
دليل الجائزة المطور��

المواصفات المطلوبة في تقرير التقدم للجائزة

ينبغي أن تحتوي مستندات التقديم على األجزاء التالية:

خطـــاب موجـــه ألمانـــة الجائـــزة مـــن المديـــر التنفيـــذي للمنظمـــة أو مـــن يمثلهـــا 

يؤكد فيه صحة ودقة المعلومات الواردة في طلب التقديم.

تصميـــم صفحـــة الغـــالف الخارجيـــة (العنـــوان)، تشـــتمل علـــى اســـم المشـــروع و 

المنظمـــة، وعنوانهـــا، ويظهـــر فيـــه اســـم الجائـــزة، والـــدورة التقييميـــة، وتاريـــخ 

التقديـــم (اليـــوم/ الشـــهر/ الســـنة الهجريـــة حســـب تقويـــم أم القـــرى  ومـــا يقابلهـــا 

بالتاريخ الميالدي) واسم الشخص الذي يمكن االتصال به.

جدول المحتويات (ويجب أن يكون مرقما).

مقدمـــة وموجـــز عـــام عـــن المشـــروع ال يزيـــد عـــن صفحتيـــن تتحـــدث عـــن خلفيـــة 

ـــروع،  ـــة المش ـــة مالك ـــيس، و المنظم ـــنة التأس ـــية، وس ـــه الرئيس ـــروع وأهداف المش

وطبيعـــة الخدمـــات/ المنتجـــات التـــي تقدمهـــا، كمـــا تتضمـــن الرؤيـــة والرســـالة 

ـــن  ـــتفيدين م ـــد المس ـــة، وتحدي ـــروع المنظم ـــدد ف ـــن، وع ـــداد الموظفي ـــم وأع والقي

خدماتها بشكل إجمالي.

ـــج األداء  ـــروع ونتائ ـــا المش ـــي حققه ـــازات الت ـــم اإلنج ـــروع وأه ـــل المش ـــرح تفاصي ش

علـــى ضـــوء المعاييـــر الموضحـــة فـــي دليـــل الجائـــزة وفـــق التسلســـل المـــدرج، بـــدءا 

بالمعيـــار الرئيســـي األول، ومـــن ثـــم المعاييـــر المتفرعـــة منـــه، ثـــم المعيـــار 

الرئيســـي الثانـــي، وهكـــذا إلـــى أن يتـــم تغطيـــة كافـــة المعاييـــر الالحقـــة األدلـــة 

ــم  ــات أو يتـ ــاوز 10 صفحـ ــا ال يتجـ ــق بمـ ــي المالحـ ــدرج فـ ــن أن تـ ــواهد ( يمكـ والشـ

تضمينها في ثنايا التقرير حسب عدد الصفحات المسموح به 30 صفحة).

إلـــى الوثائـــق والمســـتندات المؤيـــدة لإلنجـــازات  يمكـــن للمنظمـــة اإلشـــارة 

والنتائـــج المذكـــورة بإيجـــاز، الدراســـات الموثقـــة، ومحاضـــر االجتماعـــات، والصـــور 

الفوتوغرافيـــة، وغيرهـــا مـــن الوثائـــق والمرفقـــات الداعمـــة التـــي تؤيـــد إنجـــازات 

المشـــروع وإبـــراز عينـــة منهـــا ضمـــن التقريـــر وتوفيرهـــا لفريـــق المقيميـــن خـــالل 

المقابالت الشخصية. 
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المشـــروع: سلســـلة متتابعـــة مـــن األنشـــطة تتـــم داخـــل إطـــار زمنـــي محـــدد تســـعى 

ـــات أو  ـــات أو خدم ـــم منتج ـــر و تقدي ـــرض تطوي ـــددة بغ ـــج مح ـــداف و نتائ ـــق أه ـــى تحقي إل

معالجة مشاكل أو قضايا ذات عالقة بالعمل الخيري. 

اإلســـتراتيجية: خطـــة بعيـــدة المـــدى تصـــف الطـــرق والمنهجيـــات التـــي تعتـــزم 

المنظمة من خاللها تحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها.

التميـــز المؤسســـي: هـــو حالـــة مـــن التفـــوق فـــي األداء المؤسســـي للمنظمـــة، 

ــع  ــات جميـ ــق تطلعـ ــتدامة، تحقـ ــتمرة ومسـ ــة ومسـ ــود منظمـ ــة لجهـ ــدث نتيجـ ويحـ

المعنيين.

ـــزام واإليفـــاء بمتطلبـــات وتوقعـــات ورغبـــات المســـتفيدين بصفـــة  الجـــودة: درجـــة االلت

دائمة وتجاوزها.

ـــج  ـــات ونتائ ـــر بمخرج ـــر أويتأث ـــة ويؤث ـــة للمنظم ـــة أو منفع ـــه مصلح ـــذي ل ـــون: ال المعني

وقرارات المنظمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ـــكالت  ـــل لمش ـــل أمث ـــة بح ـــدة ومتصل ـــدة ومفي ـــا جدي ـــف بأنه ـــكار تتص ـــد أف ـــداع: تولي اإلب

معينة أو تطوير منتجات أو خدمات أو أنظمة وأساليب جديدة أو محسنة.

ـــات  ـــات والخدم ـــر المنتج ـــة أو تطوي ـــول عملي ـــى حل ـــدة إل ـــكار الجدي ـــة أف ـــكار: ترجم االبت

والعمليـــات واألنظمـــة واألســـاليب بهـــدف تحســـين الكفـــاءة والفاعليـــة أو الخـــروج 

بميزة تنافسية.

ـــوارد  ـــل م ـــات بأق ـــن المخرج ـــم م ـــر ك ـــاج أكب ـــح وإنت ـــكل صحي ـــل بش ـــاز العم ـــاءة: إنج الكف

ممكنة وبالجودة المطلوبة.

الفعاليـــة: مـــدى تحقيـــق أهـــداف المنظمـــة وتلبيـــة متطلبـــات المجتمـــع الـــذي 

تعيش فيه.

الخدمات: شيء معنوي محسوس وتنطوي على بعد شخصي.

المنتجات: شيء مادي ملموس.

ــا  ــع بعضهـ ــة تتفاعـــل مـ ــراءات واألنشـــطة المتكاملـ ــة مـــن اإلجـ ــات: مجموعـ العمليـ

ـــج  ـــج) وينت ـــة أو منت ـــات (خدم ـــى مخرج ـــوارد) إل ـــالت (الم ـــّول المدخ ـــي تتح ـــض، والت البع

عنها شيء له قيمة للمستفيدين.

القيمـــة المضافـــة: الفوائـــد التـــي يتحصـــل عليهـــا المســـتفيد والتـــي أوجدتهـــا 

المنظمة خالل مراحل معينة من مراحل تقديم الخدمات أو المنتجات. 

ــي  ــة فـ ــاعد المنظمـ ــي تسـ ــة التـ ــر المحسوسـ ــة وغيـ ــياء المحسوسـ ــوارد: األشـ المـ

ــول  ــكات واألصـ ــة والممتلـ ــوارد الماليـ ــال المـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا علـ ــق مخرجاتهـ تحقيـ

والمعلومات والمعرفة.

المصطلحات 
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ـــوة  ـــق الفج ـــة لتضيي ـــة المنتظم ـــتمرة والمنهجي ـــات المس ـــتمر: العملي ـــين المس التحس

بين األداء الحالي والنتائج المرغوبة.

ـــر: هـــي العمليـــة واألســـاليب التـــي مـــن خاللهـــا يتـــم إدارة التحـــول وتيســـير  إدارة التغيي

االنتقال من الوضع الراهن إلى الوضع الجديد.

إدارة المخاطـــر: توقـــع ودراســـة المخاطـــر المحتملـــة وتحديدهـــا وقياســـها واحتماليـــة 

وقوعها واآلثار المحتملة ووضع خطط لمواجهتها.

أفضـــل الممارســـات: مناهـــج أو سياســـات أو عمليـــات أو طـــرق مميـــزة تـــؤدي إلـــى 

ـــم واالســـتفادة  ـــة والتعل إنجـــازات اســـتثنائية مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن نمـــاذج المقارن

من تجارب االخرين. 

ــراءات التنفيذيـــة والمـــوارد  ــة العمـــل: وثيقـــة مكتوبـــة تصـــف العمليـــات واإلجـ خطـ

الالزمة لتحقيق أهداف المنظمة وأغراضها.
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