
�� دليل الجائزة المطور

ـــرية  ـــوارد البش ـــن وزارة الم ـــة م ـــة مصرح ـــن منظم ـــدم م ـــروع مق ـــون المش أن يك

والتنمية االجتماعية أو (المركز الوطني للقطاع غير الربحي).

أن يكون المشروع باسم المنظمة وأحد مشروعاتها.

أن يكون المشروع له عالقة وارتباط بالعمل الخيري.

أن ال يكون المشروع أحد المشاريع الفائزة في الدورة السابقة (الرابعة).

أن يكون المشروع نابع من احتياج أو فرصة أو مشكلة.

ـــق  ـــروع وحق ـــاة المش ـــه دورة حي ـــى علي ـــن ومض ـــدد بزم ـــروع مح ـــون المش أن يك

نتائج مناسبة.

ـــة  ـــاب مؤسس ـــى حس ـــال عل ـــدرة ب 500 ري ـــزة والمق ـــدم للجائ ـــوم التق ـــداد رس س

التميز المؤسسي األهلية.

رفع المستندات المطلوبة على الموقع وهي كالتالي:

شـــهادة التســـجيل، صـــورة مـــن الحســـاب البنكـــي، محضـــر تعييـــن مجلـــس 

اإلدارة، الخطة اإلستراتيجية، محضر آخر 3 اجتماعات.

اشتراطات المشاركة في المشروع المتمّيز
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المشروع الخيري المتمّيز

المجال الثاني: 
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ـــزة  Âـــارب المتمي ـــاريع، أو التج ـــد المش ـــى صعي ـــازات عل ـــر اإلنج ـــال بتقدي ـــذا المج ـــى ه ويعن

ـــز بشـــكل واضـــح،  فـــي أي مجـــال مـــن مجـــاالت العمـــل الخيـــري، والـــذي يحقـــق التمي¤

ـــة  ـــى المنهجي ـــاء عل ـــه بن ـــم تقييم ـــة، ويت ـــراف المعني ـــع األط ـــى جمي ـــره عل ـــس أث وينعك

المرسومة، وأسلوب التطبيق، والنتائج المحققة، والتحسين المستمر.

تـــم تطويـــر معاييـــر المشـــروع بنـــاء علـــى أفضـــل الممارســـات العالميـــة فـــي 

ــى  ــاء علـ ــز بنـ ـ Âــري المتمي ــروع الخيـ ــم المشـ ــم تقييـ ــك تـ ــى ذلـ ــة إلـ ــاريع إضافـ المشـ

أن  وباعتبـــار  األساســـية،  ـــز  التمي¤ مفاهيـــم  يحقـــق  وبمـــا  للتقييـــم،  رادار  أســـلوب 

ــاريع  ــر المشـ ــد كبيـ ــى حـ ــل إلـ ــل تماثـ ــة ومراحـ ــدورة زمنيـ ــر بـ ــة تمـ ــاريع الخيريـ المشـ

األخرى، مع مراعاة الخصائص المتعلقة بالعمل الخيري في المعايير المختلفة.

ز معايير تقييم المشروع الخيري المتمي·
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المعيار األول

مالءمة المشروع للعمل الخيري  (��� نقطة)

ـــة  ـــة بالمنظم ـــا ذات العالق ـــاكل والقضاي ـــع المش ـــل م ـــروع للتعام ـــة المش ـــدى مالءم م

و قطاع العمل الخيري.

ماهي معايير اختيار المشروع؟

ما مدى تقاطع المشروع مع غايات المنظمة وأهدافها اإلستراتيجية؟

هل يتقاطع و يتكامل بشكل إيجابي مع جهود أخرى من خارج المنظمة؟

ما مدى توافق المشروع الحتياجات وأولويات الفئات المستهدفة؟ 

والنشـــاطات  االحتياجـــات  تحديـــد  فـــي  دور  المســـتهدفة  للفئـــات  كان  هـــل 

المنفذة "مبدأ التشارك"؟
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المعيار الثاني

جودة تخطيط وتنفيذ المشروع  (��� نقطة)

فحـــص جـــودة تخطيـــط وتنفيـــذ المشـــروع ومنطـــق المنهجيـــة المســـتخدمة ومـــدى 

ترابطها وشموليتها.

هل توجد خطة متكاملة للمشروع؟

ما مدى ترابط األنشطة بالمخرجات؟

ما مدى ترابط المخرجات بأهداف المشروع؟

هل تم تحديد المؤشرات المناسبة؟

ما مدى اإلبداع واالبتكار في المشروع؟

هل األدوات والتقنيات حديثة ومناسبة للمستفيدين؟

هل المشروع يراعي أصحاب المصلحة اآلخرين؟

هل تم استكشاف وتحليل المخاطر؟

هل تم توثيق مراحل المشروع المختلفة؟

ما هو التحسين والتطوير الذي تم في حال تكرار المشروع؟
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المعيار الثالث

كفاءة المشروع  (��� نقطة)

ــرعة  ــة والسـ ــم التكلفـ ــي تقييـ ــذا يعنـ ــة) وهـ ــة صحيحـ ــيء بطريقـ ــل الشـ ــي (عمـ وهـ

والمهـــارة الفنيـــة واإلداريـــة التـــي تـــم مـــن خاللهـــا تحويـــل المدخـــالت واألنشـــطة إلـــى 

مخرجات بالجودة المتفق عليها.

هل تم حشد الموارد بطريقة صحيحة؟

هل التكلفة كانت معقولة بالنسبة لألسعار السائدة؟ 

هل تم االلتزام بالموازنة المخططة؟

هل تم الحصول على المخرجات المخطط لها في بداية المشروع؟

هـــل تـــم تنفيـــذ األنشـــطة وتســـليم المخرجـــات وفـــق الجـــدول الزمنـــي المتفـــق 

عليه؟

هل كانت المخرجات بالجودة المتفق عليها؟

هل تم تفعيل التطوع والمتطوعين؟ 

هل تم تفعيل الشراكات المجتمعية؟ 

ــة  ــة واضحـ ــات نقديـ ــة وتدفقـ ــة وزمنيـ ــة تنفيذيـ ــق خطـ ــروع وفـ ــز المشـ ــل أنجـ هـ

ومحدثة؟
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المعيار الرابع

فعالية المشروع  (��� نقطة)

ـــة  مـــا مـــدى مســـاهمة المخرجـــات فـــي تحقيـــق غـــرض المشـــروع والتغييـــرات المطلوب

منه.

مـــا مـــدى ترابـــط األنشـــطة مـــع المخرجـــات، مـــع هـــدف المشـــروع مـــع الهـــدف 

العام؟

ـــرات  ـــة بالتغيي ـــك المتعلق ـــة تل ـــا؟ وخاص ـــط له ـــج المخط ـــروع النتائ ـــق المش ـــل حق ه

المقصودة في المستفيدين منه؟

هل أثرت االفتراضات والمخاطر على تحقيق المخرجات واألهداف؟

هل كانت الجهود المبذولة تستحق النتائج المتحصلة؟
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المعيار الخامس

األثر المتحقق  (��� نقطة)

ـــدف  ـــق اله ـــي تحقي ـــاهمته ف ـــدى مس ـــة وم ـــه الخارجي ـــي بيئت ـــروع ف ـــر المش ـــدى تأثي م

العام.

ـــر المشـــروع علـــى البيئـــة المحيطـــة بمـــا يتجـــاوز التأثيـــر علـــى المســـتهدفين  هـــل أث

أنفسهم؟

هل للمشروع أثر طويل األجل على الفئة المستهدفة؟

هل حقق المشروع نتائج تنموية بعيدة المدى؟

هل تم رصد التأثيرات السلبية واإليجابية التراكمية؟

هل تم رصد ونشر أفضل الممارسات بالمشروع والدروس المستفادة؟
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المعيار السادس

نتائج المشروع  (��� نقطة)

النتائج المختلفة المتحققة من المشروع و بما يشمل كافة المعنيين.

النتائج المالية.

النتائج التشغيلية.

نتائج المستفيدين.

نتائج العاملين بالمشروع.

نتائج الموردين والشركاء.

نتائج المجتمع.


