
��دليل الجائزة المطور

زة اشتراطات المشاركة في الجائزة في مجال المنظمات الخيرية المتمي·

أن تكـــون المنظمـــة مصرحـــة مـــن وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة أو 

(المركز الوطني للقطاع غير الربحي).

اكتمال بيانات المنظمة ورفع البيانات والتصاريح الالزمة.

أال تقل درجة المنظمة عن 70 درجة في تقرير الحوكمة المعتمدة.

أن ال تكون المنظمة إحدى المنظمات الفائزة في الدورة السابقة (الرابعة).

أال يقـــل عـــدد العامليـــن فـــي المنظمـــة عـــن 5 عامليـــن بمـــن فيهـــم العامليـــن 

بالعقد الجزئي.

ـــة  ـــاب مؤسس ـــى حس ـــال عل ـــدرة بــــ 1000 ري ـــزة والمق ـــدم للجائ ـــوم التق ـــداد رس س

التميز المؤسسي األهلية.

رفع المستندات المطلوبة على الموقع وهي كالتالي:

ـــس اإلدارة،  ـــن مجل ـــر تعيي ـــي، محض ـــاب البنك ـــن الحس ـــورة م ـــجيل، ص ـــهادة التس ش

ـــوم  ـــداد رس ـــال س ـــن إيص ـــورة م ـــات، ص ـــر 3 اجتماع ـــر آخ ـــتراتيجية، محض ـــة اإلس الخط

التقدم.
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فئة المنظمات المتوسطة والصغيرة

التي يقل عدد الموظفين فيها

(من غير المتطوعين) عن 30.

فئة المنظمات الكبيرة

التي يبلغ عدد الموظفين فيها

(من غير المتطوعين) 30 أو أكثر.

زة المنظمات الخيرية المتمي�

المجال األول: 
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ويشـــمل هـــذا المعيـــار عناصـــر التميـــز المطلـــوب توفرهـــا لـــدى فريـــق القيـــادة 

العامليـــن  لكافـــة  كقـــدوة حســـنة  اإليجابيـــة  والممارســـات  الخيريـــة،  بالمنظمـــة 

بالمنظمـــة، وقيامهـــا برســـم التوجـــه اإلســـتراتيجي، وتطويـــر آليـــات التواصـــل التـــي 

ـــين  ـــر وتحس ـــي تطوي ـــاركتهم ف ـــدى مش ـــتفيدين، وم ـــة المس ـــع كاف ـــادة م ـــا الق يطلبه

ــي  ــة تبنـ ــى أهميـ ــار إلـ ــذا المعيـ ــز هـ ــا يرمـ ــة. كمـ ــري بالمنظمـ ــل الخيـ ــة العمـ أنظمـ

ـــات  ـــا للممارس ـــدى تطبيقه ـــك م ـــة، وكذل ـــز بالمنظم ـــودة والتمي ـــم الج ـــادة لمفاهي الق

المتميـــزة فـــي إدارة المخاطـــر والتغييـــرات ومتطلبـــات الحوكمـــة الرشـــيدة التـــي 

توجه المنظمة بصفة خاصة وقطاع العمل الخيري بصفة عامة.

ـــار  ـــن آث ـــه م ـــا ل ـــد، ولم ـــالمي رائ ـــوم إس ـــنة كمفه ـــدوة الحس ـــدأ الق ـــن مب ـــًا م انطالق

إيجابيـــة كبيـــرة علـــى العامليـــن بالمنظمـــة متـــى مـــا كان القـــادة بالمنظمـــة 

القـــدوة الحســـنة والـــدور اإليجابـــي لهـــم؛ فـــإن ذلـــك سيســـاعد علـــى التـــزام 

ـــز ســـلوكًا وأداًء. ويمكـــن أن يشـــمل هـــذا  العامليـــن وتطبيقهـــم لمبـــادئ التمي¤

المعيار العناصر التالية:

رســـم التوجـــه اإلســـتراتيجي ووضـــع الخطـــط واإلســـتراتيجيات المســـتقبلية 

للمنظمة.

االلتـــزام بمفهـــوم العمـــل الخيـــري وتطبيـــق مبادئـــه والتثقيـــف بأهميتـــه مـــن 

الجانب الديني واإلنساني.

االلتزام والعمل بالقيم المؤسسية للمنظمة وتعزيزها.

ـــورى  ـــدأ الش ـــق مب ـــات وتطبي ـــاركتهم بالمعلوم ـــن ومش ـــادة للعاملي ـــن القي تمكي

التخاذ القرارات.

تصميم آليات لتعزيز العمل الجماعي بين العاملين وتشجيعه.

المساهمة في إعداد وتطوير جيل جديد من قادة المستقبل.

تشجيع العاملين على اإلبداع واالبتكار، وتهيئة الظروف المالئمة لذلك.

المعيار األول

القيادة اإلدارية (��� نقطة)

ويتضمن هذا المعيار الرئيسي (٦) معايير فرعية موضحة على النحو التالي:

رسم التوجه اإلستراتيجي والعمل كقدوة حسنة (�� نقطة)  1
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ويشـــمل هـــذا المعيـــار وجـــود آليـــات واضحـــة ومطبقـــة بانتظـــام مـــن قبـــل القـــادة 

بالمنظمـــة للتواصـــل بفعاليـــة مـــع كافـــة المعنييـــن بمـــا فـــي ذلـــك العاملـــون 

ـــة أو  ـــات الحكومي ـــك الجه ـــة، وكذل ـــات المنظم ـــن خدم ـــتفيدون م ـــون والمس والمتبرع

الخاصة ذات العالقة بأعمال المنظمة.

ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

ــة  ــع كافـ ــم مـ ــر والمنتظـ ــال والمباشـ ــل الفعـ ــوات للتواصـ ــر قنـ ــد وتطويـ تحديـ

المعنيين بأعمال المنظمة.

االهتمـــام بتجربـــة العميـــل والمســـتفيد واالســـتماع لصـــوت المعنييـــن، وتحديـــد 

ـــتفيدين،  ـــن ومس ـــن عاملي ـــة م ـــن بالمنظم ـــة المعنيي ـــات كاف ـــات ومتطلب احتياج

ومتبرعين، وشركاء، ومجتمع.

نشر ثقافة االستماع لصوت العميل بين العاملين.

تحديـــد كافـــة المعنییـــن بالمنظمـــة مـــن عاملیـــن ومســـتفیدین ومتبرعیـــن 

وشرکاء ومجتمع والعمل على تلبية متطلباتهم وفق اإلمكانات المتاحة.

ـــن،  ـــة المعنيي ـــا كاف ـــدالت رض ـــاس مع ـــرأي وقي ـــتطالعات ال ـــتخدام اس ـــجيع اس تش

واالطـــالع علـــى نتائجهـــا، واتخـــاذ القـــرارات التصحيحيـــة المبنيـــة علـــى تحليـــل 

نتائج مقاييس رضا األطراف ذوي العالقة. 

ـــتفيدين  ـــن والمس ـــع العاملي ـــوح م ـــاب المفت ـــة الب ـــة بسياس ـــادة المنظم ـــزام ق الت

من خدماتها.

تصميـــم قـــادة المنظمـــة مبـــادرات فّعالـــة ومنتظمـــة لتعزيـــز وتحســـين الصـــورة 

الذهنية للمنظمة لمختلف شرائح المعنيين.

ـــة  ـــادي بالمنظم ـــق القي ـــخصية للفري ـــاركة الش ـــدى المش ـــى م ـــار عل ـــذا المعي ـــز ه يرك

ــة ذات  ــغيلية واإلداريـ ــات التشـ ــين العمليـ ــر وتحسـ ــاريع لتطويـ ــج ومشـ ــي برامـ فـ

العالقـــة بأعمـــال المنظمـــة، ومـــدى تأثيـــر القيـــادة فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات 

المحلـــي  المســـتوى  علـــى  الخيـــري  العمـــل  بأنظمـــة وتشـــريعات  المتعلقـــة 

والدولي. ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

مشاركة القادة في تطوير وتحسين العمليات واألنظمة والتشريعات ذات العالقة

بالعمل الخيري (�� نقطة):

 3

مشـــاركة قـــادة المنظمـــة فـــي تحديـــد وتصميـــم العمليـــات الرئيســـية والمســـاندة 

بالمنظمة، وتحديد المسؤولين عنها.

التواصل الفعال مع المعنيين (�� نقطة)  2
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العمليـــات  لكافـــة  المســـتمر  التحســـين  عمليـــات  فـــي  القيـــادة  مشـــاركة 

واإلجراءات التشغيلية واإلدارية بالمنظمة وتشجيع العمل بموجبها.

ـــة  ـــي لكاف ـــاس األداء المؤسس ـــة لقي ـــة فعال ـــر أنظم ـــي تطوي ـــادة ف ـــاركة القي مش

قطاعات وعمليات المنظمة.

االهتمـــام بجمـــع وتحليـــل كافـــة المعلومـــات واإلحصائيـــات والحقائـــق الالزمـــة 

ــى  ــة علـ ــينات المقترحـ ــالت والتحسـ ــرارات والتعديـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــاعدة فـ للمسـ

أنظمة وتشريعات العمل الخيري على المستوى المحلي والدولي.

ـــر  ـــة وتطوي ـــي صياغ ـــة ف ـــل المتخصص ـــرق العم ـــان وف ـــي اللج ـــادة ف ـــاركة الق مش

ـــل  ـــى العم ـــر عل ـــة والتأثي ـــة ذات العالق ـــريعات المختلف ـــة والتش ـــث األنظم وتحدي

الخيري.

ـــة  ـــة ذات العالق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ـــات الوطني ـــي المنظم ـــادة ف ـــاركة الق مش

بالعمل الخيري بما يتفق مع التشريعات واألنظمة المحلية. 

ويركـــز هـــذا المعيـــار علـــى الممارســـات والمنهجيـــات المتبعـــة مـــن قبـــل القـــادة 

ـــية  ـــات القياس ـــي المواصف ـــي وتبن ـــز المؤسس ـــودة والتمي¤ ـــة الج ـــر ثقاف ـــي ونش لتبن

ذات العالقة ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

تبني ونشر ثقافة الجودة والتميز بالمنظمة (�� نقطة):  4

مشـــاركة القـــادة فـــي الملتقيـــات والمؤتمـــرات والـــدورات التدريبيـــة المتخصصـــة 

ز. في مجال الجودة والتمي¤

ـــز المؤسســـي  تشـــجيع القيـــادة لكافـــة مشـــاريع وبرامـــج الجـــودة وتحقيـــق التمي¤

داخـــل المنظمـــة، وتقديـــر العامليـــن مـــن أفـــراد وفـــرق عمـــل المشـــاركين فـــي 

هذه المشاريع البرامج.

اعتمـــاد القيـــادة لتطبيـــق مفهـــوم التقييـــم الذاتـــي للتميـــز المؤسســـي، وبصفـــة 

ــج  ــال ونتائـ ــين أعمـ ــر وتحسـ ــم لتطويـ ــج التقييـ ــن نتائـ ــتفادة مـ ــة، واالسـ منتظمـ

المنظمة.

ـــل  ـــة وتحلي ـــى دراس ـــاًء عل ـــة بن ـــغيلية واإلداري ـــا التش ـــة قراراته ـــادة كاف ـــاذ القي اتخ

النتائج المختلفة المتحققة، وكذلك التوقعات والتنبؤات المستقبلية.

مبـــادرة القيـــادة وتشـــجيعها لمشـــاركة المنظمـــة فـــي برامـــج وجوائـــز الجـــودة 

ز محليًا ودوليًا. والتمي¤

تشـــجيع القـــادة فـــي نشـــر وتبـــادل أفضـــل الممارســـات والتطبيقـــات فـــي 

العمل الخيري مع الجهات المماثلة محليًا ودوليًا.
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تبنـــي القـــادة لبنـــاء وتطبيـــق منهجيـــة إلدارة التغييـــر وتحليـــل التأثيـــر علـــى 

ـــار إســـتراتيجيات مناســـبة الســـتمرارية األعمـــال وخطـــط االســـتجابة  األعمـــال واختي

للمتغيرات والحوادث. 

ــة  ــد للخطـ ــان التطبيـــق الجيـ ــية ذات العالقـــة لضمـ تبنـــي المواصفـــات القياسـ

اإلستراتيجية والتشغيلية.

ــة  ــر المختلفـ ــات التغييـ ــج وفعاليـ ــادة فـــي إدارة برامـ ــخصية للقـ ــاركة الشـ المشـ

داخل المنظمة.

دراســـة وتحديـــد برامـــج التغييـــر المطلوبـــة للمنظمـــة بصفـــة دوريـــة بنـــاًء علـــى 

نتائج تحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على المنظمة.

ـــر، وتقليـــص  ـــات عمـــل واضحـــة ومحـــددة إلدارة التغيي ـــر آلي المســـاهمة فـــي تطوي

المقاومـــة لهـــذه البرامـــج، وضمـــان مشـــاركة كافـــة المعنييـــن فـــي تحقيـــق 

األهداف المرجوة من برامج التغيير المختلفة.

ـــاطات  ـــال ونش ـــى أعم ـــة عل ـــر المحتمل ـــة المخاط ـــد كاف ـــي تحدي ـــادة ف ـــان الق ضم

المنظمة، وتطوير الحلول والبدائل الالزمة لمواجهة هذه المخاطر.

ضمـــان القـــادة لشـــمولية الخطـــة االســـتراتيجية للخطـــط البديلـــة والالزمـــة 

لمواجهة المخاطر والمتغيرات في قطاع العمل الخيري.

ضمـــان القـــادة لوضـــوح الرؤيـــة واألهـــداف لكافـــة المعنييـــن بالمنظمـــة وتحقيـــق 

العـــدل والمســـاواة والشـــمولية ونشـــر أهـــداف المنظمـــة وتقاريـــر البرامـــج 

واألنشطة المنفذة في جميع فروعها ومكاتبها.

ـــار الفرعـــي كيفيـــة تأكـــد المنظمـــة مـــن كفـــاءة مجلـــس اإلدارة  ويتضمـــن هـــذا المعي

تحقـــق  وكيـــف  للمصالـــح،  تعـــارض  وجـــود  وعـــدم  التنفيذيـــة،  اإلدارة  وأعضـــاء 

ــدم  ــتفيدين، وعـ ــرائح المسـ ــة شـ ــن كافـ ــة بيـ ــدل والنزاهـ ــوازن والعـ ــة التـ المنظمـ

التمييـــز فـــي تقديـــم التبرعـــات والخدمـــات. ويمكـــن أن يشـــمل ذلـــك العناصـــر 

التالية:

الحوكمة الرشيدة  (�� نقطة):  6

ـــي إدارة  ـــخصية ف ـــاركة الش ـــة بالمش ـــادة المنظم ـــام ق ـــى قي ـــار عل ـــذا المعي ـــز ه ويرك

برامـــج التغييـــر المختلفـــة داخـــل المنظمـــة، وتقليـــص اآلثـــار المترتبـــة علـــى تلـــك 

ـــان  ـــا وضم ـــل معه ـــة والتعام ـــر المحتمل ـــؤ بالمخاط ـــى التنب ـــدرة عل ـــرات، والق التغيي

استمرارية األعمال. ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

إدارة المخاطر وبرامج التغيير واستمرارية األعمال (�� نقطة):  5
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العليـــا  اإلدارة  ألعضـــاء  والصالحيـــات  االمتيـــازات  لشـــفافية  القـــادة  ضمـــان 

واإلفصاح عن بيانات القائمين على شؤون المنظمة. 

ــة األساســـية  ــة لالئحـ ـــراءات المنظمـ ـــط واإلج ـــة بالضواب ـــادة المنظم ــزام ق التـ

وباألحـــكام والضوابـــط المنظمـــة لمجلـــس اإلدارة وزيـــادة فاعليتـــه وســـالمة 

ــة  ــؤوليات لكافـ ــات والمسـ ــة والصالحيـ ــكل التنظيمـــي للمنظمـ ــوح الهيـ ووضـ

العاملين.

ــزام المنظمـــة  ــادة لســـرعة التجـــاوب مـــع األزمـــات المختلفـــة، والتـ ــان القـ ضمـ

بإعـــداد التقاريـــر الدوريـــة المطلوبـــة ورفعهـــا للـــوزارة خـــالل الفتـــرات المحـــددة 

ـــزام الدقـــة والشـــفافية فـــي المعلومـــات المقدمـــة للمجتمـــع بالمنظمـــة  مـــع الت

ونشـــر اللوائـــح واألنظمـــة والسياســـات المعتمـــدة وإتاحتهـــا للمســـتهدفين 

منها.

ـــادة  ـــط لزي ـــكام والضواب ـــة األح ـــق كاف ـــة وتطبي ـــاءة عالي ـــة بكف ـــف المنظم إدارة مل

فاعليتها.

التـــزام قـــادة المنظمـــة بإنشـــاء فروعهـــا ومكاتبهـــا وفـــق مـــا تحـــدده األنظمـــة 

واللوائـــح ونشـــر بيانـــات فروعهـــا ومكاتبهـــا والحصـــول علـــى التغذيـــة الراجعـــة 

مـــن أصحـــاب العالقـــة وباألنظمـــة والضوابـــط عنـــد تنفيـــذ البرامـــج واألنشـــطة 

داخل نطاقها اإلداري أو داخل المملكة وخارجها.

التـــزام قـــادة المنظمـــة بكافـــة مســـتوياتها اإلداريـــة بمكافحـــة جرائـــم اإلرهـــاب 

ــراءات  ــات واإلجـ ــرات والسياسـ ــالل المؤشـ ــن خـ ــوال مـ ــل األمـ ــه وغسـ وتمويلـ

الداخلية. 

ــزام  ــع التـ ــدة مـــن مجلـــس اإلدارة مـ ــة والمعتمـ ــة المدققـ ــم الماليـ ــر للقوائـ نشـ

المنظمـــة باألنظمـــة والضوابـــط المنظمـــة لإليـــرادات والمصروفـــات وامتـــالك 

العقـــارات وباألنظمـــة والضوابـــط المنظمـــة للوثائـــق والســـجالت وتكويـــن 

وتنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة.
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المعيار الثاني

التخطيط اإلستراتيجي (�� نقطة)

ـــرف  ـــية، والتع ـــا األساس ـــى غايته ـــرف عل ـــى التع ـــا عل ـــدة بقدرته ـــات الرائ ـــز الجمعي تتمي

علـــى احتياجـــات وتطلعـــات المعنييـــن وإشـــراكهم، ودورهـــا فـــي تحقيـــق رؤيـــة 

المملكـــة (2030) واستشـــراف المســـتقبل، وتعمـــل علـــى تطويـــر وإعـــداد خطتهـــا 

ـــا  ـــن خدماته ـــن م ـــة المعنيي ـــة لكاف ـــة مضاف ـــق قيم ـــادرات تحق ـــاء مب ـــتراتيجية وبن اإلس

مـــن خـــالل بنـــاء نمـــوذج عمـــل مؤسســـي يتوافـــق ويتكامـــل مـــع إســـتراتيجيتها، 

إضافـــة إلـــى بنـــاء أنظمـــة قيـــاس  ومؤشـــرات أداء لمـــدى تقدمهـــا  فـــي تحقيـــق هـــذه 

اإلستراتيجية ويشمل المعيار المعايير الفرعية التالية:

يركـــز هـــذا المعيـــار الفرعـــي علـــى قيـــام المنظمـــة بتطويـــر الرســـالة والرؤيـــة 

المســـتقبلية، وتطبيـــق عمليـــة التخطيـــط اإلســـتراتيجي، والقيـــام بنشـــر وتعميـــم 

ـــذا  ـــمل ه ـــن أن يش ـــن. ويمك ـــة المعنيي ـــى كاف ـــتراتيجية عل ـــة اإلس ـــات والخط السياس

العناصر الفرعية التالية:

ــى  ــل علـ ــتراتيجية والعمـ ــا اإلسـ ــة 2030 وأهدافهـ ــة المملكـ ــى رؤيـ ــرف علـ التعـ

الموائمة معها وأهداف التنمية المستدامة. 

تضميـــن متطلبـــات استشـــراف المســـتقبل وتطويـــر وتدريـــب العامليـــن علـــى 

االســـتعداد واالســـتجابة للتغييـــر مـــن خـــالل تطويـــر أدوات متجـــددة الستشـــراف 

المستقبل وتحليل البيانات الضخمة المطلوبة لهذا الغرض. 

التعـــرف علـــى احتياجـــات وتطلعـــات كافـــة شـــرائح المعنييـــن وإشـــراكهم فـــي 

إعداد الخطة اإلستراتيجية. 

ــة  ــات الداخليـ ــة المعلومـ ــل كافـ ــع وتحليـ ــتراتيجي لجمـ ــط اإلسـ ــمول التخطيـ شـ

والخارجيـــة والخاصـــة ذات العالقـــة مثـــل التكنولوجيـــا ونمـــاذج العمـــل، وعمـــل 

التحليـــل الموقفـــي للمنظمـــة، وتطويـــر وتحديـــد عوامـــل النجـــاح الرئيســـية، 

برامـــج  إلـــى  وترجمتهـــا  المـــدى  طويلـــة  اإلســـتراتيجية  األهـــداف  وتطويـــر 

تشغيلية، وتحديد المسؤوليات والمدة الزمنية للتنفيذ.

المؤسســـية  القيـــم  وتحديـــث  المنظمـــة،  ورســـالة  رؤيـــة  وصياغـــة  إعـــداد 

ـــة  ـــر هـــذه الرؤي ـــري وتطوي ـــم العمـــل الخي ـــادئ مفاهي ـــن بمـــا يتوافـــق ومب للعاملي

والرسالة وتحديث القيم المؤسسية وتحكيمها كلما دعت الحاجة لذلك.

المعيار الفرعي األول إعداد ونشر الخطة اإلستراتيجية (�� نقطة)  1
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ـــرات  ـــاء مؤش ـــة وبن ـــتراتيجية المنظم ـــق إس ـــم لتحقي ـــل المالئ ـــوذج العم ـــر نم تطوي

ـــد  األداء وخطـــط العمـــل لضمـــان تحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية المرتبطـــة وتحدی

المســـؤوليات والمـــدة الزمنيـــة لتنفيـــذ البرامـــج وتطبيـــق آليـــة مناســـبة للتأكـــد 

مـــن دقـــة وضـــع وقيـــاس المؤشـــرات ومصداقيـــة النتائـــج المتعلقـــة بالخطـــة 

اإلستراتيجية.

المخاطـــر  وتحديـــد  البديلـــة  للخطـــط  اإلســـتراتيجية  الخطـــة  شـــمول  ضمـــان 

اإلستراتيجية واإلجراءات الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر. 

ـــن  ـــة المعنيي ـــتويات ولكاف ـــة المس ـــى كاف ـــتراتيجية عل ـــة اإلس ـــم الخط ـــر وتعمي نش

والتأكد من استيعابهم لمعطياتها.

ـــن  ـــتراتيجية ويمك ـــة اإلس ـــة الخط ـــق ومتابع ـــى تطبي ـــي عل ـــار الفرع ـــذا المعي ـــز ه يرك

أن يشمل العناصر التالية: 

تحديـــد الخطـــط التشـــغيلية لكافـــة المســـتويات وبنـــاء المبـــادرات والبرامـــج 

التشـــغيلية وربطهـــا بالعمليـــات الرئيســـية والفرعيـــة والنظـــم اإلداريـــة ذات 

العالقة. 

ـــات  ـــي ودراس ـــط المال ـــمل التخطي ـــا يش ـــاريع بم ـــبة إلدارة المش ـــة مناس ـــع آلي وض

ــل  ــى تحليـ ــتمل علـ ــة تشـ ــة متكاملـ ــق آليـ ــا وفـ ــة لتنفيذهـ ــدوى االقتصاديـ الجـ

ـــة  ـــة الدوري ـــام بالمراجع ـــروع والقي ـــج المش ـــرات األداء ونتائ ـــع مؤش ـــر، وض المخاط

للنتائج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

ـــق  ـــا وف ـــة تنفيذه ـــتراتيجية ومتابع ـــة اإلس ـــة الخط ـــام إدارة األداء ومراجع ـــع نظ وض

آليـــات تطـــور وتحديثهـــا للتأكـــد مـــن فاعليـــة وكفـــاءة التنفيـــذ وإعـــداد التقاريـــر 

الدورية للمتابعة واإلنجاز.  

بنـــاء وتحديـــث الهيـــكل التنظيمـــي المناســـب لتنفيـــذ اإلســـتراتيجية والسياســـات 

ــداف  ــط أهـ ــاريع وربـ ــادرات والمشـ ــذ المبـ ــم تنفيـ ــة ودعـ ــا لمواءمـ ــة لهـ الداعمـ

الوحدات التنظيمية بأهداف الخطة اإلستراتيجية والتشغيلية والتنفيذية.   

المعيار الفرعي الثاني تطبيق ومتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية (�� نقطة)  2
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المعيار الثالث

إدارة الموارد البشرية والمتطوعين (��� نقطة)

ـــرية  ـــا البش ـــتثمار موارده ـــة واس ـــتقطاب وإدارة وتنمي ـــزة باس Âـــة المتمي ـــوم المنظم تق

االهتمـــام  إلـــى  باإلضافـــة  العمـــل)  وفـــرق  (العامليـــن  األفـــراد  مســـتوى  علـــى 

لمســـاندة  األنشـــطة  وتخطيـــط   ،���� المملكـــة  رؤيـــة  لتحقيـــق  بالمتطوعيـــن 

ـــي  ـــًا بتبن ـــوم أيض ـــا تق ـــا، كم ـــال لعملياته ëـــغيل الفع ـــتراتيجياتها، والتش ـــاتها وإس سياس

معاييـــر اإلنصـــاف والمســـاواة، وإشـــراك وتفويـــض العامليـــن لديهـــا، باإلضافـــة إلـــى 

ـــا  ـــم بم ـــم وتقديره ـــم ومكافأته ـــل معه ـــن والتواص ـــة العاملي ـــين تجرب ـــام بتحس االهتم

ــي  ــم فـ ــم ومعارفهـ ــتخدام مهاراتهـ ــم باسـ ــد التزامهـ ــم، وتأكيـ ــى تحفيزهـ ــؤدي إلـ يـ

ـــن  ـــتمر وتوطي ـــم المس ـــب والتعلي ـــار بالتدري ـــذا المعي ـــي ه ـــا يعن ـــة كم ـــة المنظم مصلح

الوظائف ويتضمن (5) معايير فرعية على النحو التالي:

يرتبـــط نجـــاح أي منظمـــة بكفـــاءة القـــرارات والسياســـات التـــي تتخـــذ فـــي إطـــار 

وتوظيـــف  وتحديـــد  مواردهـــا  تخطيـــط  علـــى  وبقدرتهـــا  البشـــرية،  المـــوارد 

ــتراتيجية  ــج إسـ ــر ودمـ ــليمة، وتطويـ ــة سـ ــرق علميـ ــن بطـ ــن العامليـ ــا مـ احتياجاتهـ

ـــراك  ـــى إش ـــل عل ـــع العم ـــة، م ـــة للمنظم ـــتراتيجية العام ـــي اإلس ـــرية ف ـــوارد البش الم

العامليـــن فـــي تطويـــر هـــذه اإلســـتراتيجيات. ويمكـــن أن يشـــمل هـــذا المعيـــار 

العناصر التالية:

وضـــع وتطويـــر سياســـات وإجـــراءات وأنظمـــة عمـــل شـــاملة تغطـــي كافـــة 

الجوانـــب والتأكـــد مـــن وضـــوح وشـــفافية سياســـات وإجـــراءات المـــوارد البشـــرية 

بالمنظمة.

تطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي للمنظمـــة وتحديـــد الصالحيـــات واالختصاصـــات 

ــتراتيجية  ــات وإسـ ــرية بالسياسـ ــوارد البشـ ــط المـ ــط خطـ ــة وربـ ــة والماليـ اإلداريـ

المنظمـــة والهيـــكل التنظيمـــي والعمليـــات الرئيســـية للمنظمـــة ووضـــوح 

وشفافية سياسات وإجراءات الموارد البشرية بالمنظمة.

تحليـــل الوظائـــف وتصميمهـــا وتوصيفهـــا، وتخطيـــط احتياجـــات المنظمـــة 

وتحديـــد االحتياجـــات الحاليـــة والمســـتقبلية مـــن العامليـــن وفـــق احتياجـــات 

العمل وبما يساهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية.

تخطيط الموارد البشرية (�� نقطة)  1



�دليل الجائزة المطور�

وضـــع خطـــط وإدارة عمليـــة اســـتقطاب المـــوارد البشـــرية المؤهلـــة، وعمليـــة 

التوظيـــف، وتهيئـــة الموظفيـــن الجـــدد وتخطيـــط المســـارات الوظيفيـــة وإدارة 

العـــدل  وتحقيـــق  البشـــرية  للمـــوارد  الوظيفـــي  والتعاقـــب  التـــدرج  برنامـــج 

والمساواة في تطبيق سياسة التوظيف والترقيات والمكافآت.

وضع خطة للتوطين ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر. 

إشراك العاملين في تطوير سياسات وإستراتيجيات الموارد البشرية.

ــتفادة مـــن النتائـــج  ــا العامليـــن، واالسـ عمـــل اســـتطالعات دوريـــة لقيـــاس رضـ

ـــح  ـــام واض ـــع نظ ـــة ووض ـــرية بالمنظم ـــوارد البش ـــات الم ـــات وخدم ـــر سياس لتطوي

وفعال للتظلم الوظيفي.

ـــد  ـــدف تحدي ـــة به ـــة بالمنظم ـــف المختلف ـــي للوظائ ـــي ومنهج ـــم علم ـــراء تقيي إج

القيمة النسبية لها وتأسيس هيكل األجور.   

وضـــع نظـــام، واضـــح، وشـــامل لألجـــور، والرواتـــب، وتشـــجيع ومكافـــأة األداء 

ز، وإعداد نظام للحوافز. Âالمتمي

ــدارات  ــق الجـ ــة العامليـــن وفـ ــم أداء كافـ ــل لقيـــاس وتقييـ ــام متكامـ ــع نظـ وضـ

الوظيفيـــة ويقيـــس مـــدى تحقيـــق الموظفيـــن ألهـــداف تتناغـــم مـــع أهـــداف 

المنظمة.

الحوافـــز  نظـــام  ومـــع  والرواتـــب  األجـــور  بنظـــام  األداء  تقييـــم  نظـــام  ربـــط 

بالمنظمة.

تحديـــد وتصنيـــف الجـــدارات الوظيفيـــة الحاليـــة والمســـتقبلية وتصنيـــف مهـــارات 

وقدرات العاملين بالمنظمة.

ويشـــمل هـــذا المعيـــار وصـــف مهـــام وممارســـات تقييـــم الوظائـــف، واألســـاليب 

التـــي تتبعهـــا المنظمـــة فـــي تحديـــد المزايـــا والمكافـــآت التـــي تحفـــز وتشـــجع األداء 

ـــة بهـــدف التعـــرف علـــى العامليـــن  ـــز، مـــع القيـــام بتقييـــم األداء بصـــورة دوري Âالمتمي

زيـــن فـــي األداء وتقديرهـــم، وكذلـــك التعـــرف علـــى فـــرص التحســـين  Âالمتمي

المطلوبة. ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

تقييم أداء ومكافأة العاملين وتعويضهم (�� نقطة)  2

ويشـــمل هـــذا المعيـــار قيـــام المنظمـــة بتطبيـــق برامـــج لتطويـــر قـــدرات المـــوارد 

البشـــرية بالمنظمـــة؛ وإكســـاب العامليـــن المهـــارات الالزمـــة، وتنميـــة قدراتهـــم، 

ومعارفهم، وإمكانياتهم. ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

تطوير وتدريب العاملين (�� نقطة)  3
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تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة وإعـــداد خطـــط للتطويـــر إلكســـاب العامليـــن 

المعرفـــة والمهـــارات الالزمـــة لربـــط أنشـــطة المـــوارد البشـــرية بمتطلبـــات 

المعنيين وأعمال المنظمة.

إيجـــاد وتنميـــة فـــرص التعلـــم علـــى نطـــاق األفـــراد والمجموعـــات واإلدارة وتنفيـــذ 

ــارات  ــر مهـ ــي تطويـ ــاهم فـ ــة تسـ ــاليب إبداعيـ ــالل أسـ ــن خـ ــر مـ ــط التطويـ خطـ

األفراد وفرق العمل.

ـــر التدريـــب علـــى العامليـــن وتحقيـــق  تطبيـــق المنظمـــة آليـــة لقيـــاس فاعليـــة وأث

أهداف المنظمة. 

تحســـين تجربـــة العامليـــن ووضـــع آليـــة واضحـــة للتواصـــل معهـــم مبينـــة علـــى 

ـــاس  ـــبة وقي ـــل واألدوات المناس ـــوات التواص ـــتخدام قن ـــات وباس ـــة االحتياج دراس

كفاءتها بشكل مستمر. 

ــات  ــتمر للعمليـ ــين المسـ ــات التحسـ ــي عمليـ ــراكهم فـ ــن وإشـ ــجيع العامليـ تشـ

والخدمات.

بنـــاء مصفوفـــة الصالحيـــات وتفويـــض العامليـــن الصالحيـــات الكافيـــة لتمكينهـــم 

من القيام بتلبية احتياجات المعنيين.

ـــل  ـــة العم ـــتمر لبيئ ـــر المس ـــة والتطوي ـــة بالمنظم ـــالمة المهني ـــام للس ـــود نظ وج

ومرافق المنظمة وتبني المواصفات القياسية ذات العالقة.

مـــع  التعامـــل  فـــي  والشـــفافية  ومتطلباتهـــا،  العمـــل  بقوانيـــن  االلتـــزام 

العامليـــن، والتعريـــف بأنظمـــة وسياســـات المـــوارد البشـــرية، وإتاحـــة الفرصـــة 

للجميع لالطالع عليها.

االســـتماع إلـــى اقتراحـــات العامليـــن ومعالجـــة الشـــكاوى والتظلمـــات المتعلقـــة 

بهم.

ويشـــمل هـــذا المعيـــار قيـــام المنظمـــة بتطبيـــق سياســـات وآليـــات لتمكيـــن 

العامليـــن وتفويضهـــم الصالحيـــات المناســـبة، وإشـــراكهم فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

ـــع  ـــى رف ـــاعد عل ـــبة تس ـــل مناس ـــة عم ـــر بيئ ـــتفيدين، وتوفي ـــة المس ـــبة لخدم المناس

للنتائـــج  وتحملهـــم  بالمســـؤولية  إحساســـهم  وزيـــادة  العامليـــن  معنويـــات 

المطلوبـــة بمـــا ينعكـــس إيجابـــا علـــى المســـتفيدين والمنظمـــة مـــن خـــالل تبنـــي 

المواصفـــات القياســـية ذات العالقـــة. ويمكـــن أن يشـــمل هـــذا المعيـــار العناصـــر 

التالية:

تمكين العاملين ومشاركتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة (�� نقطة)  4
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تحديـــد األنشـــطة واإلجـــراءات التـــي تســـاهم فـــي تفعيـــل كيـــان التطـــوع فـــي 

المنظمـــة  فـــي  العمـــل  فريـــق  لـــدى  التطـــوع  ثقافـــة  وتعزيـــز  المنظمـــة 

ـــة ذات  ـــية الوطني ـــة القياس ـــن المواصف ـــتفادة م ـــا واالس ـــط به ـــع المحي والمجتم

العالقة.  

وضـــع منهجيـــة واضحـــة الســـتقطاب وتأهيـــل وتدريـــب وتحفيـــز ومكافـــأة 

المتطوعيـــن وتصميـــم الفـــرص التطوعيـــة المناســـبة وتســـويق هـــذه الفـــرص 

من خالل المنصات الرسمية ومن ثم استقطاب المتطوعين المناسبين.

إجـــراء المفاضلـــة بيـــن المتقدميـــن للفـــرص التطوعيـــة المعلنـــة وتنفيـــذ إجـــراءات 

وحقوقهـــم  بالمنظمـــة  الخاصـــة  التفاصيـــل  بكافـــة  وتعريفهـــم  القبـــول 

وواجباتهم.

ــة  ــارات الالزمـ ــر المهـ ــن توفـ ــد مـ ــة والتأكـ ــات التدريبيـ ــى االحتياجـ ــرف علـ التعـ

التطوعيـــة  الفـــرص  بتفاصيـــل  وتزويدهـــم  المتطوعيـــن  بتدريـــب  والبـــدء 

وتعريفهـــم ببيئـــة عمـــل المنظمـــة وقيـــاس فاعليـــة وأثـــر التدريـــب علـــى 

المتطوعين؟

إشـــراك المتطوعيـــن فـــي عمليـــات التحســـين المســـتمر للعمليـــات والخدمـــات 

وتقديم الدعم المناسب لهم لتنفيذ أدوارهم التطوعية.

ـــة العمـــل والمـــوارد المناســـبة  ـــر بيئ ـــات الالزمـــة وتوفي ـــح المتطوعيـــن الصالحي من

والتحفيـــز المســـتمر ومتابعـــة أدائهـــم وتحقيـــق العدالـــة والشـــفافية فـــي 

التعامـــل معهـــم وحـــل المشـــكالت التـــي تواجههـــم وتقديـــم أدائهـــم وتقديـــم 

التغذية الراجعة لهم.

ــة  ــادرات اإلبداعيـ ــم المبـ ــاركة وتدعـ ــى المشـ ــجع علـ ــي تشـ ــرص التـ ــر الفـ توفيـ

واالبتكارية للمتطوعين.

لالهتمـــام  المنظمـــة  تطبقهـــا  التـــي  اآلليـــات  علـــى  المعيـــار  هـــذا  ويركـــز 

ـــي  ـــار الوطن ـــي والمعي ـــل التطوع ـــة للعم ـــة التنظيمي ـــق الالئح ـــن وتطبي بالمتطوعي

لوحـــدات إدارة التطـــوع (إدامـــة) وتكويـــن بنيـــة معرفيـــة وعلميـــة إلدارة العمـــل 

التطوعـــي، وإيجـــاد منهجيـــة واضحـــة الســـتقطابهم وتدريبهـــم، وتوفيـــر الفـــرص 

ــي  ــوع فـ ــات التطـ ــط عمليـ ــي ربـ ــاهم فـ ــا يسـ ــم بمـ ــف طاقاتهـ ــة لتوظيـ المالئمـ

ـــع  ـــة المجتم ـــي حاج ـــتفيدين ويلب ـــدم المس ـــة 2030 ويخ ـــة المملك ـــع رؤي ـــة م المنظم

ـــن أن  ـــري. ويمك ـــل الخي ـــه للعم ـــي ودعم ـــل التطوع ـــتمرارية العم ـــى اس ـــظ عل ويحاف

يشمل هذا المعيار العناصر التالية:
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المعيار الرابع

إدارة الموارد والشراكات (��� نقطة)

ــا  ــة  وإدارة مواردهـ ــة  بتنميـ ــة الخيريـ ــام المنظمـ ــة قيـ ــار كيفيـ ــذا المعيـ ــمل هـ  ويشـ

ـــة  ـــم تنمي ـــة أو مـــواد تشـــغيلية وكيـــف تت ـــة أو عيني ـــت تبرعـــات مالي ـــة  ســـواء كان المالي

ـــركائها  ـــف وإدارة ش ـــد وتصني ـــا،  وتحدي ـــن به ـــتقطاب المتبرعي ـــا واس ـــاف وإدارته األوق

ــوم  ــف تقـ ــركاء، وكيـ ــع الشـ ــف مـ ــاون والتحالـ ــيق والتعـ ــل التنسـ ــن، وتفعيـ الخارجييـ

المنظمـــة بـــإدارة األصـــول الثابتـــة (المبانـــي والمعـــدات واألجهـــزة)  وكيفيـــة  تحديـــد 

التوافـــق  لضمـــان  التقنيـــة  المنظومـــة  وإدارة  إليهـــا،  تحتـــاج  التـــي  التقنيـــات 

ـــات  ـــارف والمعلوم ـــد المع ـــة تحدي ـــات، وكيفي ـــذه التقني ـــا  له ـــل له ـــتغالل األفض واالس

ـــن  ـــى المتعاملي ـــدة عل ـــة العائ ـــة القيم ـــا لمضاعف ـــم إدارته ـــن ث ـــا، وم ـــاج إليه ـــي تحت الت

والمنظمة. ويشمل المعيار المعايير الفرعية التالية :

تديـــر  التـــي  واآلليـــات  السياســـات  توضيـــح  الفرعـــي  المعيـــار  هـــذا  ويشـــمل 

المنظمـــة مـــن خاللهـــا مواردهـــا الماليـــة وفـــق القواعـــد المحاســـبية المتعـــارف 

عليهـــا، وتطـــور لوائـــح اإلدارة الماليـــة التـــي تحـــدد أوجـــه الصـــرف والمســـؤوليات، 

واتبـــاع القوانيـــن الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية ذات العالقـــة. ويمكـــن أن يشـــمل 

ذلك العناصر التالية:

تحديـــد الصالحيـــات الماليـــة بشـــكل واضـــح وتطويـــر وتطبيـــق لوائـــح وعمليـــات 

ماليـــة وفـــق األنظمـــة والضوابـــط المنظمـــة لإلجـــراءات الماليـــة والمحاســـبية 

للجمعيات، وتحسينها بما يدعم السياسات العامة للمنظمة.

تطويـــر الخطـــط والسياســـات الماليـــة بمـــا يحقـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية 

والتشغيلية وتفعيلها داخل المنظمة.

ــر  ــي قصيـ ــط المالـ ــنوية والتخطيـ ــة السـ ــداد الموازنـ ــة إلعـ ــم فعالـ ــق نظـ تطبيـ

للســـجالت  المنظمـــة  والضوابـــط  باألنظمـــة  وااللتـــزام  األمـــد  وطويـــل 

والمستندات. 

إعـــداد تقاريـــر ماليـــة دوريـــة حســـب احتياجـــات الجهـــات المعنيـــة بالمـــوارد 

الماليـــة داخـــل وخـــارج المنظمـــة، ووضـــع اآلليـــات الالزمـــة لضمـــان جـــودة التقاريـــر 

المحـــددة،  الفتـــرات  خـــالل  المعنيـــة  للجهـــات  ورفعهـــا  الدوريـــة  الماليـــة 

ومراجعتها بصفة دورية.
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تطبيـــق اآلليـــات واألســـاليب الماليـــة إلدارة الســـيولة النقديـــة، وضبـــط النفقـــات، 

وزيادة فعالية الصرف، واالستغالل األمثل للموارد المالية.

يتـــالءم مـــع أنظمـــة المشـــتريات  آليـــات محـــددة للمشـــتريات بمـــا  وجـــود 

واألنظمة المالية المعمول بها في المنظمة. 

تطوير سياسات إلدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية المختلفة.

ــي  ــة األداء المالـ ــغيلية لمتابعـ ــية وتشـ ــة رئيسـ ــرات ماليـ ــاس مؤشـ ــد وقيـ تحديـ

للمنظمة وتضمينها في نظام إدارة األداء المؤسسي.

ــاح  ــم اإلفصـ ــن مفاهيـ ــة ضمـ ــة الماليـ ــدة للحوكمـ ــة ومعتمـ ــة واضحـ ــر آليـ تطويـ

والشفافية والمسائلة واإلمتثال واإللتزام.

تنميـــة المـــوارد الماليـــة الكافيـــة لتغطيـــة الموازنـــة الالزمـــة لتنفيـــذ األنشـــطة 

وتحقيق االستدامة المالية وأهداف المنظمة.

ـــن  ـــتثمار اآلم ـــاء االس ـــة وبن ـــدوى االقتصادي ـــات الج ـــراء دراس ـــرادات وإج ـــة اإلي تنمي

في األصول المادية وغير المادية بما يحقق الكفاءة اإلدارية للمنظمة.

تحديـــد وتصنيـــف االســـتثمارات فـــي كل مـــن األصـــول الماديـــة وغيـــر الماديـــة، 

وتقييم العائد على االستثمار بهدف التحسين المستمر لها.

تطويـــر الوســـائل المتبعـــة فـــي جمـــع التبرعـــات المتوافقـــة مـــع القوانيـــن 

الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية المعنيـــة بذلـــك، مـــع توضيـــح أنشـــطة المنظمـــة 

ومصـــارف هـــذه التبرعـــات، وكيفيـــة مراعـــاة وتحقيـــق الشـــروط التـــي يطلبهـــا 

ـــن  ـــات المتبرعي ـــتخدام بيان ـــدم اس ـــى ع ـــرص عل ـــرع، والح ـــه بالتب ـــد قيام ـــرع عن المتب

ألي غرض آخر دون إذن مسبق منهم.

ــار  ــع المانحيـــن وكبـ ــبة للتواصـــل مـ ــال متعـــددة ومناسـ ــائل اتصـ ــتخدام وسـ اسـ

ـــا  ـــت به ـــي قام ـــطة الت ـــازات واألنش ـــح اإلنج ـــمية توض ـــات الرس ـــن والجه المتبرعي

المنظمة بما يعزز ثقتهم بها.

ويشـــمل ذلـــك تنميـــة المـــوارد الماليـــة لتحقيـــق االســـتدامة الماليـــة   بمـــا يحقـــق 

أعلـــى مســـتويات المصداقيـــة فـــي مجـــاالت الدعـــوة للتبـــرع، وقبـــول التبرعـــات، 

وتســـجيلها، وإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة، وتأميـــن وســـائل اتصـــال شـــفافة مـــع 

ـــة  ـــة الخيري ـــام المنظم ـــة قي ـــك كيفي ـــمل ذل ـــا يش ـــمية، كم ـــات الرس ـــن والجه المانحي

ـــة،  ـــال الخيري ـــي األعم ـــاهمة ف ـــن للمس ـــبة للمتبرعي ـــة ومناس ـــرص متنوع ـــر ف بتوفي

واالهتمام باألوقاف وتنميتها ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:
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وضـــع مؤشـــرات أداء تختـــص بتنميـــة المـــوارد، بمـــا فـــي ذلـــك رفـــع نســـبة 

ــج  ــه علـــى برامـ ــم صرفـ ــا يتـ ــل مـ ــا مقابـ ــم تنميتهـ ــوارد التـــي تـ ــتغالل للمـ االسـ

وأنشـــطة المنظمـــة الخيريـــة، ومقارنـــة هـــذه المؤشـــرات مـــع المنظمـــات 

المماثلة.

توفيـــر قنـــوات متعـــددة ومتجـــددة وإبداعيـــة تمكـــن المتبرعيـــن والمانحيـــن 

بمختلف شرائحهم من تقديم التبرعات المالية والعينية.

وتحديـــد  وتحصيلهـــا،  الـــزكاة  علـــى  للتركيـــز  خاصـــة  وبرامـــج  خطـــط  تطويـــر 

المستحقين الشرعيين لها.

تطويـــر برامـــج خاصـــة لتعزيـــز العالقـــة وتحقيـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن 

اإلمكانيات المتاحة من قبل المؤسسات المالية المانحة للمنظمة الخيرية.

الوقـــف  ثقافـــة  ونشـــر  األداء  ومؤشـــرات  والسياســـات  العمليـــات  تطويـــر 

ــات  ــر العمليـ ــجيله وتطويـ ــف وتسـ ــواع الوقـ ــد أنـ ــف وتحديـ ــالمي، وتصنيـ اإلسـ

ـــن  ـــق القواني ـــة وف ـــاف بفعالي ـــة إلدارة األوق ـــرات األداء الالزم ـــات ومؤش والسياس

ــة  ــرادات، والصيانـ ــادة اإليـ ــان زيـ ــدد لضمـ ــذا الصـ ــة فـــي هـ ــريعات الخاصـ والتشـ

ـــة  ـــم للمنظم ـــل دائ ـــدر دخ ـــون مص ـــاف لتك ـــذه األوق ـــى ه ـــة عل ـــة للمحافظ الدوري

ودراســـة المخاطـــر المتعلقـــة باألوقـــاف وتطويـــر نظـــام إلدارة وثائـــق األوقـــاف، 

وحفظها وتحديثها بصفة دورية.

إعـــداد مذكـــرات التفاهـــم وتقييـــم العائـــد منهـــا والعمـــل علـــى تحويلهـــا إلـــى 

ــا  ــتراتيجيات المنظمـــة يتـــم تطبيقهـ ــتراتيجية تخـــدم أهـــداف وإسـ ــراكات إسـ شـ

وقياس فاعليتها.  

ـــدة  ـــى فائ ـــق أقص ـــيين لتحقي ـــركاء الرئيس ـــع الش ـــتراتيجية م ـــات اإلس ـــاء التحالف بن

منهـــا، وزيـــادة القيمـــة المضافـــة بمـــا يخـــدم السياســـات واإلســـتراتيجيات 

الخاصة بالمنظمة.

ـــد  ـــم العائ ـــراكات وتقيي ـــذه الش ـــر ه ـــاس أث ـــم وقي ـــركاء وتقيي ـــة الش ـــاء مصفوف بن

على الشراكات.

ويركـــز هـــذا المعيـــار علـــى قيـــام المنظمـــة الخيريـــة بتحديـــد الشـــركاء الرئيســـيين 

والمورديـــن وتصنيفهـــم وبنـــاء الشـــراكات المســـتدامة والتحالفـــات اإلســـتراتيجية 

الخاصـــة  واإلســـتراتيجيات  السياســـات  يخـــدم  بمـــا  بفاعليـــة  وإدارتهـــا  معهـــم 

بالمنظمـــة وتحقيـــق المنافـــع المتبادلـــة وتفعيـــل التنســـيق والتعـــاون والتحالـــف 

مع الشركاء، ويمكن أن يشمل ذلك العناصر التالية:
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ـــا  ـــركاء؛ مم ـــع الش ـــات م ـــي المعلوم ـــاركة ف ـــي، والمش ـــل الثقاف ـــيس التكام تأس

يساعد في إيجاد ابتكارات وأفكار إبداعية وتفعيلها من خالل الشراكات.

تحســـين العمليـــات مـــع الشـــركاء، بهـــدف مضاعفـــة العائـــد علـــى أســـاس 

الشراكات، ودعم التطوير المتبادل مع الشركاء.

ــم  ــم وخدماتهـ ــودة منتجاتهـ ــين جـ ــن وتحسـ ــم المورديـ ــف وتقييـ ــار وتصنيـ اختيـ

لضمان جودة منتجات وخدمات وعمليات المنظمة.

ــات،  ــم الخدمـ ــي تقديـ ــل فـ ــدف التكامـ ــة بهـ ــات الخيريـ ــع المنظمـ ــاون مـ التعـ

وتقليـــص االزدواجيـــة، وتحقيـــق المشـــاركة فـــي المـــوارد المتاحـــة لزيـــادة الطاقـــة 

االستيعابية، وتحقيق أهداف المنظمة.

ـــي  ـــة ف ـــات المانح ـــع المؤسس ـــراكة م ـــز الش ـــاون وتعزي ـــة للتع ـــج خاص ـــر برام تطوي

العمل الخيري. 

نقـــل وتبـــادل التجـــارب وأفضـــل الممارســـات فـــي العمـــل الخيـــري مـــع فئـــات 

الشركاء المختلفة.

قيام المنظمة بتحديد وتصنيف الشركاء والمتبرعين واستطالع رأيهم.

ــكات  ــي والممتلـ ــواد والمبانـ ــة إلدارة المـ ــتراتيجية متكاملـ ــق إسـ ــر وتطبيـ تطويـ

ـــة بطريقـــة مســـتدامة وتبنـــي المواصفـــات القياســـية  األخـــرى والمـــوارد الطبيعي

ــة  ــات صديقـ ــراء والمنظمـ ــة الخضـ ــة األبنيـ ــي ثقافـ ــة وتبنـ ــة بالبيئـ ذات العالقـ

البيئة، دعمًا وتحقيقًا لسياسات وإستراتيجية المنظمة.

االســـتخدام األمثـــل لألصـــول الثابتـــة لدعـــم تحقيـــق اإلســـتراتيجيات الخاصـــة 

بالمنظمة.

إدارة وصيانة األصول الثابتة لتحسين العمر التشغيلي لهذه األصول.

إدارة أمن وسالمة األصول والممتلكات الخاصة بالمنظمة.

والبيئـــة  المجتمـــع  علـــى  والخدمـــات  للممتلـــكات  ســـلبية  آثـــار  أي  خفـــض 

والعاملين بما في ذلك التأثير على الصحة والسالمة.

ـــق  ـــغيلية وتحقي ـــواد تش ـــة أو م ـــات عيني ـــت تبرع ـــواء كان ـــواد، س ـــن الم إدارة وتخزي

المعدالت المناسبة من المخزون بالمنظمة.

ــة  ــتراتيجية متكاملـ ــر وتطبيـــق إسـ ــة بتطويـ ــام المنظمـ ــار قيـ ــذا المعيـ ويشـــمل هـ

ـــي  ـــة وتبن ـــواد المختلف ـــزة) والم ـــدات واألجه ـــي والمع ـــة (المبان ـــول الثابت إلدارة األص

المواصفـــات القياســـية ذات العالقـــة، وكيـــف تديـــر حركـــة المـــواد، ســـواء كانـــت 

تبرعات عينية أو مواد تشغيلية. ويمكن أن يشمل ذلك ما يلي:
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الترشـــيد واالســـتخدام األمثـــل للمنافـــع العامـــة وخفـــض التالـــف والمـــواد 

المستهلكة، وإعادة تدويرها.

تطبيـــق المواصفـــات واإلســـهام فـــي المشـــروعات البيئيـــة فـــي عمليـــات 

الشراء بالتركيز على المواد الصديقة للبيئة بما يضمن الحفاظ على البيئة.

ـــات  ـــة لمتطلب ـــبة والمطلوب ـــات المناس ـــار التقني ـــن اختي ـــة لحس ـــة واضح ـــي آلي تبن

المنظمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة في التقنيات المختلفة.

إدارة التقنيـــة لدعـــم تنفيـــذ إســـتراتيجية المنظمـــة وتهيئـــة كافـــة المـــوارد التقنيـــة 

ـــة  ـــة وكاف ـــة الداخلي ـــدات المنظم ـــة وح ـــة لكاف ـــات الكتروني ـــم خدم ـــة لتقدي والفني

فئات المعنيين.

تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للتكنولوجيـــا وتشـــمل (المنصـــات، الشـــبكة الداخليـــة 

والموقع االلكتروني) لدعم أنشطة المنظمة وعملياتها الداخلية والخارجية.

تبنـــي مفهـــوم وإســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 

ـــة  ـــعرات الذكي ـــياء والمستش ـــت األش ـــحابية وانترن ـــبة الس ـــل الحوس ـــا مث ومكوناته

وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة وغيرهـــا فـــي تطويـــر وتحســـين الخدمـــات المقدمـــة 

للمستفيدين. 

تيســـير اســـتخدام التقنيـــة الحديثـــة وتقنيـــة المعلومـــات لدعـــم جهـــود التطويـــر 

والتحسين المستمر ألداء المنظمة ودعم جهود اإلبداع واالبتكار.

إدارة المنظومـــة التقنيـــة المنظمـــة، لضمـــان توافقهـــا وتكاملهـــا، وكذلـــك 

تحديث التقنيات المتقادمة.

تحقيـــق االســـتخدام األمثـــل للتقنيـــات، وقيـــاس مـــدى االســـتغالل لوســـائل 

التقنية الحالية.

اســـتخدام تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــال لتحســـين أداء المنظمـــة والتأكـــد مـــن 

االستغالل األمثل للموارد التقنية ومراجعة جدوى االستثمار فيها. 

ـــام بإجـــراء تحســـين مســـتمر لهـــا للحفـــاظ علـــى  ـــة أنظمـــة المعلومـــات والقي حماي

فعاليـــة الضوابـــط األمنيـــة وتحســـينها وتبنـــي المواصفـــات القياســـية ذات 

العالقة.

ويشـــمل هـــذا المعيـــار الفرعـــي قيـــام المنظمـــة بتحديـــد التقنيـــات التـــي تحتـــاج 

إليهـــا، وإدارة المنظومـــة التقنيـــة لضمـــان التوافـــق واالســـتغالل األفضـــل لهـــذه 

التقنيـــات، وبمـــا يحقـــق إســـتراتيجية المنظمـــة والتواصـــل الفعـــال مـــع كافـــة 

المعنيين، ويحقق سياسات وأهداف المنظمة. ويمكن أن يشمل ذلك ما يلي: 
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المعيار الخامس

إدارة العمليات والخدمات (��� نقطة)

يتضمـــن هـــذا المعيـــار الرئيســـي قيـــام المنظمـــة بتبنـــي مفهـــوم الجيـــل الرابـــع 

للجـــودة إلحـــداث تحـــول جـــذري فـــي تحســـين العمليـــات وطريقـــة أداء العمـــل، عـــن 

ـــرع  ـــكل أس ـــتفيدين بش ـــة المس ـــل لخدم ـــي الحاص ـــور التقن ـــن التط ـــتفادة م ـــق االس طري

ـــا  ـــن خالله ـــم م ـــي يت ـــة، والت ـــية والفرعي ـــات الرئيس ـــم العملي ـــد وتصمي ـــل وتحدي وأفض

تحقيـــق أهـــداف المنظمـــة وتقديـــم الخدمـــات المختلفـــة للمســـتفيدين، وكذلـــك 

المســـتمر  للتحســـين  واضحـــة  وآليـــات  الجـــودة،  إلدارة  قياســـية  أنظمـــة  وجـــود 

ـــتفيدين  ـــة المس ـــع كاف ـــال م ـــل الفع ـــة بالتواص ـــام المنظم ـــات، وقي ـــات والخدم للعملي

ـــر  ـــار المعايي ـــمل المعي ـــة. ويش ـــات المنظم ـــن خدم ـــق م ـــة للتحق ـــات وأنظم ـــق آلي بتطبي

الفرعية التالية: 

تحديد وإدارة العمليات بالمنظمة  (�� نقطة)  1

تصميم وتطوير وتقديم الخدمات للمستفيدين والمتبرعين (�� نقطة)  2

نشـــر ثقافـــة ومفاهيـــم التميـــز والجيـــل الرابـــع للجـــودة إلحـــداث تحـــول جـــذري 

ــل  ــور التقنـــي الحاصـ ــن التطـ ــتفادة مـ ــق االسـ ــن طريـ ــل، عـ ــة العمـ فـــي طريقـ

لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.

سياســـات  ويحقـــق  يتوافـــق  وبمـــا  والفرعيـــة  الرئيســـية  العمليـــات  تحديـــد 

وأهداف المنظمة.

تحديد المسؤولين عن العمليات المختلفة بالمنظمة.

ــية  ــات الرئيسـ ــة بالعمليـ ــل المتعلقـ ــراءات والتفاصيـ ــة اإلجـ ــق كافـ ــم وتوثيـ رسـ

والفرعية.

تطبيق أنظمة ذات مواصفات قياسية لها عالقة بإدارة الجودة بالمنظمة. 

ـــر مقاييـــس ومؤشـــرات أداء للعمليـــات المختلفـــة وتدريـــب العامليـــن علـــى  تطوي

قياس المؤشرات ومراجعتها بشكل دوري ومنظم.

ويتضمـــن هـــذا المعيـــار الفرعـــي المنهجيـــات التـــي تطبقهـــا المنظمـــة لتحديـــد 

هـــذه  إلدارة  المطابقـــة  واألنظمـــة  والفرعيـــة  الرئيســـية  عملياتهـــا  وتصميـــم 

العمليات. ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:

ــة  ــة وموثقـ ــات واضحـ ــق منهجيـ ــة بتطبيـ ــام المنظمـ ــار قيـ ــذا المعيـ ــن هـ ويتضمـ

ـــم الخدمـــات المختلفـــة التـــي تقدمهـــا لكافـــة شـــرائح المســـتفيدين.  ـــد وتصمي لتحدي

ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:
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قيام المنظمة بتحديد متطلبات واحتياجات كافة شرائح المستفيدين.

تحديـــد وتصنيـــف الخدمـــات التـــي تقدمهـــا المنظمـــة لكافـــة المســـتفيدين 

والمتبرعين.

قيـــام المنظمـــة باســـتطالع رأي المســـتفيدين والمتبرعيـــن حـــول الخدمـــات 

المقدمة لهم.

وتقديمهـــا  الخدمـــات،  لتصميـــم  منتظمـــة  وآليـــات  منهجيـــات  تطبيـــق 

للمستفيدين والمتبرعين، بطرق، وأساليب ابتكارية ومتطورة.

تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات  عـــن  واإلعـــالن  بالتعريـــف  المنظمـــة  قيـــام 

للمستفيدين والمتبرعين.

إنتـــاج وتقديـــم منتجـــات وخدمـــات لتلبيـــة أو تجـــاوز احتياجـــات المســـتفيدين 

ــة  ــروض القيمـ ــع عـ ــالءم مـ ــا يتـ ــك بمـ ــتقبلية، وذلـ ــم المسـ ــة وتطلعاتهـ الحاليـ

المقدمة من قبل المنظمة.

ـــك  ـــن وذل ـــالزم للعاملي ـــن ال ـــاءات والتمكي ـــة والكف ـــوارد الضروري ـــر الم ـــان توف ضم

لتعظيم تجارب المتعاملين.

ـــم  ـــة، والتعل ـــية ذات الصل ـــر القياس ـــتويات األداء المعايي ـــع مس ـــا م ـــة أدائه مقارن

ـــة  ـــة المضاف ـــم القيم ـــل تعظي ـــن أج ـــا م ـــين لديه ـــرص التحس ـــوة وف ـــاط الق ـــن نق م

للمستفيدين.

تحديـــد أولويـــات التحســـين للعمليـــات والخدمـــات بنـــاًء علـــى نتائـــج مؤشـــرات 

األداء ومالحظات ومقترحات ونتائج استطالعات الرأي المتعلقة بالمعنيين.

تطبيـــق منهجيـــة منتظمـــة للتحســـين المســـتمر لكافـــة العمليـــات والخدمـــات 

وبمشاركة العاملين بالمنظمة.

تدريـــب العامليـــن علـــى تطبيـــق آليـــات التحســـين المســـتمر واســـتخدام أدوات 

الجودة لتحسين العمليات والخدمات.

قيـــام المنظمـــة بالشـــرح وتوضيـــح التحســـينات الجديـــدة لكافـــة العامليـــن 

والمستفيدين.

ــاريع التحســـين  قيـــام المنظمـــة بقيـــاس وتقييـــم النتائـــج المتحققـــة مـــن مشـ

المستمر لعملياتها وخدماتها.

التحسين المستمر للعمليات والخدمات  (�� نقطة)  3

ــة  ــات الالزمـ ــق اآلليـ ــة بتطبيـ ــام المنظمـ ــى قيـ ــي علـ ــار الفرعـ ــذا المعيـ ــز هـ ويركـ

ــات  ــك الخدمـ ــة، وكذلـ ــية والفرعيـ ــات الرئيسـ ــة العمليـ ــتمر لكافـ ــين المسـ للتحسـ

المقدمة لجمهور المعنيين ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:
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قيـــام المنظمـــة بتحديـــد وتصنيـــف المتبرعيـــن كأحـــد أهـــم شـــرائح المتعامليـــن 

معها.

ـــن  ـــتفيدين والمتبرعي ـــة المس ـــن كاف ـــات ع ـــدة معلوم ـــاء قاع ـــف وبن ـــد وتصني تحدي

من خدمات المنظمة.

ــز  ــن، وتعزيـ ــتفيدين والمتبرعيـ ــع المسـ ــدوري مـ ــل الـ ــة بالتواصـ ــام المنظمـ قيـ

العالقـــة معهـــم، والحصـــول علـــى مرئياتهـــم ومقترحاتهـــم واطالعهـــم علـــى 

الخدمات المقدمة من المنظمة.

قيـــام المنظمـــة بتطويـــر نظـــام االقتراحـــات، ومعالجـــة شـــكاوى المســـتفيدين، 

وتطبيق آليات واضحة لالستماع لصوت المستفيد.

إدارة وتعزيز عالقات المستفيدين والمتبرعين (�� نقطة)  4

المســـتفيدين  وتصنيـــف  بتحديـــد  المنظمـــة  قيـــام  المعيـــار  هـــذا  ويتضمـــن 

وقنـــوات  آليـــات  وتطبيـــق  واحتياجاتهـــم  متطلباتهـــم  وتحديـــد  والمتبرعيـــن 

للتواصـــل الفعـــال معهـــم، وضمـــان المحافظـــة علـــى المتبرعيـــن وتعزيـــز ثقتهـــم 

بالمنظمـــة، والوصـــول الســـريع لكافـــة المســـتفيدين مـــن خدمـــات المنظمـــة. 

ويمكن أن يشمل هذا المعيار العناصر التالية:
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المعيار السادس

إدارة المعرفة واالبتكار  (�� نقطة)

يركـــز هـــذا المعيـــار علـــى التدابيـــر الممنهجـــة التـــي تبذلهـــا المنظمـــة لألصـــول 

ـــتخدامها  ـــة اس ـــرها وإتاح ـــا ونش ـــا وتخزينه ـــابها وتصنيفه ـــا واكتس ـــة وتوليده المعرفي

ـــن  ـــتمر م ـــر المس ـــكار والتطوي ـــم االبت ـــل تدع ـــة عم ـــة وبيئ ـــاء ثقاف ـــان بن ـــا، وضم وتحديثه

ـــم  ـــكار لتقدي ـــود االبت ـــي جه ـــن ف ـــاركة المعنيي ـــزز مش ـــات تع ـــة وآلي ـــق أنظم ـــالل تطبي خ

ـــة  ـــة مضاف ـــق قيم ـــة لتحقي ـــرق ابتكاري ـــا بط ـــذ أعماله ـــرة وتنفي ـــدة ومبتك ـــات جدي خدم

ــار علـــى مـــدى تحقيـــق نتائـــج رائـــدة فـــي هـــذا  ــز المعيـ ــا يركـ لجميـــع المعنييـــن، كمـ

المجال ويشمل المعيار المعايير الفرعية التالية:

إدارة المعرفة (�� نقطة)  1

وضـــع إســـتراتيجية واضحـــة وبنـــاء واتبـــاع سياســـة متكاملـــة إلدارة المعرفـــة 

وتبني المواصفات القياسية ذات العالقة بالمنظمة.

تحديـــد وتصنيـــف المعلومـــات والمعرفـــة التـــي تحتـــاج إليهـــا المنظمـــة لدعـــم 

السياســـات واإلســـتراتيجيات والســـعي إلـــى الحصـــول علـــى وســـائل المعرفـــة، 

ومضاعفة حجمها وتحقيق فعالية االستفادة منها. 

األهميـــة  ذات  والخارجيـــة  الداخليـــة  والضمنيـــة  الصريحـــة  المعـــارف  حصـــر 

ــرها بالوقـــت  ــا ونشـ ــا وحفظهـ ــة وتوثيقهـ ــغيلية للمنظمـ ــتراتيجية والتشـ اإلسـ

المناسب من عدة وسائل وعقد الشراكات الالزمة لتوفيرها .

إدارة المعلومـــات والمعرفـــة، وتوفيرهـــا، وإتاحـــة المجـــال حســـب الحاجـــة لـــكل 

المســـتخدمين مـــن داخـــل المنظمـــة وخارجهـــا لالطـــالع علـــى المعلومـــات 

والمعارف ذات العالقة.

ـــم  ـــر وتعمي ـــات ونش ـــى المعلوم ـــة إل ـــاب العالق ـــن أصح ـــول الموظفي ـــان وص ضم

المعرفـــة الموجـــودة داخـــل المنظمـــة فـــي الوقـــت الـــذي يحتاجـــون إليهـــا وفـــي 

الوقت المناسب.

يتضمـــن هـــذا المعيـــار كيفيـــة قيـــام المنظمـــة بـــإدارة المعرفـــة والمعلومـــات لديهـــا 

والقيـــام بتحديـــد المعـــارف والمعلومـــات التـــي تحتـــاج إليهـــا وحصرهـــا، ومـــن ثـــم 

إدارتهـــا، ورعايـــة الممتلـــكات الفكريـــة واســـتخدامها لمضاعفـــة القيمـــة العائـــدة 

علـــى المســـتفيدين والمنظمـــة لضمـــان التوافـــق واالســـتغالل األمثـــل لهـــذه 

ــة. ويمكـــن أن يشـــمل  التقنيـــات مـــن أجـــل تحقيـــق سياســـات وأهـــداف المنظمـ

ذلك ما يلي: 
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تســـهيل وتشـــجيع مشـــاركة المعلومـــات والمعرفـــة وأفضـــل الممارســـات 

والحوار البناء داخل المنظمة.

إدارة المعلومـــات والمعرفـــة لدعـــم صناعـــة القـــرار بصـــورة فاعلـــة وتقييـــم 

ـــإدارة المعلومـــات والمعرفـــة لدعـــم اتخـــاذ القـــرارات  اإلنجـــازات والنتائـــج الخاصـــة ب

بصورة فعالة وبناء قدرات المنظمة. 

االبتكار   (�� نقطة)  2

ـــار  ـــاس آث ـــات لقي ـــة وآلي ـــتهدفات واضح ـــي ومس ـــكار المؤسس ـــات لالبت ـــود غاي وج

االبتـــكارات علـــى أداء المنظمـــة ( تحقيـــق وفـــورات ماليـــة، تقليـــل الهـــدر فـــي 

العمليات، تقديم حلول أكثر فعالية ... إلخ ).

ـــي  ـــل الجماع ـــالل العم ـــن خ ـــكار م ـــات االبت ـــة عملي ـــة وتنمي ـــة المنظم ـــر ثقاف تطوي

فيهـــا علـــى اختـــالف أنواعهـــا وعملياتهـــا وتطبيـــق هـــذه الثقافـــة فـــي جميـــع 

مجاالت أعمال المنظمة وتبني المواصفات القياسية ذات العالقة. 

ـــطة  ـــويق وأنش ـــات والتس ـــر الخدم ـــي توفي ـــرة ف ـــدة ومبتك ـــرق جدي ـــن ط ـــث ع البح

المنظمـــة لمقابلـــة االحتياجـــات والمتطلبـــات المتطـــورة للمعنييـــن ومواجهـــة 

المتغيرات المتسارعة لتحسين مستويات الكفاءة واإلنتاجية. 

تطويـــر وتطبيـــق أنظمـــة إلدارة االبتـــكار تتضمـــن اســـتخدام معاييـــر واضحـــة 

ـــر التـــي تحتـــاج حلـــوًال مبتكـــرة تســـاهم  لتحديـــد أولويـــات فـــرص التحســـين والتطوي

في خفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة.  

توفيـــر وتهيئـــة بيئـــة العمـــل المشـــجعة لإلبـــداع وتحفيـــز ورعايـــة المبدعيـــن 

ـــن  ـــن والمعنيي ـــن والمتعاملي ـــز العاملي ـــي تحف ـــة واألدوات الت ـــوات المالئم والقن

على المشاركة في أنشطة االبتكار المرتبطة بعمل المنظمة. 

إيجـــاد األفـــكار  العامليـــن وتشـــجيع  التعلـــم واإلبـــداع وتمكيـــن  تعزيـــز قيـــم 

اإلبداعيـــة، وتطويرهـــا فـــي المنظمـــة مـــن خـــالل اســـتخدام مـــوارد المعلومـــات 

والمعرفة المتاحة.

بنـــاء شـــبكة شـــراكات فاعلـــة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة مثـــل الجامعـــات ومراكـــز 

ـــع  ـــتفادة جمي ـــل واس ـــن التكام ـــا يضم ـــكار وبم ـــة االبت ـــم عملي ـــي لدع ـــث العلم البح

األطراف من اإلمكانيات والموارد المتاحة.

ــاركة الشـــخصية  ــر المـــوارد والمشـ ــام المنظمـــة بتوفيـ ــار قيـ ــذا المعيـ ويشـــمل هـ

ـــدرات  ـــات وق ـــل الممارس ـــن أفض ـــتفادة م ـــة واالس ـــاريع االبتكاري ـــق المش ـــي تطبي ف

تطويـــر وتطبيـــق أنظمـــة إدارة االبتـــكار بحســـب طبيعـــة عمـــل وأهـــداف وأنشـــطة 

المنظمة. يمكن أن يشمل المعيار النقاط التالية:
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إعـــداد وتنفيـــذ برامـــج لبنـــاء قـــدرات المـــوارد البشـــرية وتطويـــر برامـــج التدريـــب 

المناسبة لتمكينها من المساهمة بفعالية في أنشطة االبتكار.

توفيـــر القنـــوات المالئمـــة واألدوات التـــي تحفـــز الموظفيـــن والمتعامليـــن 

وأصحاب العالقة على المشاركة في أنشطة اإلبداع واالبتكار.

تطبيـــق معاييـــر لإلبـــداع واالبتـــكار لتشـــجيع التميـــز وحفـــظ حقـــوق الملكيـــة 

الفكرية للجهة والموظف.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار.
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المعيار السابع 

نتائج المستفيدين  (��� نقطة)

ويركـــز هـــذا المعيـــار علـــى نتائـــج المنظمـــة المتعلقـــة بالمســـتفيدين، بمـــن فيهـــم 

المانحـــون، المتبرعـــون، ومســـتويات الرضـــا المتحققـــة هـــي انطباعـــات متلقـــي 

الخدمـــة عـــن المنظمـــة يمكـــن أن يتـــم جمعهـــا مـــن خـــالل عـــدد مـــن المصـــادر مثـــل 

ــا مـــن منظـــور متلقـــي الخدمـــة،  ــتبيانات آراء متلقـــي الخدمـــة،  و تعطـــي فهمـ اسـ

ــة  ــي الخدمـ ــة بمتلقـ ــتراتيجية المنظمـ ــات إسـ ــق ومخرجـ ــة تطبيـ ــدى فاعليـ ــول مـ حـ

واضحـــا ومخرجاتهـــا إلـــى جانـــب العمليـــات والسياســـات الداعمـــة لهـــا. ويمكـــن أن 

تشمل:   

مقاييس رأي ورضا المستفيدين (��� نقطة)  1

معدل الرضا العام.

الصورة والسمعة للمنظمة. 

سلوك وكفاءة العاملين ومقدمي الخدمة.

الشفافية في التعامل ومعايير االختيار.

ـــام المنظمـــة باســـتطالع رأي كافـــة شـــرائح المســـتفيدين  ـــار قي ويتضمـــن هـــذا المعي

ــع  ــك المواضيـ ــا، وكذلـ ــي تقدمهـ ــات التـ ــن الخدمـ ــم عـ ــول رضاهـ ــن حـ والمتبرعيـ

رأي  مقاييـــس  تشـــمل  أن  ويمكـــن  بالمســـتفيدين.  العالقـــة  ذات  األخـــرى 

المستفيدين ما يلي:

االنطباع العام

المرونة في التعامل.

التواصل وقنوات التواصل. 

التواصل والعالقة مع المستفيدين 

جودة الخدمات.

سهولة الوصول إلى الخدمات.

المدة الزمنية لتقديم الخدمات.

مدى االستجابة لطلبات المستفيدين.

مدى اإلبداع واالبتكار في الخدمات.

التجديد في الخدمات. 

سرعة تقديم الخدمات. 

تقديم الخدمات
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شفافية ووضوح اإلجراءات والتعليمات للمستفيدين.

معالجة شكاوى المستفيدين.

نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.

العدل والمساواة في تقديم الخدمات.

سمعة الخدمات. 

رضا المتعاملين عن الشكاوى المغلقة لمركز اتصال الجمعية.

التعاون في توفير وتبادل المعلومات. 

ـــة  ـــن للتوصيـــ ـــتعداد المعنييـــ ـــدى اســـ ـــج NPS (مـــ ـــاط الترويـــ ـــي نقـــ صافـــ

بالتعامـــل مـــع المنظمـــة ألشـــخاص آخريـــن يعرفونهـــم أو نســـبة الرغبـــة 

فـــي الترويـــج والتعريف بالمنظمة وخدماتها).

مؤشرات األداء المتعلقة بالمستفيدين (�� نقطة)  2

الصورة والسمعة للمنظمة وخدماتها المقدمة. 

خدمة وعالقات متلقي الخدمة ودعمهم.

ــا  ــوم بهـ ــي تقـ ــة التـ ــس الداخليـ ــة المقاييـ ــي كافـ ــار الفرعـ ــذا المعيـ ــمل هـ ويشـ

ــنيها  ــا وتحسـ ــؤ بهـ ــات والتنبـ ــة الخدمـ ــة أداء وفعاليـ ــل مراقبـ ــن أجـ ــة مـ المنظمـ

نتائـــج هـــذه المؤشـــرات لتحســـين  والتواصـــل مـــع المســـتفيدين، واســـتخدام 

ـــا  ـــرات م ـــذه المؤش ـــمل ه ـــن أن تش ـــن. ويمك ـــتفيدين والمتبرعي ـــا المس ـــدالت رض مع

يلي:

االنطباع العام

عدد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

نسبة الخدمات الجديدة.

نسبة األخطاء في تقديم الخدمات.

نسبة الخدمات التي تم تحسينها.

عدد الخدمات المقدمة الكترونيًا.

ــي  ــع االلكترونـ ــة والموقـ ــات الرقميـ ــن الخدمـ ــتفيدين عـ ــا المسـ ــبة رضـ نسـ

والتقنيات االلكترونية المستخدمة.

ــز  ــع، مركـ ــة (الموقـ ــال المتاحـ ــوات االتصـ ــن قنـ ــتفيدين عـ ــا المسـ ــبة رضـ نسـ

االتصال، وسائل التواصل االجتماعي).

كفاءة قنوات التواصل مع المستفيدين.

تقديم الخدمات 
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عدد المستفيدين.

معـــدل الوقـــت الـــالزم لتقديـــم الخدمـــات المختلفـــة (مـــدة االنتظـــار داخـــل 

مكان تقديم الخدمة).

متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى.

تنوع شرائح المستفيدين.

عدد االقتراحات المقدمة من المستفيدين.

عدد االقتراحات المطبقة.

العالقة مع المستفيدين
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المعيار الثامن 
نتائج الموارد البشرية (��� نقطة)

ـــن  ـــج المنظمـــة الخاصـــة بالمـــوارد البشـــرية مـــن الموظفي ـــار علـــى نتائ يركـــز هـــذا المعي

والمتطوعين، ومستويات رضاها. ويشمل معيارين فرعيين كما يلي:

مقاييس رأي الموارد البشرية (�� نقطة)  1

التمكين والمشاركة.

الوصف الوظيفي ووضوح األهداف الوظيفية. 

شفافية القرارات المتعلقة بالموارد البشرية.

السياسات واللوائح للموارد البشرية.

شفافية التعامل واألنظمة، وإجراءات الموارد البشرية.

ويتضمـــن هـــذا المعيـــار الفرعـــي قيـــام المنظمـــة باســـتطالع رأي العامليـــن 

العالقـــة  ذات  المختلفـــة  والمواضيـــع  الوظيفـــي  الرضـــا  حـــول  والمتطوعيـــن 

بالموارد البشرية بالمنظمة، ويمكن أن تشمل النتائج التالية:

القيادة اإلدارية

التقييم العادل لألداء، وتقدير األداء المتفوق.

فرص التعلم والتدريب داخل وخارج المنظمة.

التشجيع على التعلم المستمر.

التطور واالستقرار الوظيفي.

الفرص الوظيفية للعاملين والمتطوعين.

األجور والمزايا والخدمات.

التحفيز والتقدير. 

إدارة األداء والتدريب

بيئة العمل والروح المعنوية.

المرافق الجيدة والخدمات.

األمن والسالمة.

األمان الوظيفي.

التواصل الداخلي.

صافـــي نقـــاط الترويـــج eNPS (مـــدى اســـتعداد العامليـــن للتوصيـــة بالعمـــل 

فـــي هـــذه المنظمـــة ألشـــخاص آخريـــن يعرفونهـــم) أو نســـبة الرغبـــة فـــي 

الترويج والتعريف بالمنظمة كمكان مناسب للعمل؟.   

االندماج الوظيفي. 

بيئة العمل والتواصل الفعال
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مؤشرات األداء المتعلقة بالموارد البشرية (�� نقطة)  2

التعيينات والترقيات وفق خطة الموارد البشرية. 

قياس العائد من التوظيف (اإلنتاجية).

معدالت إنتاجية الموظفين.

معدل الدوران الوظيفي.

نسبة التوطين. 

المشاركة في فرق التحسين المستمر.

معدل االستجابة الستبانات آراء العاملين والمتطوعين.

نسبة المشاركة في برنامج اقتراحات الموظفين.

العامليـــن  أداء  مراقبـــة  أجـــل  مـــن  الداخليـــة  المقاييـــس  كافـــة  وتشـــمل 

ـــدالت  ـــين مع ـــرات لتحس ـــذه المؤش ـــتخدام ه ـــم واس ـــة، وفه ـــن بالمنظم والمتطوعي

رضا الموارد البشرية. ويمكن أن يشمل ذلك:

خطط الموارد البشرية 

نجاح برامج التدريب في تحقيق النتائج المطلوبة.

نسبة االلتزام بتقييم األداء السنوي في المواعيد المحددة. 

تقدير جهود العاملين والمتطوعين.

نتائج تقييم أثر التدريب. 

معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب الفئة الوظيفية. 

عـــدد العامليـــن الحاصليـــن علـــى شـــهادات تخصصيـــة أو أكاديميـــة ذات 

عالقة بالمنظمة.

٪ الوظائف التي يتم إحاللها من خالل التأهيل والتطوير الداخلي. 

تكاليـــف العمـــل: التكاليـــف الخاصـــة باألجـــور (األجـــر األساســـي، البـــدالت، 

التأمينـــات االجتماعيـــة) تكلفـــة االختيـــار والتعييـــن، وتكاليـــف التدريـــب، 

التكاليف الناتجة عن ترك العمل).

التدريب والتحفيز وتقييم وتطوير األداء 

قياس معدالت الغياب.

متوسط عدد إصابات العمل.

متوسط أيام اإلجازات المرضية.

التظلمات.

عدد المقترحات المقدمة من كل موظف. 

نسبة المقترحات المطبقة إلى المقترحات المقدمة دوران العمل.

عدد المالحظات والتظلمات من العاملين. 

معدل استمرارية الخدمة للعاملين. 

بيئة العمل 
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المعيار التاسع

نتائج اإلدارة الرئيسية (��� نقطة)

ويشـــمل هـــذا المعيـــار عرضـــًا لمختلـــف نتائـــج األداء الرئيســـية للمنظمـــة، ابتـــداًء 

بالنتائـــج الماليـــة المتحققـــة، والنتائـــج التشـــغيلية المتعلقـــة بالعمليـــات الرئيســـية 

ــات  ــة و انطباعـ ــة المختلفـ ــوارد المنظمـ ــة بمـ ــج المتعلقـ ــك النتائـ ــة، وكذلـ والحوكمـ

المورديـــن والشـــركاء الداعميـــن ألنشـــطة المنظمـــة وشـــركائها الرئيســـيين، كمـــا 

يتضمـــن هـــذا المعيـــار اســـتعراضًا للنتائـــج التـــي حققتهـــا المنظمـــة فـــي مجـــال 

ــن  ــدى العامليـ ــة لـ ــبة أو الضمنيـ ــواًء المكتسـ ــة، سـ ــات والمعرفـ ــكار و المعلومـ االبتـ

ـــطة  ـــين أنش ـــم وتحس ـــة لدع ـــة والمعرفي ـــوارد التقني ـــن الم ـــتفادة م ـــدى االس ـــا، وم به

وعمليات المنظمة.

النتائج المالية (�� نقطة)  1

اإليرادات السنوية للمنظمة.

نسبة المصاريف اإلدارية إلى إجمالي المصاريف. 

نسبة عوائد االستدامة المالية إلى المصاريف اإلدارية. 

نسبة مصاريف البرامج واألنشطة إلى إجمالي المصاريف. 

نسبة مصاريف االستدامة إلى إجمالي المصاريف وعوائد االستدامة. 

نســـبة مصاريـــف جمـــع التبرعـــات إلـــى اجمالـــي أجمالـــي المصاريـــف وإلـــى 

إجمالي التبرعات. 

نسبة النقد إلى صافي األصول المقيدة. 

المصروفات السنوية للمنظمة.

نسبة التبرعات من اإليرادات.

نسبة التبرعات الدائمة/ المنقطعة.

عدد المتبرعين.

معدالت النمو في حجم التبرعات.

متوسط التبرعات لكل متبرع.

حجم الترشيد في النفقات.

العائد على االستثمار.

نسبة فعالية التبرعات (مجموع التبرعات/ مجموع المصروفات).

المؤشرات المالية  

ويشـــمل هـــذا المعيـــار الفرعـــي اســـتعراضًا لمختلـــف النتائـــج الماليـــة للمنظمـــة، 

والتي قد تشمل على:
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نسبة االلتزام بالموازنة.

عدد األوقاف.

حجم الدخل من األوقاف.

نسبة دخل األوقاف إلى اإليرادات.

النتائج التشغيلية (�� نقطة)  2

الوقت الالزم إلنجاز العمليات الرئيسية.

نسبة األخطاء (الجودة). 

معدل االستجابة.

فعالية أداء العمليات.

نسبة التحسين في العمليات واإلجراءات.

عدد االقتراحات المطبقة.

عدد المشاريع الجديدة.

نسبة المعامالت االلكترونية.

مؤشرات األداء للعمليات 

عدد اإلعالنات والمبادرات اإلعالمية.

معدل المشاركات اإلعالمية.

نتائج انطباعات الجهات اإلشرافية ( المعنيين بالحوكمة).

المشاركات اإلعالمية

والمتعلقـــة  التشـــغيلية  النتائـــج  مختلـــف  الفرعـــي  المعيـــار  هـــذا  ويشـــمل 

بالعمليات الرئيسية والمساندة في المنظمة. ويمكن أن تشمل على:
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نتائج تقييم الموردين (عدد المالحظات الخاصة بالموردين). 

نتائج انطباعات الموردين ( رضا الموردين).

نسبة الخفض في المشتريات. 

نسبة الموردين المحليين.

نتائج الموردين

عدد الشراكات والتحالفات اإلستراتيجية.

عدد االجتماعات مع الشركاء.

نتائج الشراكات والتحالفات 

ويشـــمل هـــذا المعيـــار الفرعـــي النتائـــج التـــي تحققهـــا المنظمـــة فيمـــا يتعلـــق 

بتعاملهـــا مـــع المورديـــن ومرافقهـــا وممتلكاتهـــا المختلفـــة، وكذلـــك قيـــاس 

النتائـــج المتحققـــة فـــي مجـــال تطويـــر وإدارة الشـــراكات الرئيســـية للمنظمـــة. 

ويمكن أن يشمل ذلك النتائج التالية:
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عدد المبادرات نحو الشركاء.

عدد الخدمات المشتركة مع الشركاء.

االلتزام ببنود وشروط الشراكة.

نتائج انطباعات الشركاء ( رضا الشركاء). 

عدد المتبرعين.

نسبة المتبرعين الدائمين/ المنقطعين.

نسبة الوفر في تكاليف الصيانة.

نسبة الخفض في استهالك الماء والكهرباء والوقود. 

نسبة االلتزام بمعايير المباني الخضراء. 

نسبة الخدمات التقنية والرقمية الجديدة.

نسبة األعطال في األجهزة.

كفاءة استغالل المرافق/ األجهزة.

الترشيد في النفقات 

عدد المبادرات المجتمعية.

قياس اآلثار اإليجابية للمبادرات المجتمعية.

العائد على االستثمار االجتماعي. 

المشـــاركة فـــي تحقيـــق االســـتدامة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة 

(تحقيـــق رؤيـــة 2030)، األثـــر و الـــدور المجتمعـــي، المحافظـــة علـــى البيئـــة 

للجمعيـــة  اإلعالمـــي  الظهـــور  والميـــاه،  للطاقـــة  االســـتهالك  وترشـــيد 

والتعريف بأنشطتها وانجازاتها.

المشاركة في فعاليات وحمالت التوعية المجتمعية.

االتصال والتواصل مع المجتمع.

المشاركة في تدريب الطالب والمتطوعين.

اإلفصاح عن الوظائف واألداء المالي والشفافية.

السمعة والصورة الذهنية للجمعية.

المبادرات المجتمعية وقياس األثر 
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اإلبداع واالبتكار في العمليات المختلفة.

مؤشرات اإلبداع واالبتكار 

ويشـــمل هـــذا المعيـــار الفرعـــي (اختيـــاري) اســـتعراضًا للنتائـــج التـــي حققتهـــا 

المنظمـــة فـــي مجـــال االبتـــكار والمعلومـــات والمعرفـــة. ويمكـــن أن يشـــمل النتائـــج 

التالية:
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نسبة العاملين الذين تم تدريبهم في مجال االبتكار.

نسبة االبتكارات الناتجة من اقتراحات العاملين. 

عدد الدورات التدريبية والورش التي تم تنظيمها لإلبداع واالبتكار . 

العوائد المادية وغير المادية نتيجة تطبيق األفكار اإلبداعية. 

عدد األفكار االبتكارية المنفذة. 

نسبة االبتكارات الحاصلة على براءة اختراع.  

عدد مصادر المعلومات للمنظمة.

عدد اإلصدارات الدورية (العلمية، الكتب، البحوث والدراسات وخالفه).

سهولة الوصول للمعلومات.

عدد المبادرات المتعلقة بالمعلومات والمعرفة.

عدد الملتقيات الخاصة بالمشاركة المعرفية. 

عـــدد المشـــاركات فـــي المؤتمـــرات واللقـــاءات العلميـــة ذات العالقـــة 

بالعمل الخيري.


