

4. ينـــدرج حتـــت البنـــد أعـــاله، عـــدم قبـــول أي نـــوع مـــن الهدايـــا أو حفـــالت التكـــرمي التـــي تقيمهـــا إحـــدى 
اجلهـــات ألحـــد أو بعـــض أعضـــاء الفريـــق الفنـــي باســـتثناء تلـــك املناســـبات التـــي يقيمهـــا أو يحضرهـــا احتـــاد 

اجلمعيـــات واملبـــرات اخليريـــة باســـمه وبشـــكل رســـمي. 

5. االمتنـــاع عـــن القيـــام بـــأي نشـــاط مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى نشـــوء تضـــارب حقيقـــي أو ظاهـــري أو محتمـــل 
بـــني مصاحلـــي الشـــخصية مـــن جهـــة وبـــني مهامـــي الفنيـــة فـــي الفريـــق مـــن جهـــة أخـــرى.
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6. وأخيـــرًا.. أتعهـــد باإلفصـــاح وإحاطـــة االحتـــاد علمـــًا فـــي حالـــة أن تكـــون إحـــدى اجلهـــات املتقدمـــة للجائـــزة 
ذات صلـــة قرابـــة خاصـــة بـــي مـــن الدرجـــة األولـــى أو الثانيـــة، وذلـــك التخـــاذ مـــا يلـــزم ملعاجلـــة هـــذا التعـــارض.

االســــــــم:

التوقيع:
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مرفــــــق رقـــم )2( 
عقـــد احلفـــاظ علـــى ســـرية املعلومـــات

)للتوقيـــع عليهـــا مـــن قبـــل احملكمـــني(
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إنه في يوم                  من شهر                     2023 م.

حرر هذا العقد بني:

1. احتاد اجلمعيات واملبرات اخليرية الكويتية

وميثلهـــا فـــي هـــذا العقـــد، الدكتـــور ناصـــر العجمـــي - رئيـــس االحتـــاد وأمـــني عـــام اجلائـــزة.  )طـــرف أول(

وبني

                          .2

باعتباره محّكمًا في جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري   )طرف ثان(.

ولقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:

1. الغرض األساسي من إبرام هذا العقد هو تكليف الطرف الثاني مبهمة محددة للطرف األول تتعلق 
بالقيام بدور احملّكم للفترة من      /      / 2023 إلى      /      / 2023 في جائزة خالد العيسى 
ُيعَرف  والتي يشرف عليها الطرف األول، وذلك وفقا لنموذج علمي  الكويت  الصالح ومقرها في دولة 

بنموذج رادار )RADAR( لتقييم التميز املؤسسي.
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2. ونظرًا إلن مهام التحكيم )وفقا ملا هو موضح في كتيب اجلائزة( تستلزم إطالع الطرف الثانى على 
العديد من الوثائق واملستندات اخلاصة باجلهات املتقدمة لنيل اجلائزة، إضافة إلى ما سيتحصل عليه 
الطرف الثاني من معلومات أخرى خالل الزيارات امليدانية املطلوب منه القيام بها لهذه اجلهات عند 
احلاجة،  فإنه يتحتم على الطرف الثاني تأكيد االلتزام باحلفاظ على سرية املعلومات التي ستتاح له 

سواًء من الوثائق أو من خالل الزيارات امليدانية.

3. واستنادًا إلى ما سبق، فإنه يتحتم على الطرف الثاني أيضا عدم االحتفاط لنفسه بأصول أو نسخ 
من أية مستندات أو أوراق رسمية أو غير رسمية تكون قد وصلت إليه بسبب قيامه مبهامه التحكيمية، 
على أن يسّلم الطرف الثاني للطرف األول هذه الوثائق أو املستندات بعد انتهاء فترة التحكيم املنصوص 

عليها أعاله.

إحدى  تقيمها  التي  التكرمي  حفالت  أو  الهدايا  من  نوع  أي  قبول  عدم  أعاله،  البند  حتت  يندرج   .4
اجلهات ألحد أو بعض أعضاء فريق التحكيم باستثناء تلك املناسبات التي يقيمها أو يحضرها احتاد 

اجلمعيات واملبرات اخليرية باسمه وبشكل رسمي.  

5. االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل 
بني مصاحلي الشخصية من جهة وبني مهامي الفنية في التحكيم من جهة أخرى.
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6. أتعهد باإلفصاح وإحاطة االحتاد علمًا في حالة أن تكون إحدى اجلهات املتقدمة للجائزة ذات صلة 
قرابة خاصة بي من الدرجة األولى أو الثانية،  وذلك التخاذ ما يلزم ملعاجلة هذا التعارض.

أن يظهر قدرًا عاليا من احليادية في  فإن عليه  بها احملكم،  التي سيقوم  املهام  وتأكيدًا الحترافية   .7
كأن  بزيارتها  يقوم  التي  اجلهات  منتسبي  مع  شخصية  عالقة  أي  بناء  عدم  على  واحلرص  التقييم، 
به، مع جتـّنب أي تعارض للمصالح من  الهواتف اخلاصة  أرقام  أو  البطاقات الشخصية  يتبادل معهم 

شأنه أن يـوثر سلبًا على حياديته في التقييم.

حرر هذا العقد من نسختني أصليتني باللغة العربية موقع عليها من الطرفني وبيد كل طرف نسخة 
منها للعمل مبوجبها.

الطرف األول
الدكتور/  ناصر العجمي

الطرف الثاني



69 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

مرفــــــق رقـــم )3( 
مناذج إلجابات

املعاييـــر الرئيســـية والفرعيـــة للجائزة وفقـــًا ملنهجية رادار 
RADAR

)للمؤسســـات اخليريـــة(
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المعيار األول 
المشروعية:  )16 درجة()مؤسسات(

للمؤسسة إطار قانوني )ترخيص رسمي( ينظم عملها1.1
شرح املعيار

املتخصصني في مجال عمل 1.2 املؤسسة يضم عددا من  إدارة  مجلس 
املؤسسة

شهادة 1.3 أو  علميا  تأهياًل  يحمل  من  املؤسسة  موظفي  بني  يوجد 
املؤسسة.   تدريبية معتمدة في إحدى مجاالت عمل 

للمـؤسسة  قانوني  إطار  وجود  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
توفر  مع  اختصاصها،  طبيعة  ويوضح  عملها  ينظم 
ومؤهلون  متخصصون  هم  ممن  فيها  العاملني  من  عدد 
املؤسسة تزاوله  الذي  االختصاص  هذا  ملمارسة  هو 1.4 من  للمؤسسة  التنفيذية  اإلدارة  أو  اإلدارة،  مجلس  في  لدينا 

متفرغ للعمل اخليري في املجاالت التي تختص بها املؤسسة.

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

1.1

مت إشهار املـؤسسة اخليرية 
من وزارة الشؤون بتاريخ 

؟/؟/؟؟؟؟ مع صدور 
نظامها األساسي

مت بدء العمل بتنفيذ بنود 
النظام األساسي منذ عام 
؟؟؟؟ على مستوى جميع 

اخلدمات واملشاريع وأعمال 
املؤسسة

تتم مراجعة ما مت تنفيذه 
من بنود النظام األساسي 
دوريا وإجراء ما يلزم من 

تعديل على التنفيذ

نوع التعديالت
)إن وجدت(

رابط النظام 
األساسي

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

1.2

يؤكد قرار تشكيل مجلس 
إدارة املـؤسسة على وجود 
شخصيات ذات تخصص 

في مجال عملها

مت تشكيل مجلس إدارة 
املـؤسسة من شخصيات 
بعضها متخصص في 

مجال عمل املـؤسسة

عند التجديد ملجلس 
اإلدارة أو إعادة انتخابه يتم 
مراعاة وجود متخصصني 
في مجال عمل املـؤسسة.

أن ُتظِهر نتائج التواصل 
مع بعض هؤالء 

املتخصصني في مجلس 
اإلدارة أنهم كذلك فعال، 

مع تقدمي ما يشير إلى أثر  
تخصصهم هذا في مجال 

عمل املـؤسسة 

- قرار تشكيل 
مجلس اإلدارة

- نظام 
االنتخابات

1.3

لدينا موظفون يحملون 
تأهياًل تدريبيًا )شهادات 
تدريب خاصة، ومعتمدة( 
في بعض مجاالت عمل 

املؤسسة

هؤالء املوظفني من 
أصحاب التخصص 

التدريبي ال زالوا يعملون 
ضمن طاقم املؤسسة

يتم التأكد بني فترة 
وأخرى على تواجد هؤالء 
املتخصصني ومساهماتهم 

في مبادرات ومشاريع 
املؤسسة املختلفة

نوع املشاريع التي مت 
تنفيذها أو تطويرها 

بناء على خبرة األعضاء 
أصحاب الشهادات 

املتخصصة في مجال عمل 
املؤسسة 

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

1.4

لدى املؤسسة كتب رسمية 
من جهات بوجود أعضاء 

من اإلدارة التنفيذية 
متفرغني للعمل اخليري  

فيها.

تواجد املذكورين في كتب 
التفرغ الوظيفي للعمل 
اخليري داخل املؤسسة

تتم مراجعة وتقييم 
مساهمات وأداء وإجنازات 
املتفرغني للعمل اخليري 

داخل هيكل املؤسسة

- عدد موظفي اإلدارة من 
لديهم تفرغ للعمل اخليري 

- مدى متابعات األعضاء 
ممن لديهم تفرغ للعمل 

اخليري للمشاريع اخليرية 
التي تديرها أو تشرف 

عليها املؤسسة. 

- محاضر 
اجتماعات 

تثبت تواجد 
أصحاب التفرغ 
للعمل اخليري 

- تقرير يفيد  
مبتابعة هؤالء 

األعضاء 
ممن لديهم 
تفرغ ملشاريع 

املؤسسة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الثاني 
القيادة:  )24 درجة()مؤسسات(

ورسالة 2.1 رؤية  حتقيق  على  وتشجعهم  العاملني  القيادة  حتث 
وأهداف املؤسسة.

شرح املعيار
للعاملني 2.2 الشخصية  اإلدارية  خبرتها  نقل  على  القيادة  حترص 

فيها بهدف إعداد صف ثاٍن من القيادات إلدارة املؤسسة مستقبال.

ُتـحسن القيادة استخدام موارد املؤسسة املالية والعينية لتحقيق 2.3
أهداف املؤسسة.

والتنفيذية  العليا  اإلدارة  في متتع  املعيار  هذا  ويتمثل 
التي متارس  القيادية  للمؤسسة مبواصفات الشخصية 
سلوكًا قيادّيا يؤهلها إلدارة اجلهة اخليرية بطريقة مؤسسية 
الواحد. الفريق  بروح  والعمل  القرار  بجماعية  تتصف 

والقبول 2.4 العالية  اجلودة  ذات  الصائبة  القرارات  القيادة  تتخذ 
املرتفع.

تستخدم القيادة التفويض اإلداري بكفاءة وفاعلية.2.5

بعدالة 2.6 املؤسسة  ولوائح  وأنظمة  قوانني  بوضوح  القيادة  تطبق 
وحيادية وشفافية واضحة.
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

2.1

لدينا قرارات من القيادة 
حتث املوظفني على حتقق 
الرؤية والرسالة واألهداف 
وتضمن حتويل املبادرات 

إلى واقع فعلي  

مت تطبيق قرارات القيادة 
املتعلقة بتنفيذ املبادرات 
من خالل عقد اجتماعات 
ولقاءات دورية للموظفني.

يتم تقييم ومراجعة ما مت 
تنفيذه من مبادرات نتيجة 

للقرارات الصادرة من 
القيادة 

- عدد املبادرات التي مت 
تنفيذها نتيجة للقرارات 

التي أصدرتها القيادة 

- عدد املشاريع التي مت 
تنفيذها 

- نسخ من 
القرارات

- نسخ 
من صور 

اجتماعات   

2.2

اعتمدت القيادة منهجية 
مكتوبة ومعلنة لنقل 

اخلبرات من خالل عقد 
لقاءات دورية واجتماعات 
مع القياديني في املؤسسة، 

واملشاركة بالندوات أو 
الترشيح للدورات التدريبة.

- تعقد القيادة لقاءات 
واجتماعات دورية مع 

تعتبرهم قيادات الصف 
الثاني وذلك بهدف 

نقل اخلبرات اإلدارية 
والشخصية.

- تعقد القيادة دورات ملن 
تؤهلهم ليصبحوا للصف 
الثاني في لقيادة املؤسسة 

مستقباًل.

تتابع القيادة بشكل دوري 
تنفيذ األعمال املوكلة 
لقيادّي الصف الثاني، 

ويتم تقييم اإلجناز 
وحتسني األداء بناَء على 

النتائج.

- عدد القياديني الذين مت 
تأهيلهم

- عدد الدورات التي 
قدمتها املؤسسة إلعداد 
صف ثاني من القيادات 

- محاضر 
اجتماعات

- تقارير 
متابعة دورات 
إعداد الصف 

الثاني 

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

2.3

حترص القيادة على 
وجود لوائح لتحسني 
استخدام املوارد املالية 
والعينية للمؤسسة من 
خالل حتديد وكتابة 

املسؤوليات واالعالن عنها 
بشكل رسمي، باإلضافة 

إلى توزيع هذه املسؤوليات 
على املسؤولني واألفراد 

والوحدات التنظيمية ذات 
العالقة

تصدر القيادة القرارات 
الالزمة لتنفيذ اللوائح 

اخلاصة بالعمليات اإلدارية 
واملالية مبا يتناسب مع 
مصلحة املؤسسة بحسن 
استخدام املوارد املالية 

والعينية

ُتتابع القيادة تنفيذ 
العمليات اإلدارية واملالية 
لضمان حسن االستخدام، 

وتقّيم النتائج دوريا.

نسبة الترشيد احلاصة في 
النفقات 

نسخ من الكتب 
الصادرة من 
القيادة بهذا 

الشأن

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

2.4

حترص القيادة على 
اتخاذ القرارات الصائبة 
بعد إجراء دراسة وافية 

ألي مشروع بناًء على آلية 
وإجراءات واضحة

تتخذ القيادة القرارات بعد 
إجراء الدراسات الوافية 

بشكل منطقي ألي مشروع 
قبل املوافقة عليه، وذلك 
حتقيقا ملبدأ التوازن بني 

اجلودة الفنية للقرار، 
ودرجة قبوله بني املعنيني 
به، داخل أو خارج املؤسسة

تتابع القيادة نتيجة 
القرارات املتخذة وتدقق 

على النتائج لضمان 
حتقيق مبدأ اجلودة 

والقبول، وجتري 
التعديالت املطلوبة في 

حال تطلب األمر

أمثلة على التحسني الذي 
حصل نتيجة للقرارات 

املتخذة  من القيادة.

- دراسات 
سابقة للقرار

- قرارات جيدة 
ومقبولة مت 

تنفيذها
- صور عن كتب 

متابعة 
- محاضر 
اجتماعات
- متابعة 

تنفيذ املشاريع

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

2.5

تتبنى القيادة منهجية 
واضحة ومكتوبة 

بخصوص مبدأ التفويض 
وتفعيله من خالل آلية 
مدروسة في التفويض 
اإلداري ملوظفيها   

تفوض القيادة جميع 
املسؤولني ذوي العالقة، 
ومتكنهم من أداء العمل 
بإصدار كتب التفويض 

الالزمة لذلك.

تقّيم القيادة أداء املسؤولني 
الذين مت تفويضهم من 
خالل متابعتها لهم أواًل 

بأول

أمثلة على القرارات التي 
أصدرها املفوضون 

- كتب 
التفويض

- محاضر 
اجتماعات 

املتابعة

2.6

تتبع القيادة القوانني 
واألنظمة واللوائح 

املكتوبة واملعلنة بأدلة 
السياسات واإلجراءات

تطبق القيادة القوانني 
واللوائح بعدالة وحيادية 

وشفافية تامة

تتابع القيادة وتقّيم 
بشكل دوري نتائج تطبيق 
القوانني واللوائح وتعمل 
على إجراء التعديالت 
املطلوبة مبا يتناسب 

ومصلحة املؤسسة

امثلة على االلتزام بنتائج 
القرارات 

- قرارات
- محاضر 
اجتماعات 

املتابعة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الثالث 
العاملون: )20 درجة( )مؤسسات(

لدينا منهجية واضحة في حتديد االحتياجات احلالية واملستقبلية 3.1
من املوارد البشرية التي حتقق أهداف املـؤسسة.

شرح املعيار
البرامج 3.2 خالل  من  املؤسسة  في  العاملني  ومواهب  قدرات  نطور 

والدورات التدريبية

نحرص على قياس رضا العاملني لدينا بشكل دوري.3.3
في  بالعاملني  يتعلق  ما  كل  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
تعيينهم،  بطرق  بدءًا  دائمني،  أو  متطوعني  املـؤسسة 
رضاهم  وقياس  حتفيزهم،  وأساليب  تدريبهم،  وآليات 
الوظيفي، ووالئهم املؤسسي، مرورًا بترتيب حقوقهم املالية 
واإلدارية، وانتهاء بإجراءات إنهاء خدماتهم بعدالة ويسر.

خاص 3.4 واالقتراحات  للتظلمات  نظام  املؤسسة  في  لدينا  توفر 
بالعاملني

معدل دوران العمالة في املؤسسة يعتبر منخفضا ولدينا نسبة جيدة 3.5
من العاملني الدائمني.



79 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.1

لدينا خطة لتحديد 
االحتياجات احلالية 
واملستقبلية من املوارد 

البشرية الالزمة للمؤسسة 
تتسم بالتنوع من حيث 

املعرفة والكفاءة

نعقد اجتماعات دورية 
يتم من خاللها وضع 
االحتياجات البشرية 

الالزمة للمؤسسة

تتم مراجعة احتياجات 
املؤسسة من املوارد البشرية 
بشكل دوري وفًقا ألهداف 
املؤسسة واستراتيجيتها.

حتقيق املؤسسة النسبة 
املستهدفة من احتياجاتها 
من املوارد البشرية  لتنفيذ 

األهداف التي وضعتها 
املؤسسة. 

- نسخة من 
خطة تقدير 
االحتياجات 
من املوارد 

البشرية
 - نسخة 

محضر اجتماع

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.2

- أعدت املؤسسة نظام 
تدريبي متكامل يحتوي 
على الدورات التدريبية 
املطلوبة وورش العمل 

املتعلقة مبهام املوظفني.
- كما تقوم املؤسسة 

بإيفاد ومشاركة العاملني 
باملؤمترات الداخلية أو 

اخلارجية املتعلقة بالعمل 
اخليري

يتم اإلعالن  عن اخلطة 
التدريبية وورش العمل 
لكافة املوظفني لوضع 
الترتيبات اخلاصة مع 

الوحدات اإلدارية التابعني 
لها.

مراجعة ما مت تطبيقه من 
اخلطة التدريبية، وقياس 
التحسني الذي حصل في 
أداء املوظف بعد اجتازه 

للدورة التدريبية

- عدد الدورات التي ُقدمت 
ملوظفي املؤسسة.

- عدد املوظفني الذين 
حضروا الدورات التدريبية.
- نسبة استفادة املوظفني 

من الدورات التدريبية.

- نسخة 
من اخلطة 
التدريبية

- نسخة من 
نتائج تقييم 

الدورات

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.3

لدى املؤسسة  منهجية 
واضحة في التأكد من رضا 
العاملني فيها، من خالل 
 )Surveys( مسوحات

ورقية، أو إلكترونية لقياس 
رضا هؤالء العاملني.

- نقوم بتوزيع استبانات 
الكترونية شاملة جلوانب 

العمل لعموم موظفي 
املؤسسة مع مراعاه 

السرية  واخلصوصية في 
إجاباتهم.

- عقدت املؤسسة اجتماعا 
لتقييم نتائج حتليل 

االستبانة.

تعقد املؤسسة لقاءًا دوريًا 
للعاملني يتم فيه بيان 
اإلجراءات الناجتة عن 

حتليل االستبانات ومدى 
تطبيقها، والبحث عن 

طرق التحسني

- نسبة رضا العاملني 
التي مت الوصول إليها 
ومقارنتها بالسنوات 
السابقة للمؤسسة أو 

اجلهات املناظرة للمؤسسة.
- عدد العاملني املشاركني 

باالستبانة.

- نسخة من 
االستبانة 
- نسخه 

من حتليل 
االستنابة 

- أمثلة من 
طرق التحسني

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.4

- اعتمدت املؤسسة آلية 
لتظلمات املوظفني

- وفرت املؤسسة بريدًا 
إلكترونيًا لعموم املوظفني " 
أو صندوق اقتراحات " يتم 
فيه مراسلة اإلدارة بشكل 
مباشر حول االقتراحات 
واملالحظات التي تتعلق 

بسير العمل

- تقوم املؤسسة بإعالن 
واستقبال التظلمات 

وشكلت جلنة للنظر إليها
- نقوم بنشر وتعميم 

آلية االقتراحات اخلاصة  
بالعاملني

- تشكيل جلنة للنظر وفرز 
االقتراحات ووجود آلية 
معتمدة للتعامل معها

- مت التعديل على بعض 
اإلجراءات نتيجة للبحث 

التظلمات.
- مت اتخاذ بعض 

اإلجراءات التحسينية 
لتطوير العمل بناء على 

االقتراحات املقدمة.

- عدد التظلمات التي مت 
استقبالها

- عدد التظلمات التي نظر 
إليها

- عدد االقتراحات التي 
وصلت

- عدد االقتراحات التي مت 
حتويلها إلى مشاريع

- عدد األشخاص الذين مت 
صرف مكافاة  لهم نتيجة 

لالقتراح املقدم

- نسخة 
من قرار 

تشكيل جلنة 
التظلمات 
واالقتراحات
- نسخة من 
اجتماع مت 
عقده للجنة

- نسخة 
من آلية 

التعامل مع 
االقتراحات.

- مقارنة بني 
عدد التظلمات 

سابقا وحاليا

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.5

- لدى املؤسسة الئحة 
حتفيزية للموظف املتميز 

- لدى املؤسسة سلم رواتب 
مناسب مقارنة بنظيره 

في املؤسسات األخرى ذات 
العالقة. 

- يتم تطبيق منهجية 
املوظف املتميز بشكل 
واضح ومكتوب ومعلن 

مبعدل مرتني في السنة 
- تتم مراجعة سلم رواتب 
املوظفني الدائمني بشكل 

دوري

- يتم مراجعة الالئحة 
التحفيزية للموظف 

املتميز 
- يتم مراجعة سلم 
الرواتب بشكل دوري 

- نسخة من الئحة املوظف 
املتميز 

- قائمة بأسماء املوظفني 
الدائمني

- عدد 
املوظفني ممن 
مت ترشيحهم 

في الئحة 
التمــيز مقارنة 

بالسابق
- نسبة 

املوظفني 
الدائمني.

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الرابع )أ( 
المتعاملون: أ. المانحون  )12 درجة من 24()مؤسسات(

4.1
يوجـــد لدينـــا نظـــام تواصـــل واضـــح 
مـــع  ومســـتمر  ومتكامـــل  وشـــفاف 

شرح املعياراملانحـــن

حتـــرص املؤسســـة علـــى قيـــاس رضـــا 4.2
املانحـــن بشـــكل دوري

4.3
لفئـــات  خاصـــة  تصنيفـــات  لدينـــا 
خاصـــة  خدمـــات  ونقـــدم  املانحـــن 

منهـــم املتميـــزة  للفئـــات 

 )1( هما:  املؤسسة  مع  املتعاملن  من  بشريحتن  يتعلق  ما  كل  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
آخر.  جانب  من  خدماتها  من  املستفيدون  و)2(  جانب،  من  لها  الداعمون  املانحون 
والتميز  احتياجاتهم،  مع  التعامل  وشفافية  معهم،  التواصل  نظام  حيث  من  وذلك 
وخدمات. برامج  من  لهم  يقدم  فيما  والتنوع  االبتكار  ثم  رضاهم،  مستوى  قياس  في 
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

4.1

مت تصميم دليل "نظام 
للتواصل والتعامل 

مع املتبرعني" بطريقة 
متكاملة مع باقي إجراءات 

العمل

مت تنفيذ النظام منذ 
؟؟20 على جميع اخلدمات 

واملشاريع.

تتم مراجعة نظام التواصل 
والتعامل سنويا وتعديله 

مبا يحقق املصلحة.

- نسبة الزيادة في مستوى 
التواصل مع املتبرعني 
- نسبة الزيادة في عدد 

املتبرعني 
- نسبة الزيادة في تنوع 

شرائح املتبرعني
- نسبة رضا املتبرع

- زيادة في مبلغ التبرع 
بسبب التواصل

رابط الدليل 
متاح من على 
موقع املؤسسة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

4.2

نفس املنهجية أعاله مع 
وجود نظام قياس رضا 

املتبرعني عبر عدة أدوات 
منها االستبانة 

يتم ارسال رابط االستبانة 
مع كل عملية تبرع

ُتعقد ورشة عمل داخلية 
نصف سنوية مع املوظفني 
املعنيني، يتم فيها مناقشة 

نتائج استبانة رضا 
املتبرعني، والبحث عن 

طرق التحسني بناء على 
نتائج حتليلها.

- مقارنة نسبة رضا 
املانحني مع السنوات 

السابقة 
- حتقيق الزيادة املتوقعة 

في نسبة رضاهم 

- نسخة من 
االستبانة 
وحتليلها

- نتائج الورشة

4.3

نفس املنهجية أعاله 
مع التأكد من شمولها 
لتصنيفات املتبرعني 
وطريقة التعامل معهم

- يتم ارسال تقارير 
تفصيلية خاصة لكبار 

املتبرعني
- تتم دعوتهم للزيارة 

امليدانية للمشاريع احمللية 
واخلارجية التي تبرعوا 

لها.

يتم مراجعة قائمة كبار 
املتبرعني سنويا واحلرص 

على تقدمي خدمات جديدة 
لهم.

- عدد املتبرعني الدائمني
- زيادة في الفئات املميزة 

)VIP( من املتبرعني

- نسخة من 
تقارير التبرع
- وتقارير 
الزيارات 
امليدانية.

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الرابع )ب( 
المتعاملون: ب. المستفيدون  )12 درجة من 24( )مؤسسات(

4.4
لـــدى املؤسســـة قاعـــدة بيانـــات خاصـــة 
أعدادهـــم  تضـــم  باملســـتفيدين 
واخلدمـــات  واملشـــاريع  وشـــرائحهم 

لهـــم. شرح املعياراملقدمـــة 

4.5
االبتـــكار  علـــى  املؤسســـة  حتـــرص 
والتنـــوع فيمـــا يقـــدم للمســـتفيدين 

ومشـــاريع خدمـــات  مـــن 

4.6

حتـــرص املؤسســـة علـــى قيـــاس رضـــا 
مســـتوى املســـتفيدين عـــن مشـــاريعنا 
وخدماتنـــا وأنشـــطتنا التـــي نقدمهـــا 

لهـــم بشـــكل دوري

 )1( هما:  املؤسسة  مع  املتعاملني  من  بشريحتني  يتعلق  ما  كل  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
املانحون الداعمون لها من جانب، و)2( املستفيدون من خدماتها من جانب آخر. وذلك 
قياس  والتميز في  احتياجاتهم،  التعامل مع  التواصل معهم، وشفافية  من حيث نظام 

مستوى رضاهم، ثم االبتكار والتنوع فيما يقدم لهم من برامج وخدمات.
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

4.4

مت اعتماد نظام آلي 
لتسجيل املستفيدين من 
خدمات اجلمعية تضم 
أعدادهم، وشرائحهم، 
واملشاريع واخلدمات 

املقدمة لهم

يتم استخدام النظام منذ 
20??

- يتم حتديث النظام 
سنويا لتطويره مبا 
يتناسب مع املشاريع 

واخلدمات املقدمة
- تتم مراجعة وحتديث 
محتوى قاعدة البيانات 

بشكل دوري 

- سرعة التواصل مع 
املستفيدين

- نسبة التحسن في 
اخلدمات املقدمة 

للمستفيدين نتيجة وجود 
قاعدة بيانات 

منوذج ألحد 
مدخالت 

قاعدة البيانات

4.5

مت اعتماد دليل تصميم 
املشاريع التنموية مبا 

يحقق التجديد واالبتكار 
الدائم مع التوافق مع 

باقي إجراءات العمل

يتم تنفيذ املشاريع 
املعتمدة في الدليل سنويا 

مع احلرص على تأكيد 
وجود التنوع والتجديد 
واالبتكار في هذه املشاريع

تتم مراجعة وحتديث 
قائمة املشاريع واخلدمات 
املقدمة سنويا مبا يحقق 

االستفادة منها، ومبا 
يعكس وجود التنوع 

واالبتكار والتجديد فيها.

- عدد املشاريع املبتكرة

- نسبة الزيادة في عدد 
املشاريع املبتكرة بالنسبة 

للسنوات السابقة.

- نسخة من 
نظام تصميم 

املشاريع
- قائمة 
باملشاريع 
املبتكرة 
)املنفذة(

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

4.6

لدى املؤسسة منهجية 
واضحة )ورقية أو 

الكترونية( في قياس رضا 
املستفيدين من خدماتها 

وبرامجها ومشاريعها.

يتم ارسال رابط استبانة 
الكترونية لقياس رضى 
املستفيد عن اخلدمات 

أواملشاريع.

تعقد ورشة عمل نصف 
سنوية يتم فيها مناقشة 

نتائج استبانة رضا 
املستفيدين والبحث عن 

طرق التحسني

مقارنة نسبة رضا 
املستفيدين مع السنوات 
السابقة ورصد الزيادة 

املتوقعة في نسبة رضاهم 

نسخة من 
االستبانة 

ونتائج 
حتليلها.

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الخامس 
العمليات اإلدارية: )16 درجة()مؤسسات(

لـــدى املؤسســـة دليـــل تعريفـــي مكتـــوب ومعتمـــد للنظـــم 5.1
شرح املعيارواللوائـــح واإلجـــراءات اخلاصـــة بهـــا

لدى املؤسسة هيكل تنظيمي واضح ومعتمد5.2

ومعتمـــد 5.3 ومكتـــوب  واضـــح  وظيفـــي  وصـــف  يوجـــد 
املؤسســـة فـــي  وظيفـــة  لـــكل  بـــه  ومعمـــول 

ويتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي كل مـــا يتعلـــق بـــاألداء الداخلـــي للمؤسســـة 
ــح  ــر أنظمـــة ولوائـ ــا اإلداريـــة، وتوفـ ــكل تنظيمـــي لوحداتهـ مـــن وجـــود هيـ
تســـّير العمـــل فيهـــا، ووصـــف وظيفـــي معتمـــد ملنتســـبيها، وأدلـــة إجـــراءات 

واضحـــة ملشـــاريعها وبرامجهـــا املختلفـــة. تتخـــذ املؤسســـة سياســـات واضحـــة ومكتوبـــة ومعلنـــة 5.4
فـــي ترقيـــات العاملـــن لديهـــا
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التطبيق
Deployment 

المراجعة
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Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

5.1

اعتمدت املؤسسة أدلة 
النظم واللوائح واإلجراءات 

في عام ؟؟20

- حترص املؤسسة على 
تطبيق اللوائح والنظم 
والسياسات املعتمدة في 

أدلتها التنظيمية.
- تطبق املؤسسة األعمال 

واملهام وفق اإلجراءات 
املعتمدة في دليل 

اإلجراءات

تتم مراجعة وتقييم أدلة 
النظم واللوائح واإلجراءات 

وحتديثها بشكل سنوي  

تقليل نسبة املخالفات من 
اجلهات الرسمية للدولة.

- نسخة من 
دليل النظم 

واللوائح
- نسخة 
من دليل 
اإلجراءات

- أمثلة على 
اإلجراءات 
املطبقة 

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

5.2

تعتمد املؤسسة هيكل 
تنظيمي واضح ومعتمد، 

ومتوافق مع اخلطة 
االستراتيجية، ومعلن 

لكافة العاملني

حترص املؤسسة على 
املضي قدما بتطبيق 

خطوات سير العمل بناَء 
على التدرج الوظيفي 

املدرج في الهيكل 
التنظيمي

تتم مراجعة الهيكل 
التنظيمي وتقييمه 

وحتديثه بشكل دوري  

- عدد مرات حتديث 
الهيكل خالل مسيرة عمل 

املؤسسة

- مدى ارتباط الهيكل 
باملبادرات املذكورة في 
اخلطة االستراتيجية 

نسخة من 
الهيكل 

التنظيمي 
املعتمد في 

املؤسسة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

5.3

مت اعتماد وصف وظيفي 
واضح ومكتوب ومعتمد 

لكل وظيفة باملؤسسة

مت تسليم كل موظف 
باملؤسسة الوصف 

الوظيفي اخلاص به، مع 
شرح املهام والواجبات 

املطلوبة منه.

يتابع كل مسؤول في كل 
إدارة وقسم موظفيه ويقيم 
أدائهم بناَء على الوصف 
الوظيفي املعتمد لكل 

منهم

درجة ارتباط تقييم األداء 
بالوصف الوظيفي 

عينة من 
بطاقات 
الوصف 
الوظيفي

5.4

حترص املؤسسة على إتباع 
سياسات واضحة ومكتوبة 
ومعلنة لكافة املوظفني 

فيما يتعلق مبعايير وآلية 
ترقياتهم.

تعقد اإلدارة لقاءات 
تعريفية مع املوظفني 
اجلدد لشرح معايير 

وآلية الترقيات املتبعة في 
املؤسسة.

تتم مراجعة وحتديث 
قائمة املشاريع واخلدمات 
املقدمة سنويا مبا يحقق 

االستفادة منها، ومبا 
يعكس وجود التنوع 

واالبتكار والتجديد فيها.

- مدى ربط اإلجناز 
بالترقيات 

- درجة وضوح السلم 
الوظيفي للموظف 

نسخة من 
وثيقة سياسات 

الترقيات 
املعتمدة من 
قبل املؤسسة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار السادس 
األداء المالي: )16 درجة()مؤسسات(

تتبـــع مؤسســـتنا طرقـــًا حديثـــة فـــي جمـــع إيراداتهـــا مـــن 6.1
منابعهـــا املوثوقـــة واملعتمـــدة واملرخصـــة

شرح املعيار
وموثوقـــة، 6.2 مشـــروعة،  بطـــرق  اإليـــرادات  تنميـــة  يتـــم 

ومســـتدامة ومرخصـــة، 

فـــي مؤسســـتنا لدينـــا مصـــارف للمنتجـــات واملشـــاريع، 6.3
ويتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي كل مـــا يتعلـــق بالنظـــام املالـــي فـــي املؤسســـة وقوائـــم للمســـتفيدين معتمـــدة ومحدثـــة

اخليريـــة مـــن منابـــع شـــفافة لإليـــرادات، وآليـــة واضحـــة للمصروفـــات، 
ونظـــام محاســـبي دقيـــق يحكـــم العمليـــات املاليـــة ذات الصلـــة.  يوجـــد لدينـــا نظـــام محاســـبي دقيـــق، وموثـــوق، ومعتمـــد، 6.4

ومســـتخدم، وقابـــل للتطوير.
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التطبيق
Deployment 

المراجعة
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Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

6.1

قامت املؤسسة باختيار 
نظام دفع إلكتروني معتمد 
ومرخص من قبل اجلهات 

الرسمية 

مت التعاقد مع شركة 
خدمات دفع الكتروني 

معتمده للمتابعة و إصدار 
التقارير املالية السنوية 

للمؤسسة.

يتم مراجعه نظام الدفع 
اإللكتروني كل 6 أشهر 

لإلطالع على املستجدات 
وحتديث أو إضافة مصادر 
دخل أو مصروفات جديدة 

له.

التقارير املالية النهائية 
لنظام الدفع اإللكتروني 
تعكس زيادة ودقة وسهولة 
التعامل مع اإليرادات التي 

يتم حتصيلها.

رابط الدفع 
اإللكتروني، 
أو صورة من 
شاشات الدفع

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

6.2

- يقر مجلس اإلدارة 
مصادر جديدة لتنمية 

اإليرادات املالية للمؤسسة 
من خالل جلنة التنمية 
املالية فيها، أو أي جلنة 

ذات عالقة.

- لدينا جلنة شرعية 
)أو  شخص متخصص( 

للتدقيق في صحة 
اإليرادات من الناحية 

الشرعية

- مت تشكيل جلنة لتنمية 
اإليرادات منذ عام ؟؟؟
- مت تشكيل جلنة، أو 

االستعانة مبتخصصني 
شرعيني لإلشراف على 

صحة مصادر اإليرادات من 
الناحية الشرعية.

- يتم مراجعة نسبة جناح 
اإليرادات املالية احلديثة 

كل 6 أشهر 
- يتم مراجعة قرارات 

حتصيل اإليرادات للتأكد 
من سالمة السند الشرعي 

لها وذلك بشكل دوري

- مت أعتماد مصدرين 
جديدين للتنمية املالية 

خالل السنة املالية السابقة 
2021-2022

- مت التأكد من عدم وجود 
أي مخالفة شرعية تتعلق 
مبصادر حتصيل اإليرادات 

املالية

- قرار تشكيل 
جلنة التنمية 

املالية
- محاضر 
إجتماعات 

اللجنة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

6.3

- جميع مصارف املؤسسة 
لها سندات موثقة 

ومعلومات كاملة وتتماشى 
مع بنود اخلطة املالية 
وتتبع ترخيص معني 
حسب اخلطة املالية.

- مت اعتماد مناذج جلميع 
مصارف املؤسسة عن طريق 

سندات  موثقة وكاملة 
تتماشي مع بنود اخلطة 

املالية.

يتم إصدار سندات جلميع 
املصروفات وحتمل جميع 
املعلومات الالزمة من  

املصدر والوجهة.

يقوم مكتب احملاسبة 
بالتدقيق بشكل دوري على 
كل املصروفات، والتأكد من 

صحتها

احلصول على اعتماد من 
اجلهة الرسمية للتقارير 
املالية املتعلقة باملصروفات.

نسخة من 
موافقة 
اجلهات 
الرسمية

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

6.4

تتبنى املؤسسة نظام 
محاسبي الكتروني معتمد 
ومرخص من قبل اجلهات 

الرسمية

مت التعاقد مع شركة 
تطوير إلكتروني لتطوير 
منصة محاسبية معتمدة

- يتم االجتماع دوريا مع 
الشركة املطورة ومكتب 

احملاسبة لتطوير النظام.
- مت إصدار التقارير 

املالية إلكترونيًا وتسليمها 
ملكتب احملاسبة لدراستها 

واعتمادها

- عدم موجود مخالفة من 
اجلهات الرسمية

- وضوح النتائج املالية

- دقة التقارير الدورية

- سرعة استخراجها 
وسهولة متابعتها

- محضر 
اجتماع بني 

الشركة املطورة 
واملؤسسة 

- أو ما يثبت 
االتفاق معها

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار السابع 
اإلعالم والعالقات الخارجية: )16 درجة()مؤسسات(

7.1 
لدينـــا عالقـــات مشـــتركة مـــع مؤسســـات مناظـــرة محليـــة 
وخارجيـــة لتحقيـــق منفعـــة متبادلـــة فـــي إطـــار أهـــداف 

شرح املعياراملؤسســـة

لدينـــا عالقـــة جيـــدة مـــع اجلهـــات الســـيادية ذات العالقـــة 7.2
علـــى املســـتوى احمللـــي أو اإلقليمـــي أو الدولـــي

لدينـــا فـــي مؤسســـتنا خطـــة إعالميـــة واضحـــة ومؤثـــرة 7.3
فـــي تطويـــر عالقاتنـــا العامـــة

ويتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي كل مـــا يتعلـــق  بنشـــاط املؤسســـة اإلعالمـــي إن 
علـــى املســـتوى الرســـمي أو مـــن خـــالل شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي. كمـــا 
يتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي عالقـــة املؤسســـة -متمثلـــة بقادتهـــا- مـــع اجلهـــات 
الســـيادية فـــي دولـــة املقـــر، أو دول املنفعـــة، ورمبـــا امتـــد ذلـــك إلـــى عالقاتهـــا 

خارجيـــا مـــع املؤسســـات اإلقليميـــة أو الدوليـــة ذات الصلـــة
7.4

التواصـــل  وســـائل  فـــي  محدثـــة  حســـابات  لدينـــا 
وذات  اجلمهـــور،  مـــع  تفاعـــال  تنشـــئ  االجتماعـــي 

للتواصـــل. فعالـــة  معلومـــات 
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

7.1

مت اعتماد منوذج عام 
التفاقيات التعاون 

والشراكات بجميع أنواعها 
مبا يخدم إجراءات العمل 

في املؤسسة.

مت البدء باستخدام مناذج 
االتفاقيات املذكورة مع 

بعض املؤسسات، وعددها 
؟؟، وذلك منذ عام   ؟؟          

تتم مراجعة النماذج 
املذكورة دوريًا وتعديلها مبا 

يحقق املصلحة املشتركة

- عدد املشاريع املشتركة 
التي مت تنفيذها مع 

املؤسسات املناظرة.

- زيادة في عدد املشاريع 
املشتركة املنفذة من خالل 

قائمة الشركاء، وذلك 
قياسا بالفترات السابقة

- نسخة من 
النماذج

- قائمة بأبرز 
الشركاء

7.2

لدى بعض أعضاء مجلس 
اإلدارة عالقات جيدة مع 

اجلهات السيادية في دولة 
املقر أو دول املنفعة

يقوم بعض أعضاء مجلس 
اإلدارة املعنيني بالتواصل 
مع اجلهات السيادية من 

حني إلى أخر وفقًا حلاجة 
املؤسسة

تتم مراجعة فوائد هذه 
الزيارات والتواصل مع 

اجلهات السيادية بني فترة 
وأخرى

أمثلة ملشكالت مت حلها 
تخص املؤسسة نتيجة 
للزيارات التي متت مع 
اجلهات السيادية في 

الدولة 

صور املشاركة 
في املناسبات 

الرسمية 
وغير الرسمية 

مع اجلهات 
السيادية في 

الدولة 

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

7.3

مت إعداد خطة إعالمية 
سنوية متوافقة مع اخلطة 
االستراتيجية والتشغيلية 

للمؤسسة

مت بدء العمل باخلطة 
اإلعالمية منذ سنة ؟؟٢0

تتم مراجعة اخلطة 
اإلعالمية كل ثالثة أشهر، 

وتعديلها مبا يحقق 
املصلحة العامة للمؤسسة.

- حتقيق زيادة في عدد 
شرائح العالقات.

- زيادة انتشار املؤسسة 
عبر وسائل التواصل 

االجتماعي

- زيادة تواجد شخوص 
املؤسسة في وسائل اإلعالم 

الرسمية

- نسخة 
من اخلطة 
اإلعالمية

- مناذج من 
املواد اإلعالمية

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
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Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

7.4

مت تضمني اخلطة 
اإلعالمية السنوية 

للمؤسسة واملذكور أعاله 
بنودًا تتعلق باستثمار 

بسائل التواصل 
االجتماعي إلحداث مزيد 
من التواصل التفاعلي مع 

اجلمهور املستهدف.

مت إنشاء حسابات وسائل 
التواصل االجتماعي سنة 

؟؟ ٢0  وعددها ؟؟

تتم مراجعة حسابات 
التواصل االجتماعي 
وحتديثها بشكل دوري

- زيادة عدد املتابعني

- زيادة عدد االستفسارات 
الواردة

- زيادة عدد زوار املشاريع

- روابط 
حسابات وسائل 

التواصل
- إحصائية 
عدد املتابعني

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الثامن 
نظم المعلومات: )16 درجة()مؤسسات(

لدينا نظام تقني )IT( يحتوي على قواعد بيانات 8.1
وأنظمة معلومات موثقة بشكل جيد

شرح املعيار
البيانـــات 8.2 بقواعـــد  اخلاصـــة  املعلومـــات  حتديـــث  مت 

محـــددة آليـــة  ووفـــق  وســـريع  مـــدروس  بشـــكل  لدينـــا 

8.3
واســـتخدام  إلـــى  الوصـــول  يســـهل  مؤسســـتنا  فـــي 
قواعـــد البيانـــات ونظـــم املعلومـــات بشـــكل آمـــن داخليـــا 

وخارجيـــا
ويتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي وجـــود نظـــام معلومـــات الكترونـــي لـــدى املؤسســـة 
تكـــون فيـــه املعلومـــة موّثقـــة، ودقيقـــة، ومحّدثـــة، ومعتمـــدة، ومســـتخدمة، 

وآمنـــة، ويســـهل الوصـــول إليهـــا عنـــد احلاجـــة
يوجـــد ترابـــط إلكترونـــي بـــن جميـــع اإلدارات لدينـــا فـــي 8.4

املؤسســـة ذات صالحيـــات واضحـــة و محـــددة لـــكل إدارة
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

8.1

قامت املؤسسة يتبنى 
نظام آلي إلدارة أعمالها 
الكترونيا، واعتماده من 

قبل مجلس اإلدارة.

- مت التعاقد مع شركة 
إلنشاء وتطوير النظام 

اإللكتروني
- مت إعداد نظام اتصال 
إلكتروني لربط إدارات 

املؤسسة ببعضها.
- مت تشكيل فريق محلي 

لهذا الغرض

يتم رصد جميع املشاكل 
و إقتراحات التطوير 

وإرسالها للشركة املطورة 
كل   ستة أشهر إلصدار 

نسخة مطورة من النظام 
اإلداري اإللكتروني 

- نسبة التحسن في 
التواصل اإلداري بني 

اإلدارات املختلفة 

- سرعة إجناز املعامالت 
باملقارنة مع السنوات 

السابقة

- نسخه من 
هيكل النظام 
اإللكتروني 

- اسم الشركة 
املتعاقدة 
لتطويره.

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المراجعة
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النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

8.2

نتبنى منهجية دقيقة في 
متابعة النظام االلكتروني 
املشار إليه أعاله لضمان 

دقة وحداثة وأمن ما 
يحتويه النظام من 

معلومات.

- مت تشكيل فريق تقني 
ملتابعة النظام اإللكتروني 
املذكور أعاله وإصدار تقرير 
سالمة النظام بشكل دوري 

- تدريب موظفني 
القطاعات داخل املؤسسة 

على إدخال البيانات 
وحتديثها لضمان إصدار 

تقرير سالمة النظام 

- يتم حث املوظفني/ 
املستفيدين بشكل دوري 

على متابعة بيانات النظام.
- تتم مراجعة قواعد 

البيانات للموظفني بشكل 
دوري وثبيتها لضمان 

صحة ودقة وحداثة ودرجة 
أمن ما ورد فيها.

- حَتسن في التقرير 
السنوي ملتابعة وسالمة 

النظام اإللكتروني

- حتسن في دقة قواعد 
البيانات والتواصل اإلداري 

بني املوظفني

- نسخة من 
ترشيحات 
التدريب 

والتعاميم 
اخلاصة 
بالنظام 

- نسخة من 
التقرير، وقرار 
تشكيل الفريق 

التقني

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد



جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري106

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 
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8.3

- مت اعتماد نظام عالي 
التشفير لقواعد البيانات 
والتحويالت املالية واألمن 

السيبراني

- مع وجود خطة ألخذ 
Back- )نسخ احتياطية 

)up

- يتم إرفاق نسخة 
 )Backup( إلكترونية

بشكل دوري

- مت التعاقد مع شركة 
للفحص الدوري ملستوى 

احلماية اإللكترونية.

يتم إصدار تقرير األمن 
السيبراني للموقع بشكل 
شهري وإرفاقة في التقرير 

السنوي

- عدم وجود اختراق 
للنظام

- عدم فقدان البيانات

مرفق النتيجة 
النهائية 

لتقرير األمن 
السيبراني

8.4

مت بناء النظام اإللكتروني 
على أن يحتوي صالحيات 

مختلفة، وواجهات 
مختلفة لضمان انسيابية 
التواصل اإللكتروني بني 

اإلدارات املختلفة في 
املؤسسة

يتم االطالع على تقارير 
مختلفة من قبل املدير 

التنفيذي ومقارنة بيانات 
اإلدارات املختلفة في 

املؤسسة.

يتم مراجعة جميع بيانات 
النظام اإللكتروني وإصدار 

تقرير من قبل املسئول 
اإللكتروني للنظام للتأكد 

من انسيابية التواصل 
اإللكتروني بني اإلدارات

- تسريع الدورة املستندية.

- زيادة في نسبة توثيق 
اإلجراءات اإلدارية.

- إحصائية 
استخدام 
النظام في 

تسريع العمل
- تدني نسبة 
االستخدام 

الورقي

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار التاسع 
التخطيط االستراتيجي: )16 درجة()مؤسسات(

لدينا وثيقة خطة استراتيجية مكتوبة ومعلنة حتوي 9.1
قيمًا ورؤيًة ورسالًة وأهدافًا استراتيجية

شرح املعيار
9.2

ومشـــاريع  مبـــادرات  تتضمـــن  االســـتراتيجية  خطتنـــا 
قابلـــة  كميـــة  جنـــاح  مؤشـــرات  مـــع  تنفيذهـــا  يجـــري 

س للقيـــا

انطالقا من حوارات 9.3 االستراتيجية  إعداد خطتنا  مت 
ويتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي وجـــود وثيقـــة خطـــة اســـتراتيجية للمؤسســـة مع عدة أطراف ذات عالقة بعملنا )داخلية وخارجية(

حتـــوي قيمـــًا ورؤيـــة ورســـالة، تدعمهـــا أهـــداف اســـتراتيجية، وتصاحبهـــا 
ــاس. ــة للقيـ ــم قابلـ ــرات تقييـ ــذ، ومؤشـ ــة للتنفيـ ــادرات قابلـ مبـ 9.4

نقيـــم مســـتوى جنـــاح اخلطـــة دوريـــا، مـــع مكافـــأة مـــن 
ُيحِســـن تنفيذهـــا، ومحاســـبة مـــن يتســـّبب فـــي تأخيـــر 

التنفيـــذ
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

9.1

مت اعتماد وثيقة 
اخلطة االستراتيجية 

عام ؟؟؟؟ وحتوي قيما، 
ورؤية، ورسالة، وأهدافًا 

استراتيجية

تقوم املؤسسة بـإعالن ونشر 
القيم والرؤية والرسالة 
واألهداف االستراتيجية 
بني العاملني، وللجمهور 

العام، وبشكل دوري 
ومستمر 

تتم مراجعة عملية نشر 
وتسويق القيم والرؤية 

والرسالة واألهداف 
االستراتيجية للتأكد من 

وصولها ألكبر شريحة 
معنيـة ذات عالقة.

 زيادة في نسبة وعي 
املوظفني واجلمهور 

املستهدف مبكونات اخلطة 
من قيم ورؤية ورسالة 
وأهداف استراتيجية

- نسخة من 
وثيقة اخلطة 
االستراتيجية
- نسخ من 
بروشورات 

اإلعالن عن 
اخلطة

9.2

حتوي وثيقة خطتنا 
االستراتيجية مجموعة 

مبادرات ومشاريع تصحبها 
مؤشرات كمية لقياس جناح 

التنفيذ

تقوم املؤسسة بشكل 
مستمر بربط خطط 

اإلدارات التشغيلية باخلطة 
االستراتيجية األم لضمان 

التكامل بينهما.

تتم مراجعة عالقة خطط 
اإلدارات التشغيلية باخلطة 
االستراتيجية،  وتعديلها 

بناء على ذلك

زيادة نسبة الربط بني 
خطط اإلدارات واخلطة 
االستراتيجية للمؤسسة

- نسخة من 
قائمة املبادرات 

- خطة 
تشغيلية 
إلحدى 
اإلدارات

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد



109 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

9.3

مت اعتماد قائمة من 
الشركاء املعنيني ضمن ما 

يسمى بـشبكة الشركاء:

Stakeholders’
Network

مت االلتقاء مبجموعة 
من الشركاء )الداخليني 
واخلارجيني( املعنيني 
بخطتنا االستراتيجية

نراجع قائمة الشركاء 
ونحّدثها دوريا عند 

احلاجة

- زيادة في عدد الشركاء 
املعنيني والداعمني للخطة 

االستراتيجية للمؤسسة

- تنوع في شرائح أولئك 
الشركاء

عينة من 
الشركاء الذين 
متت مقابلتهم

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

9.4

حتوي وثيقة اخلطة 
في نهايتها آلية لتقييم 
تنفيذها، ومكافأة من 
يحسن التنفيذ، مع 
محاسبة املقصرين

مت عقد عدة اجتماعات 
لتقييم اخلطة 

االستراتيجية واخلطط 
التشغلية، مع ربط أداء 

اإلدارات مبدى جناحهم في 
تنفيذها.

يتم محاسبة من يتأخر 
في التنفيذ ومكافأة من 

يحسن األداء وفقا للخطة، 
مع حتديد مواقع التقصير 

بغية جتنبها مستقبال

- حتسن في أداء اإلدارات 
ذات العالقة باخلطة

- زيادة نسبة االجناز في 
مؤشرات اخلطة

- ارتفاع في مستوى أداء 
اإلدارات التي كانت مقصرة 
مقارنة بالسنوات القادمة.

- نسخة من 
وثيقة اخلطة 
االستراتيجية 
وآلية تقييمها 

إن وجدت
- رسالة من 
اإلدارة العليا 
إلى اإلدارات 
ذات العالقة 

)املتميزة 
واملقصرة(

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار العاشر 
التنافسية والتكامل: )16 درجة()مؤسسات(

ال تخضع أعمالنا وبرامجنا في املـؤسسة ألّي توجهات 10.1
فكرية أو سياسية خاصة

شرح املعيار
10.2

نقـــدم جميـــع خدماتنـــا وفقـــا للمصـــارف الشـــرعية لـــكل 
أو  أو جنـــس  توجـــه  أو  لعـــرق  دون حتيـــز  املســـتفيدين 

جنســـية أو عقيـــدة.

عالقتنا مع املؤسسات املناظرة قائمة على التنافسية 10.3
الراقية، والتكامل املهني، محليا وإقليميا ودوليا

ويتمثـــل هـــذا املعيـــار فـــي كل مـــا يتعلـــق بقـــدرة املؤسســـة علـــى التفـــوق 
املــــؤسسات  مـــن  غيرهـــا  مـــع  التكامـــل  وعلـــى  جانـــب،  مـــن  ذاتهـــا  علـــى 
املناظـــرة محليـــا وإقليميـــا ودوليـــا مـــن جانـــب آخـــر، وذلـــك مهمـــا تباينـــت 

أيدلوجيـــات تلـــك املؤسســـات، أو اختلفـــت توجهاتهـــا الفكريـــة. تســـويق 10.4 أو  بطـــرح  منتســـبينا  مـــن  أليٍّ  نســـمح  ال 
أليدولوجياتهـــم اخلاصـــة بهـــم داخـــل أروقـــة املؤسســـة
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

10.1

لدينا تعاميم مكتوبة )أو 
توجيهات شفوية( من 

اإلدارة العليا تفيد بضرورة 
عدم التعرض ألّي توجهات 

فكرية أو سياسية داخل 
املؤسسة

- تقوم اإلدارة بتوزيع هذه 
التعاميم، أو تبرزها في 

أماكن واضحة داخل أروقة 
املؤسسة.

- تؤكد اإلدارة العليا لدينا 
في اللقاءات الدورية 

مع املوظفني على هذه 
التوجيهات  والتعاميم.

تتفقد اإلدارة العليا من 
حني آلخر نشاط وسلوكيات 
العاملني في املؤسسة مّمن 
قد تبدو منهم مخالفات 

لتلك التوجيهات، 
ومحاسبتهم على ذلك 

بشدة.

لم يصدر أي نقد من 
املستفيدين أو املانحني أو 
اجلمهور العام أو وسائل 

التواصل االجتماعي يشير 
إلى قيام أيٍّ من العاملني 

لدينا بخرق تلك التعاميم 
أو التوجيهات

- نسخة من 
التعاميم
- أمثلة 

ومواقف من 
التوجيهات

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

10.2

يوجد في لوائحنا 
وأنظمتنا ما يشير إلى 

حرصنا على تقدمي 
خدماتنا جلميع 

املستفيدين دون حتيز إلى 
عرق أو توجه أو جنس أو 
جنسية أو مذهب أو عقيدة

حتتوي قوائم خدماتنا 
املقدمة لشرائح املستفيدين 

على تنوع واضح في تلك 
الشرائح دون حتيز لعرق أو 
توجه أو جنس أو جنسية أو 

مذهب أو عقيدة

تراجع اإلدارة العليا 
والتنفيذية لدينا قوائم 
املستفيدين من خدماتنا 
للتأكد من عدم حتيزها 

لعرق أو توجه أو جنس أو 
جنسية أو مذهب أو عقيدة، 
وحتاسب بشدة من يخالف 

ذلك من العاملني في 
املـؤسسة

لم ترد إلينا أّي شكوى 
تفيد بتحّيز بعض أو أحد 
موظفينا عند تقدميهم 

خدماتنا ألّى عرق أو توجه 
أو جنس أو جنسية أو 

مذهب أو عقيدة

أمثلة )عينة( 
من شرائح 

املستفيدين أو 
املانحني التي 
تعكس عدم 

التحيز

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

10.3

ونشـــرّياتنا  أدبّياتنـــا  حتـــوي 
وتصريحاتنـــا اإلعالميـــة مـــا 
يؤكـــد علـــى حـــرص املؤسســـة 

علـــى:

-  التكامل املهني مع 
املؤسسات املناظرة محليا 

وإقليميا ودوليا

- تنافس املؤسسة مع ذاتها 
وذلك مبفاضلة أدائها 

احلالي عن أدائها السابق 
باعتباره العالمة املرجعية 

لتطوير أعمال املؤسسة

- مت تنفيذ عدد من 
املبادرات والبرامج 

واملشروعات املشتركة بني 
مؤسستنا ومؤسسات 

مناظرة لنا على املستوى 
احمللي أو اإلقليمي أو 

الدولي.
- تعقد املؤسسة لقاءات مع 
الوحدات اإلدارية املختلفة 

لالطالع على مستوي 
التقدم الذي حدث في كل 
إدارة قياسا بالسنة املاضية.

تتم مراجعة خطة برامجنا 
ومشاريعنا ومبادراتنا 

وخدماتنا املقدمة بشكل 
دوري للتأكد من:

- عدم تعارضها مع ما 
تقدمه مؤسسات نظيرة لنا
- وجود نوع من التكامل 

بيننا وبينهم في البرامج أو 
اخلدمات

- وجود درجة من التقّدم 
الذاتي نتيجة للتنافس 

الداخلي بني إدارات 
املؤسسة

- زيادة في عدد املشاريع 
املشتركة بيننا وبني 

مؤسسات خيرية مناظرة

 - حتسن في مستوي 
التواصل بني قيادات 
مؤسستنا وقيادات 

املؤسسات املناظرة على 
املستوى احمللي أو اإلقليمي 

أو الدولي

 - زيادة في نسب اإلجناز 
الذاتي لإلدارات املختلفة 
داخل املؤسسة كنتيجة 
للتنافس الداخلي بينهم

نسخة من 
األدبيات 

التي تعكس 
التكامل املهني 
مع املؤسسات 
املناظرة مثل:

- دورات 
مشتركة

- مذكرات 
تفاهم

-  صور لقاءات 

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

10.4

نركز في توجيهات ونشرات 
املؤسسة على حتذير 

موظفينا من طرح، أو نشر، 
أو تسويق، أو مناقشة ما 
يشير إلى أيدلوجياتهم 
اخلاصة بهم داخل أروقة 

املؤسسة

نتشدد في محاسبة من 
يحاول طرح أيدلوجيته 

اخلاصة داخل أروقة 
املؤسسة بني املوظفني أو 
املستفيدين أو املانحني. 

وقد تصل حدود احملاسبة 
إلى فصله من العمل.

تراجع اإلدارة العليا 
واإلدارات التنفيذية ما 

قد ميارسه موظفونا من 
سلوكيات عند تقدميهم 

خلدماتنا للتأكد من أنهم 
ال يقحمون أيدلوجياتهم 
اخلاصة فيما ميارسونه 
من عمل خيري داخل 

املـؤسسة، حتى لو صدرت 
هذه السلوكيات من غير 

قصد منهم

لم تسجل أنشطتنا أو 
خدماتنا التي نقدمها 

للمستفيدين أية حادثة 
تشير إلى مخالفة 

موظفينا للتحذيرات املشار 
إليها في املنهجية املذكورة.

تقدمي أمثلة 
عملية )إن 

وجدت( تفيد 
بنوع التصرفات 
التي مارستها 
القيادة مع من 
يكون قد خالف 

التحذيرات

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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مرفــــــق رقـــم )4( 
مناذج إلجابات

املعاييـــر الرئيســـية والفرعيـــة للجائزة وفقـــًا ملنهجية رادار 
RADAR

)للفـــرق التطوعيـــة(



117 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

المعيار األول 
المشروعية: )4 درجات()فرق تطوعية(

عملنا 1.1 ينظم  رسمي(  )ترخيص  قانوني  إطار  لدينا 
وأنشطتنا وقراراتنا

شرح املعيار:
ساري  رسمي(  )ترخيص  قانوني   إطار  وجود  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
ومبادراته  ومشاريعه  وبرامجه  وأنشطته  الفريق  عمل  ينظم  املفعول 

التي ُيـــَتــطّلب أن تتوافق مع هذا اإلطار القانوني

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

1.1

مت إشهار فريقنا التطوعي 
من وزارة الشؤون بتاريخ 

؟/؟/؟؟؟؟، وال زال 
الترخيص سارى املفعول

مت بدء العمل بتنفيذ 
أعمال الفريق وفقًا 

للترخيص القانوني منذ 
؟/؟/؟؟؟؟ على مستوى 
جميع خدمات ومشاريع 

الفريق

تتم مراجعة ما مت تنفيذه 
من أعمال الفريق دوريا 

وإجراء ما يلزم من تعديل 
على التنفيذ

تزايد في أعداد املستفيدين 
من خدمات ومشاريع 

الفريق

نسخة من 
الترخيص 
الرسمي 
للفريق

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الثاني 
القيادة: )12 درجات()فرق تطوعية(

حتث القيادة العاملني وتشجعهم على حتقيق أهداف 2.1
شرح املعيارالفريق.

تتخـــذ القيـــادة القـــرارات الصائبـــة ذات اجلـــودة العاليـــة 2.2
والقبـــول املرتفـــع 

قيادية  سلوكيات  الفريق مبمارسة  إدارة  في متتع  املعيار  هذا  ويتمثل 
كاتخاذ القرارات الصائبة، وحتفيز األعضاء، وتفعيل مبدأ التفويض، 

والعمل بروح الفريق الواحد تستخدم القيادة التفويض اإلداري بكفاءة وفاعلية2.3

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

2.1

لدينا توجيهات من قيادة 
الفريق حتث األعضاء 

على حتقق أهداف الفريق 
وتضمن حتويل املبادرات 

إلى واقع فعلي  

مت بدء العمل بتنفيذ 
توجيهات القيادة بشأن 
أهداف ومبادرات من 

خالل عقد اجتماعات 
ولقاءات دورية بني القيادة 

واألعضاء.

يتم تقييم ومراجعة ما يتم 
تنفيذه من مبادرات نتيجة 
للتوجيهات الصادرة من 

القيادة، والتعرف على أي 
ثغرات في التنفيذ بهدف 

تصويبها.

- عدد املبادرات التي مت 
تنفيذها نتيجة تنفيذًا 

لتوجيهات القيادة الفريق

-عدد املشاريع التي مت 
تنفيذها 

نسخ من 
قرارات/ صور/ 

أو محاضر 

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

2.2

لدى القيادة طريقة في 
اتخاذ القرارات الصائبة 
لضمان جودتها الفنية 

ودرجة  قبول املعنيني بهذه 
القرارات لها.

تسمح القيادة عند إدارة 
االجتماعات الدورية 

للفريق بدرجة عالية من 
تبادل الرأي حول القرار 
قبل اتخاذه حرصا على 

جودته وقبوله.

تتابع القيادة نتيجة 
القرارات املتخذة وجتري 
التعديالت املطلوبة عند 
احلاجة لتحقيق جودة 

القرار ودرجة عالية لقبوله.

أمثلة على التحسني الذي 
حصل نتيجة للقرارات 

املتخذة  من قيادة الفريق

نسخة من 
محاضر 

االجتماعات

2.3

تقوم قيادة الفريق بني فترة 
وأخرى بتفويض بعض 
األعضاء ببعض املهام 

املوكلة إليها   

تصدر القيادة قرارت 
مكتوبة أو شفوية إلمتام 

عملية الفويض

تقّيم قيادة الفريق 
سلوكّيات من مت  تفويضهم 

من األعضاء من خالل 
املتابعة الشخصية للتأكد 
من جناح عملية التفويض

حتسن في سرعة تنفيذ 
املبادرات واملشاريع كنتيجة 

للتفويض الذي مت

أمثلة على 
قرارات 

التفويض 
ونتائجها.

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الثالث 
المستفيدون: )12 درجات()فرق تطوعية(

تضم 3.1 باملستفيدين  خاصة  بيانات  قاعدة  الفريق  لدى 
شرح املعيارأعدادهم، وشرائحهم، واملشاريع واخلدمات املقدمة لهم

حتـــرص املــــؤسسة علـــى التجديـــد واالبتـــكار والتنـــوع فيمـــا 3.2
يقـــدم للمســـتفيدين مـــن خدمـــات ومشـــاريع.

اخلدمات  باملستهدفني من  يتعلق  ما  كل  في  املعيار  هذا  ويتمثل 
ونسبة  منها،  استفادتهم  درجة  حيث  من  الفريق  يقدمها  التي 
فيها، مع  واالبتكار  التجديد  توفر عنصرّي  ومدى  عنها،  رضاهم 

وجود قاعدة بيانات خاصة بهؤالء املستفيدين يحرص الفريق علـي قياس مستوى رضا املستفيدين عن 3.3
مشاريعه وخدماتة وأنشطة التي يقدمها لهم بشكل دوري

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.1

مت اعتماد برنامج آلي 
لتسجيل املستفيدين من 

خدمات الفريق، تضم 
أعدادهم، وشرائحهم، 
واملشاريع واخلدمات 

املقدمة لهم

يتم استخدام البرنامج منذ 
؟؟٢0

يتم حتديث قاعدة 
البيانات في البرنامج 
دوريا مبا يتناسب مع 

أعداد املستفيدين 
وشرائحهم، ومبا يتناسب 
مع مستجدات املشاريع 

واخلدمات املقدمة

- زيادة في سرعة التواصل 
مع املستفيدين 

- حتسن في نوع اخلدمات 
املقدمة

منوذج ألحد 
مدخالت 

قاعدة البيانات 
من غير أسماء 

املستفيدين

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

3.2

مت اعتماد قائمة من 
مشاريع وخدمات الفريق 

مبا يحقق التجديد 
واالبتكار فيها مع التوافق 

مع رغبات وحاجات 
املستفيدين

يتم تنفيذ ما في القائمة 
من مشاريع وخدمات 

وااللتزام بذلك مع وجود 
مرونة تسمح بالتجديد 

واالبتكار.

تتم مراجعة وحتديث قائمة 
املشاريع واخلدمات املقدمة 
دوريا مبا يحقق االستفادة 
ويعزز التجديد واالبتكار.

- عدد املشاريع املبتكرة

-نسبة الزيادة في عدد 
املشاريع املبتكرة بالنسبة 

للسنوات السابقة 

نسخة 
من قائمة 
اخلدمات 
واملشاريع

3.3

مت اعتماد طريقة لقياس 
رضا املستفيدين عن 

خدماتنا ومشاريعنا عبر 
استبانات خاصة بذلك

يتم ارسال رابط االستبانة 
بعد كل خدمة أو مشروع 

يقدم للمستفيد 

تعقد ورشة عمل دورية يتم 
فيها مناقشة نتائج استبيان 
رضا املستفيدين والبحث 
عن طرق التحسني في 

اخلدمات واملشاريع املقدمة

مقارنة نسبة رضا 
املستفيدين  مع السنوات 
السابقة ودرجة الزيادة في 

رضاهم 

- نسخة من 
االستبانة

- ملخص 
نتائج 

االستبانة
- محضر 

اجتماع ورشة 
العمل

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الرابع 
العمليات اإلدارية والمالية: )12 درجات()فرق تطوعية(

شرح املعيارلدينا كتيب تعريفي للفريق.4.1

ويتمثل هذا املعيار في كل ما يتعلق باألداء اإلداري واملالي للفريق لدينا اجتماعات دورية ذات محاضر مكتوبة.4.2
الفريق  توضح طبيعة عمل  إصدارات  أو  كتيبات  وجود  من حيث 
إيراداته  حساب  وآلية  اجتماعاته،  ودورية  إليه،  االنضمام  وطرق 

ومصروفاته، مع وجود حساب بنكي مستقل لذلك لدينا حساب مالي بنكي مستقل وآلية واضحة لإليرادات 4.3
واملصروفات واضحة مكتوبة

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

4.1

اعتمد الفريق املؤسسة 
دليل أو كتيب تعريفي  

يوضح طبيعة عمل 
الفريق، وأهدافه، وخدماته 
ومشاريعه، وأنظمة العمل 
فيه وطرق االنضمام إليه، 

ومعلومات حول قيادته 
وأفراده، وطرق التواصل 

معهم.

يلتزم الفريق بتنفيذ ما 
جاء في الكتيب التعريفي 
من أهداف وأنظمة عمل    

تتم مراجعة وتقييم 
محتويات الكتيب التعريفي 
وحتديثها كل بشكل دوري  

تقليل نسبة املخالفات 
املتعلقة بخدماتنا 

ومشاريعنا املنصوص عليها 
في الكتيب والتي قد ترد 

إلينا من قبل اجلهات 
الرسمية ذات العالقة.

نسخة من 
الكتيب 
التعريفي

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

4.2

نعتمد في الفريق على 
االجتماعات الدورية في 

تسيير عملنا

يلتزم الفريق بعقد 
اجتماعات دورية شبه ثابته 

ذات محاضر مكتوبة

تتم مراجعة آلية اجتماعات 
الفريق بشكل دوري، وجنري 

أي تعديل على املواعيد 
وطريقة إدارة االجتماعات 

عند احلاجة

- زيادة في إنتاجية عمل 
الفريق نتيجة لطريقة 

اإلدارة  باالجتماعات

- زيادة رضى األعضاء عن 
القرارات اجلماعية

عينة من 
محاضر 

االجتماعات

4.3

قام الفريق باختيار البنك 
احمللي ونوع احلساب 

املصرفي املستقل الذي 
يودع فيه إيراداته 

يتم استخدام احلساب 
البنكي في جميع إيردات 
ومصروفات الفريق وفق 
آلية توقيع معتمدة، مع 
حتديد العضو املكلف 

مبتابعة احلساب

تتم مراجعة كشوفات 
احلساب البنكي كل ستة 

أشهر وتقييم نسبة الصرف 
أو اإليداع  وربط ذلك كله 
بخدمات ومشاريع الفريق، 

مع  حتديث أو إضافة 
مصادر دخل أو مصروفات 

جديدة له.

نسبة الزيادة في إيداعات 
الفريق أو مصروفاته 

نتيجة للزيادة احلاصلة 
في خدمات ومشاريع 

الفريق، مقارنة بالفترات 
السابقة.

عينة من قائمة 
املصروفات أو 

اإليرادات

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الخامس 
اإلعالم والعالقات الخارجية: )8 درجات()فرق تطوعية(

شرح املعيارلدينا تواجد في وسائل االعالم الدولة الرسمية.5.1

لدينـــا حســـابات محدثـــة فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 5.2
تنشـــئ تفاعـــال مـــع اجلمهـــور ذات معلومـــات فعالـــة للتواصـــل

ويتمثل هذا املعيار في كل ما يتعلق  بنشاط الفريق اإلعالمي إن 
على املستوى الرسمي أو من خالل شبكات التواصل االجتماعي، 

مع وجود حسابات نشطة وفعالة على تلك الشبكات

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

5.1

لدينا خطة إعالمية تهدف 
إلى حتقيق تواجد لنا في 

وسائل اإلعالم الرسمية في 
الدولة، سواًء املقروءة، أو 

املسموعة، أو املرئية

مت بدء تنفيذ اخلطة 
اإلعالمية منذ سنة ؟؟٢0

تتم مراجعة اخلطة 
اإلعالمية دوريا   وتعديلها 

مبا يحقق املزيد من 
التواجد اإلعالمي للفريق.

- عدد املرات التي مت 
استضافة أعضاء الفريق 
في وسائل اإلعالم الرسمية

- عدد التغطيات التي متت 
ألنشطة الفريق في اإلعالم 

املقروء واملرئي واملسموع.

- نسخة 
من اخلطة 
اإلعالمية

- مناذج من املواد 
أو التغطيات 

اإلعالمية

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد



125 جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

5.2

اعتمد الفريق مجموعة من 
احلسابات اخلاصة به في 

وسائل التواصل االجتماعي 
املختلفة حتوي كل ما 

يحتاج أن يعرفه املستفيد 
عن الفريق ليتفاعل مع 

أنشطته وبرامجه

- مت انشاء حسابات الفريق 
في وسائل التواصل سنة 

؟؟٢0 
- عدد احلسابات هو ؟؟، 
كما مت حتديد املسؤول 

عنها من قبل أحد أعضاء 
الفريق

 تتم مراجعة حسابات 
الفريق في وسائل 

التواصل االجتماعي دوريا 
وتقييم أثرها التفاعلي 
على املستفيدين خاصة، 

واجلمهور بشكل عام.

 تزايد أعداد املتابعني 
حلسابات التواصل 
االجتماعي اخلاصة 

بالفريق

روابط حسابات 
وسائل 
التواصل

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد



جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل اخليري126

المعيار السادس 
نظم المعلومات: )8 درجات()فرق تطوعية(

لدينـــا موقـــع الكترونـــي يحتـــوي علـــى أنشـــطة وفعاليـــات 6.1
شرح املعيارالفريـــق الدوريـــة 

يتم حتديث معلومات املوقع بشكل دوري6.2
ويتمثل هذا املعيار في وجود موقع الكتروني يحوي تعريفًا بالفريق 
أن  علـى  وفعالياته،  ومشاريعه  وبرامجه  وشرحًا ألنشطته  التطوعي، 

يتم حتديث معلومات هذا املوقع بشكل دوري

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

6.1

مت اعتماد املوقع األلكتروني 
للفريق منذ عام  ؟؟٢0

- مت التعاقد مع شركة 
متخصصة )أو شخص 

متخصص( إلنشاء املوقع 
االلكتروني للفريق

- مت تكليف منسق من 
أعضاء الفريق ملتابعة 
شؤون املوقع مع الشركة

يتم رصد جميع املشاكل 
وإقتراحات التطوير 

وإرسالها للشركة املطورة 
)أو الشخص املتخصص( 

دوريا، وذلك إلصدار 
نسخة مطورة من املوقع 

االلكتروني 

- عدد زوار املوقع

- زيادة نسبة املشتركني في 
برامجنا واملستفيدين من 
خدماتنا كنتيجة لزيارة 

املوقع

رابط املوقع 
االلكتروني

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

6.2

يحتوي املوقع على 
مجموعة من املستخدمني 

ذوو صالحيات دخول 
وكلمات مرور مختلفة.

مت تكليف عدد من 
املستخدمني لتولى مهمة 

حتديث بيانات املوقع

تتم مراجعة بيانات املوقع 
بشكل دوري وحتديث 

بياناته أواًل بأول.
نفس اإلثبات-  تزايد في عدد زوار املوقع

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار السابع 
األهداف والخطط السنوية: )8 درجات()فرق تطوعية(

شرح املعيارلدينا أهداف واضحة ومكتوبة.7.1

أهـــداف 7.2 لتنفيـــذ  ومشـــاريع  مبـــادرات  لدينـــا 
الفريـــق. 

ويتمثل هذا املعيار في وجود أهداف واضحة ومحددة ومكتوبة للفريق، ذات زمن 
محدد لتحقيقها، مع توفر عدد من املبادرات، أو املشاريع، أو البرامج، أو األنشطة 

لتنفيذ تلك األهداف ضمن خطة سنوية تعد مسبقا

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

7.1

مت اعتماد وثيقة مكتوبة 
لدينا تسمى: وثيقة 

اخلطة السنوية اخلطة  
حتوي أهدافًآ لكل سنة مع 

مؤشرات قياس جناحها 
واملصادر البشرية واملالية 
الالزمة لتتفيذها وفق 

برنامج زمني محدد

يتم تنفيذ ما جاء في 
وثيقة اخلطة السنوية 

من قبل األشخاص ذوي 
العالقة داخل الفريق 

التطوعي  

تتم مراجعة عالقة أعمال 
األشخاص املعنيني باخلطة 
من أعضاء الفريق للتأكد 
من تطابق أعمالهم مع 
ما في اخلطة السنوية 

من أهداف وبرامج، وذلك 
بشكل دوري

نسبة ما مت حتقيقه من 
اخلطة السنوية من أهداف 

قياسًا مبا مت في ذات 
الوقت من السنة املاضية.

نسخة من وثيقة 
اخلطة السنوية

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

7.2

حتوي وثيقة خطتنا 
مبادرات ومشاريع لتنفيذ 

األهداف املذكورة فيها

يتم التأكد من تنفيذ 
املبادرات واملشاريع عبر 

تكليف أعضاء الفريق بها 
مع االلتزام مبددها الزمنية 

املذكورة في اخلطة

يقوم الفريق مبراجعة 
وتقييم ما مت تنفيذه من 
مبادرات ومشاريع لتعزيز 

نتائجها اإليجابية والبحث 
عن طرق حتسني نقاط 
الضعف أو التحدي فيها.

عدد املبادرات احملققة من 
اخلطة السنوية قياسا 
بنظيراتها في اخلطة 

السابقة.

نسخة مّما مت 
تنفيذه من 
مبادرات في 
وثيقة اخلطة

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المعيار الثامن 
التنافسية والتكامل: )8 درجات()فرق تطوعية(

ال تخضـــع أعمالنـــا وبرامجنـــا فـــي الفريـــق 8.1
أو سياســـية شرح املعيارألي توجهـــات فكريـــة 

علـــى 8.2 قائمـــة  املناظـــرة  الفـــرق  مـــع  عالقتنـــا 
املهنـــي والتكامـــل  الراقيـــة  التنافســـية 

ويتمثل هذا املعيار في كل ما يتعلق بقدرة الفريق على إظهار التكامل مع الفرق 
األخرى ذات العالقة مهما اختلفت أيدلوجياتها وتوجهاتها الفكرية

المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

8.1

لدينا توجيهات شفوية من 
قادة الفريق تفيد بعدم 
التعرض ألّي توجهات 
فكرية أو سياسية داخل 

الفريق

تؤكد قيادة الفريق لدينا 
في اللقاءات الدورية 

مع األعضاء على هذه 
التوجيهات

تتابع قيادة الفريق 
دوريا نشاط وسلوكيات 
األعضاء مّمن قد تبدو 
منهم مخالفات لتلك 

التوجيهات، ومحاسبتهم 
على ذلك.

لم يصدر أي نقد من 
املستفيدين أو اجلمهور 
العام أو وسائل التواصل 

االجتماعي يشير إلى قيام 
أيٍّ من أعضاء الفريق 
بخرق تلك التوجيهات

أمثلة ومواقف 
من التوجيهات

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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المنهجيةالبند
Approaches

التطبيق
Deployment 

المراجعة
 Assessment & 

Review
النتائج

Results
اإلثبات
المرفق

8.2

حتوي أدبّياتنا ونشراتنا 
وتصريحاتنا اإلعالمية ما 

يؤكد على:

-  يحرص الفريق على 
التنافس الراقي والتكامل 
املهني مع الفرق التطوعية 
األخرى، املناظرة لنا محليا 

وإقليميا ودوليا

- يحرص الفريق على 
مقارنة أدائه احلالي 

بالسابق لقياس مستوى 
التقدم الذاتي في ذلك 

األداء.

- مت تنفيذ عدد من 
املبادرات املشتركة بني 

فريقنا التطوعي وفرق 
أخرى مناظرة لنا على 

املستوى احمللي أو اإلقليمي 
أو الدولي.

- مت تطبيق بعض املعايير 
الداخلية للتأكد من وجود 

املنافسة الداخلية بني 
وحدات الفريق املختلفة 
سعيـا إلجناٍز أفضل وأداٍء 

أميز.

تتم مراجعة خطة برامجنا 
وخدماتنا املقدمة بشكل 

دوري للتأكد من:
- عدم تعارضها مع ما 

تقدمه فرق أخرى نظيرة 
لنا

- وجود نوع من التكامل 
بيننا وبينهم في البرامج أو 

اخلدمات
- وجود درجة من التنافس 
الداخلي احملّفز بني وحدات 

الفريق املختلفة

- زيادة في عدد املبادرات 
املشتركة بيننا وبني فرق 

تطوعية مناظرة

- حتسن في مستوي 
التواصل بني قيادة فريقنا 
التطوعي وقيادات الفرق 
األخرى املناظرة محليا أو 

إقليميا أو دوليا.

- حتسن في إجناز وحدات 
الفريق كنتيجة ملنهجية 

التنافس الذاتي 

- منوذج من 
املبادرات التي 

تعكس التكامل 
مع الفرق 
املناظرة 
- نتائج 
املقارنات 

الداخلية بني 
إدارات الفريق

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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مرفــــــق رقـــم )5( 
منـــوذج خاص لإلجابـــة على معيار

مشـــروع الريادة اإللكترونية وفقـــًا ملنهجية
RADAR رادار

)للمؤسســـات اخليريـــة(
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معيار خاص بمشروع الريادة اإللكترونية
مشروع الريادة اإللكترونية ) 100 درجة()مؤسسات(

شرح املعيار
يتعلـــق هـــذا املعيـــار مببـــادرة محـــددة فقـــط حتمـــل فكـــرة مبتكـــرة متعلقـــة باملجـــال االلكترونـــي ضمـــن اختصاصـــات املؤسســـة بشـــرط أن تكـــون املبـــادرة مـــن فكـــرة 
وتصميـــم كـــوادر املؤسســـة أو بإشـــرافهم املباشـــر شـــريطة أن تعكـــس املبـــادرة مشـــروعا ذو قيمـــة مضافـــة للعمـــل اخليـــري، وأن يكـــون قـــد دخـــل حّيـــز التنفيـــذ، وليـــس 

تصـــورا فقـــط، وأال يكـــون قـــد ســـبق للمؤسســـة الفـــوز بـــه فـــي اجلائـــزة.

المنهجية
)25 من 100(

Approaches

التطبيق
)25 من 100(

Deployment 

المراجعة
)25 من 100(

 Assessment &
Review

النتائج
)25 من 100(

Results
اإلثبات
المرفق

لدينا مبادرة حتمل فكرة 
مبتكرة في املجال التقني 
اخلاص بأعمال املؤسسة 
وتقدم قيمة مضافة هي: 

)أمثلة(:
1.  تساهم في زيادة نسبة 

رضى املانحني أو املستفيدين

2. تخدم شريحة أكبر من 
املستفيدين

مت حتويل املبادرة املذكورة إلى 
مشروع تكنولوجي متكامل من 

حيث اخلطوات واإلجراءات 
التالية:

أمثلة:
1.  مت تشكيل فريق عمل داخلي 
للقيام بتصميم وتنفيذ املشروع 

التقني
2.  متت االستعانة بشركة 

متخصصة مع تكليف فريق 
محلي لإلشراف على تصميم 

وتنفيذ املشروع

متت مراجعة ما حتقق من 
املشروع  وتقييم نتائجه من 

حيث مدى حتقق ما يلي: 
)أمثلة(

1.  مساهمة الفريق 
الفعلية في تنفيذ املشروع 

أو اإلشراف عليه
2.  فعالية آلية التسويق 
للمشروع بني العاملني أو 
املستفيدين أو املانحني أو 

الشركاء

أمثلة لبعض النتائج 
املتوقعة من املشروع 

اعتمادا على نوع 
املنهجية املتبعة:

1.  نسبة الزيادة في 
درجة رضا العاملني

2.  نسبة الزيادة في 
درجة رضا املستفيدين

3.  مسميات التشرائح 
اجلديدة التي خدمها 

املشروع

1.  هيكل املشروع التقني
2.  محاضر اجتماعات 
مع الفريق املطور تثبت 

أنه مت استالم جميع 
 Source( مصادر املشروع

codes + Wire-
 frames + Design

)Concepts
وأنه مت شرحها للفريق 

احمللي بشكل كامل ومفصل
3.  مسمى الشركة املكلفة 

باملشروع
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المنهجية
)25 من 100(

Approaches

التطبيق
)25 من 100(

Deployment 

المراجعة
)25 من 100(

Assessment & Review

النتائج
)25 من 100(

Results
اإلثبات
المرفق

3. تساهم في حل مشكلة 
كانت تواجه املؤسسة

4. تساعد في استثمار فرصة 
للمؤسسة كانت غير مستغلة

5. تؤدى إلى تسريع إجناز 
الدورة املستندية لبعض 

أعمال املؤسسة
6. توّفر على املؤسسة مبلغًا 

مالًيا
7. ... إلخ

3.  مت التأكد من حتقيق 
القيمة املضافة املذكورة )حل 

مشكلة - توفير مال - اختصار 
مدة إجناز - اسثمار فرصة( من 

خالل أدوات القياس املناسبة
4.  مت التأكد من أن املؤسسة 

متلك جميع أكواد وخوارزميات 
 )Source Codes( املشروع

وشاشات تسلسل العمليات 
Wire- )واملخططات الهيكلية 

)frames

3.  فحص أّي إخفاقات 
واجهها املشروع والعمل على 

معاجلتها 

4.  نوع املشكلة التي مت 
حّلها بسبب املشروع

5.  طبيعة الفرصة 
التي ساعد املشروع 

في استثمارها لصالح 
املؤسسة

6.  نسبة التوفير املالى 
الذي أحدثه املشروع

7. نسبة االختصار في 
املدة الزمنية التي متت 

بسبب املشروع

1.  هيكل املشروع التقني
2.  محاضر اجتماعات 
مع الفريق املطور تثبت 

أنه مت استالم جميع 
 Source( مصادر املشروع

codes + Wire-
 frames + Design

)Concepts
وأنه مت شرحها للفريق 

احمللي بشكل كامل ومفصل
3.  مسمى الشركة املكلفة 

باملشروع

مالحظات عامة
من المحكم

رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد
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مرفــــــق رقـــم )6( 
منـــوذج خاص لإلجابـــة على معيار

املشـــروع التطوعي املتميز وفقـــًا ملنهجية
RADAR رادار

)للفـــرق التطوعيـــة(
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معيار خاص بالمشروع التطوعي المتميز
المشروع الخيري التطوّعي المتميز  ) 100 درجة()فرق تطوعية(

شرح املعيار: هذا املعيار يتعلق فقط مببادرة محددة يقوم بها الفريق التطوعي وحتمل بعدًا متميزًا يقع ضمن مجاالت عمل الفريق على أن تكون 
هذه املبادرة من صميم تفكير كوادر الفريق أو بإشرافهم املباشر،  شريطة يقدم املشروع قيمة مضافة كأن يساهم في حل مشكلة، أو يؤدي إلى استثمار 
فرصة، أو يحقق حاجة ملحة لطبيعة العمل اخليري الذي ميارسه الفريق، على أن يكون هذا املشروع قد دخل حّيز التنفيذ فعاًل، وليس مقترحًا 

أو تصورًا مت تقدميه أو اعتماده فقط، وأال يكون قد سبق للفريق الفوز بذات املشروع في جائزة خالد العيسى الصالح في نسخها السابقة.

المنهجية
)25 من 100(

Approaches

التطبيق
)25 من 100(

Deployment 

المراجعة
)25 من 100(

 Assessment &
Review

النتائج
)25 من 100(

Results
اإلثبات
المرفق

لدينا تصور واضح ومكتوب 
ملشروع تطوعي خيري 

متميز في إحدى مجاالت 
عمل الفريق و ويحمل قيمة 

مضافة هي: 
أمثلة:

1.  يساهم في زيادة نسبة 
رضى املستفيدين أو أعضاء 

الفريق
2.  يخدم شريحة أكبر، 

أو شرائح جديدة من 
املستفيدين 

أمثلة لنوع املشروع التطوعي:
)توثيقي/تدريبي/إعالمي/

اجتماعي/بيئي/تعليمي/..(
مت تنفيذ التصور املقترح منذ 

عام ؟؟؟، وذلك من خالل 
اخلطوات واإلجراءات التالية: 

)أمثلة(:
1. مت تشكيل فريق عمل داخلي 

إلعداد خطة تنفيذ املشروع 
التطوعي املتميز

متت مراجعة وتقييم ما 
حتقق من املشروع  للتأكد 

مما يلي: )أمثلة(
1. مساهمة الفريق في 

تنفيذ املشروع أو اإلشراف 
عليه

2. فعالية آلية التسويق 
للمشروع بني العاملني أو 
املستفيدين أو املانحني أو 

الشركاء

أمثلة لبعض النتائج 
املتوقعة من املشروع 

اعتمادا على نوع 
املنهجية املتبعة:

1. درجة توافق املشروع 
مع مجاالت عمل 

الفريق. 
2. مدى حتقيق 

املشروع الحتياجات 
الفئة املستهدفة 

)أعضاء أو جمهور(

1. نسخة من التصور 
املكتوب عن املشروع

2. محاضر اجتماعات 
الفريق املشكل لتنفيذ أو 

اإلشراف على املشروع
3. مسمى الكفاءات 

املتخصصة املستعان بها
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المنهجية
)25 من 100(

Approaches

التطبيق
)25 من 100(

Deployment 

المراجعة
)25 من 100(

Assessment & Review

النتائج
)25 من 100(

Results
اإلثبات
المرفق

3. يساهم في حل مشكلة 
كانت تواجه الفريق 

التطّوعي
4. يساعد في استثمار 

فرصة للفريق كانت مهدرة
5. يؤدى إلى تسريع إجناز  

بعض أعمال الفريق في 
وقت أقصر

6. يوّفر على الفريق مبلغًا 
مالًيا

7. ... إلخ

2. متت االستعانة بكفاءات 
متخصصة لتساعد الفريق 

احمللي الذي مت تشكيله 
لإلشراف على تنفيذ املشروع

3. مت التأكد من حتقيق القيمة 
املضافة املذكورة )مثل: حل 

مشكلة - توفير مال - اختصار 
مدة إجناز - اسثمار فرصة( 

وذلك من خالل أدوات القياس 
املناسبة

4. مت تثبيت املشروع التطوعي 
املذكور في خطة الفريق 

السنوية ضمانًا الستمراره 

3. فحص أّي إخفاقات 
واجهها املشروع متهيدًا 

ملعاجلتها 
4. اقتراح أي حتسينات 

لتطوير املشروع

3. مدى قابلية املشروع 
للتطوير مستقباًل

4. نوع املقارنة مع فرق 
أخرى قدمت ذات املشروع )إن 

وجدت(
5. درجة حتقيق املشروع 

للنتائج التي صمم من أجلها 
مثل:

- نسبة زيادة رضا املستفيدين 
أو أعضاء الفريق

- حجم التوفير املالي 
املتحصل من املشروع

- كمية الوقت الذى مت توفيره 
كنتيجة للمشروع

- نوع املشكلة التي ُحّلت أو 
الفرصة التي ُأسُتثَمرت

4.  وثائق أو صور أو 
فيديوهات تثبت حتقق 

بعض أمثلة النتائج 
املشار إليها )مثل(:

- نسبة ما مت توفيره 
من مال

- نسبة االختصار في 
الوقت 

- درجة رضا 
املستفيدين

- نتائج املقارنة مع 
مشاريع مناظرة

- ... إلخ

مالحظات عامة
من المحكم

رأي 
احملكم

الدرجةزيارةال يوجديوجد رأي 
احملكم

رأي زيارةال يوجديوجد
احملكم

زيارةال يوجديوجد رأي 
احملكم

زيارةال يوجديوجد
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