
 U?????L?E?M?L?�« q??????O?�œ
W?????�??�U??????M??�« W???????O??�???�d?�« d?????O?�

≤∞±≥

w�b*« lL�:« d�uD�Ë e�eF� Z�U�d�

∫l� ÊËUF��U�





3
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

يل
دل

 ال
ام

س
أق

• املقدمة

• مرحلة التأسيس

• مرحلة االستعداد للعمل

• مرحلة البدء بالعمل

• مرحلة التخطيط لالستدامة

11

17

29

176

257



4
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ت 
ويا

حت
لم

ا املقدمة
مقدمة عامة عن  منظمات اجملتمع املدني يف األردن

بناء القدرات املؤسسية واستدامة املنظمات غري الرحبية

مرحلة التأسيس
1  مقدمة يف االطار القانوني الناظم لعمل املنظمات غري الرحبية

  1.1 نظرة عامة
  1.2 التشريع الذي حيكم اجلمعيات يف االردن

         1.2.1 كل ما تريد معرفته عن قانون اجلمعيات رقم )51( لعام 2008 وتطبيقاته
  1.3 كتيب تصنيف اجلمعيات حسب التخصص 2013

  1.4 تقرير اجلمعية السنوي )دليل(
  1.5 التشريع الذي حيكم الشركات غري الرحبية

   
2  احلاكمية الرشيدة

  2.1  نظرة عامة
  2.2 دليل االطار القانوني للحاكمية الرشيدة يف عمل اجلمعيات يف االردن

11
14

20
21

22
23
23

26
28



5
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

مرحلة االستعداد للعمل
3  أساسيات التخطيط االسرتاتيجي

  3.1 نظرة عامة
  3.2 ما هو التخطيط االسرتاتيجي وملاذا؟
         3.2.1 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي
         3.2.2 فوائد التخطيط االسرتاتيجي 

         3.2.3 متى حنتاج للتخطيط االسرتاتيجي؟
         3.2.4 مبدأ املساءلة والتخطيط االسرتاتيجي

  3.3 خطوات عملية التخطيط االسرتاتيجي
  3.4 برامج املنظمة الرئيسية

  3.5 رؤيا ورسالة املنظمة
  3.6 حتليل البيئة الداخلية واخلارجية

  3.7 تطوير األهداف االسرتاتيجية، االسرتاتيجيات، واألهداف احملددة
  3.8 تطوير اخلطط التنفيذية 

  3.9 حمتويات اخلطة االسرتاتيجية
  3.10 تطبيق اخلطة االسرتاتيجية

4  أساسيات إدارة املوارد البشرية
  4.1 نظرة عامة

  4.2 ادارة املوارد البشرية
          4.2.1 مفهوم إدارة املوارد البشرية

          4.2.2 دور إدارة املوارد البشرية
  4.3 اعداد اهليكل التنظمي للمنظمة
          4.3.1 مفهوم اهليكل التنظيمي 
          4.3.2 انواع اهلياكل التنظيمية

          4.3.3 إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة
  4.4 حتليل وحتديد الوظائف الالزمة ملنظمتك وفق اهليكل التنظيمي

  4.5 الوصف الوظيفي لوظائف املنظمة
          4.5.1 مفهوم الوصف الوظيفي وأهميته

          4.5.2 أهمية الوصف الوظيفي
          4.5.3 مضمون الوصف الوظيفي 

          4.5.4 إعداد الوصف الوظيفي
  4.6 جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم

          4.6.1 طرق جذب املرشحني للتوظيف
          4.6.2 اعداد طلب التوظيف يف املنظمة

          4.6.3 دراسة الطلبات املتقدمة للوظيفة
          4.6.4 إجراء املقابلة واختيار املوظفني

          4.6.5 التوظيف وعقد العمل
  4.7 الدليل التعريفي للموظف اجلديد

ت 
ويا

حت
لم

ا

32
34

37
38
39
41
43
45
46
47

54
56

58

61
62

64

71



6
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

5  أساسيات بناء األنظمة املالية
  5.1 نظرة عامة 

  5.2 اإلدارة املالية 
         5.2.1 مفهوم االدارة املالية

         5.2.2 املخاوف املتصلة بالنقود 
         5.2.3 مبادىء االدارة املالية

         5.2.4 أسئلة خبصوص االدارة املالية
  5.3 التنظيم

         5.3.1 عناصر النظام املالي
         5.3.2 تعريفات 

         5.3.3 االحتفاظ باالصول
         5.3.4 النماذج 

  5.4 الشراء
         5.4.1 االجراءات الواجب اتباعها يف تنفيذ سياسات الشراء وقواعده

         5.4.2 السقف املالي والصالحيات 
         5.4.3 مراحل عمليات الشراء

         5.4.4 أنواع الشراء 
  5.5 املوازنات

         5.5.1 تعريف املوازنة
         5.5.2 أنواع التكاليف 

  5.6 إجراءات السالمة
         5.6.1 التعامل مع النقدية

         5.6.2 كتابة الشيكات 
         5.6.3 سجل االصول

         5.6.4 الفصل بني املهام 
  5.7 دفرت النقدية / دفرت البنوك

  5.8 الدفعة النقدية املقدمة وتصحيح األخطاء
         5.8.1معلومات عن الدفعة النقدية املقدمة

         5.8.2 سجل مراقبة النقدية 
         5.8.3 االسباب احملتملة وراء عدم تطابق النقدية ودفرت النقدية

  5.9 التسوية املصرفية
         5.9.1 تعريف التسوية املصرفية

         5.9.2 خطوات اجراء التسوية املصرفية 
         5.9.3 أنواع االخطاء

         5.9.4 عدم تطابق كشوف احلساب املصريف ودفاتر احلساب املصريف 
  5.10 إعداد التقارير املالية

  5.11 عقود اجلهات املاحنة وتعدد اجلهات املاحنة
         5.11.1 القواعد االساسية اليت تنص عليها معظم االتفاقيات

         5.11.2 نقاط اساسية 

ت 
ويا

حت
لم

ا
88
90

94

101

103

106

109
110

115

120
122



7
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ت 
ويا

حت
لم

ا 6  اساسيات املتابعة والتقييم
  6.1 نظرة عامة

  6.2 التعريف باملتابعة والتقييم
         6.2.1 مفهوم وأهمية املتابعة والتقييم

         6.2.2 اهلدف من تطبيق نظام للمتابعة والتقييم 
         6.2.3 الفرق بني املتابعة والتقييم

  6.3 تصميم اإلطار املنطقي ملشروع
  6.4 أدوات ومؤشرات املتابعة والتقييم

         6.4.1 منهجيات مجع البيانات الكمية
         6.4.2 منهجيات مجع البيانات النوعية 

         6.4.3 اختيار وحتديد وقياس املؤشرات
  6.5 إعداد خطة املتابعة والتقييم
         6.5.1 تصميم منهجية التقييم

         6.5.2 مجع املعلومات 
         6.5.3 التحليل 

         6.5.4 اإلستخدام

7  االتصال االسرتاتيجي 
  7.1 نظرة عامة

136
139

141

143

145

174



8
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ت 
ويا

حت
لم

ا مرحلة البدء بالعمل
8  أساسيات إدارة املنظمات غري الرحبية

  8.1 نظرة عامة
  8.2 مفهوم إدارة املنظمات غري الرحبية

         8.2.1 مفهوم اإلدارة
         8.2.2 مفهوم املنظمات غري احلكومية

  8.3 واقع املنظمات غري الرحبية
  8.4 دور اإلدارة يف املنظمات غري الرحبية

         8.4.1 تعريف اهليئة اإلدارية
         8.4.2 أدوار ومهام اهليئة اإلدارية
         8.4.3 مهام أعضاء اهليئة اإلدارية

  8.5 العمليات اإلدارية األساسية واملمارسات واملهارات اإلدارية املتعلقة بها
         8.5.1 التخطيط يف املنظمات غري الرحبية 

         8.5.2 التنظيم
         8.5.3 التوظيف

         8.5.4 التوجيه واالشراف والقيادة
         8.5.5 املتابعة والتقييم والرقابة 

9  أساسيات إدارة املشاريع
  9.1نظرة عامة 

  9.2 إدارة املشاريع 
         9.2.1 التعريف

         9.2.2 دورة حياة املشروع
  9.3 مرحلة البدء

  9.4 التخطيط للمشروع
         9.4.1 حتديد اصحاب العالقة

         9.4.2 التخطيط الصحيح  
         9.4.3 املوارد املالية 

         9.4.4 التخطيط للمخاطر
  9.5 تنفيذ املشاريع  

         9.5.1 مدير املشاريع
         9.5.2 إدارة املخاطر 

         9.5.3 التقارير الشهرية والدورية 
  9.6 املتابعة والتقييم 

  9.7 عملية االقفال والتقريرالنهائي  

179
182

186

190

192

227

228

229
231

236

239
240



9
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ت 
ويا

حت
لم

ا 10 املدافعة )كسب التاييد(
  10.1 نظرة عامة

  10.2 مدخل اىل املدافعة
  10.3 جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة 

  10.4 دليل ألف باء املدافعة

252
253
254
255



10
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ت 
ويا

حت
لم

ا مرحلة التخطيط لإلستدامة
11  قياس أداء املنظمة ودميومتها

  11.1 نظرة عامة
  11.2 العوامل األساسية اليت تؤثر على اداء املنظمة ودميومتها 

         11.2.1 عوامل ممكن ان تتحكم بها املنظمة 
         11.2.2 عوامل خارج عن سيطرة املنظمة

  11.3 استدامة النتائج اليت حتققها املنظمة
         11.3.1 نتائج املنظمة بشكل عام

         11.3.2 استدامة نتائج املشاريع واالنشطة
  11.4 ادارة املنظمة

         11.4.1 القيادة احلكيمة
         11.4.2 عالقات املنظمة اخلارجية ومصداقيتها )التحالفات والتشبيك(

         11.4.3 ادارة وتنمية املوارد البشرية
         11.4.4 االستدامة املالية

         11.4.4.1 ادارة املوارد املالية )خطة التمويل(
         11.4.4.2 استقطاب التمويل

         11.4.4.3 اجلهات املمولة يف األردن
         11.4.4.4 أنواع التمويل 

  11.5 القطاعات املشرتكة
         11.5.1 النوع االجتماعي

         11.5.2 ذوي االعاقة
         11.5.3 البيئة

260
263

266

268

278



11
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

دن
الر

ي ا
ي ف

دن
لم

ع ا
تم

مج
 ال

ت
ما

نظ
 م

عن
ة 

ام
ة ع

دم
مق يعترب حق تشكيل منظمات اجملتمع املدني من احلقوق األساسية لألفراد ويرتبط حبرية التعبري والتنظيم والذي 

جيب أن يتجذر يف القوانني الوطنية، حيث كفل الدستور األردني حق اإلجتماع والتجمع ونصت املادة )16( 
على التالي:

  1. لألردنيني حق اإلجتماع ضمن حدود القانون. 
  2. لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ذات 

      نظم ال ختالف الدستور.
  3.  وينظم القانون طريقة تأليف اجلمعيات ومراقبة مواردها.

وقد ظهر مفهوم اجملتمع املدني يف األردن يف فرتة مبكرة من نشأة الدولة احلديثة وقد ساهمت األحداث 
السياسية املتواكبة عرب العقود املاضية على تقييد حرية التنظيم واإلجتماع، وطغى على عمل منظمات اجملتمع 
املدني طابع العمل اخلريي واخلدمي التنموي. وتبلورت عودة العمل يف اطار منظمات اجملتمع املدني 
يف  أدى  والذي  هلا،  امُلصاحب  الشعيب  والتحرك  اإلقتصادية  املالية  األزمة  انفجار  مع  الثمانينات  نهاية  مع 
نهاية املطاف اىل الغاء حالة األحكام الُعرفية اليت عاشتها البالد منذ عام 1956 وعودة احلياة السياسية بشكلها 
ليشمل  الثمانينات  بعد  ما  مرحلة  يف  اتساعًا  املدني  اجملتمع  منظمات  يف  العمل  اطار  وشهد  الدميقراطي. 

جماالت تتعلق باملشاركة السياسية وبناء الدميقراطية وضمان حقوق االنسان.

وميكن تعريف اجملتمع املدني باعتباره »جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت حتتل حيزًا يف اجملال العام 
بني األسرة والدولة وتهدف اىل حتقيق مصاحل أفرادها. وتلتزم هذه التنظيمات يف ذلك بقيم ومعايرياإلحرتام 
والرتاضي والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع واإلختالف«. كما وقامت مدرسة لندن لإلقتصاد والعلوم السياسية 
بتعريف اجملتمع املدني باعتباره »حتركاً مجاعياً غري اجباري يدور حول مصاحل مشرتكة خمتلفة عن الدولة 
واألسرة والسوق إال أن احلدود بينها متداخلة«. أما منظمة سيفيكوس CIVICUS فقد عرفت اجملتمع املدني 
باعتباره »ساحة تقع خارج األسرة والدولة والسوق ختلقها األفعال والتحركات الفردية  واجلماعية واملنظمات 

واملؤسسات من أجل تقديم املصاحل املشرتكة1.

وتتشارك جمموعة التعريفات الواردة يف األعلى بالسمات التالية يف تعريفها للمجتمع املدني2:
 •  املشاركة الطوعية أو الفعل اإلرادي احلر لألفراد بالتنظيم، مما مييز تكوينات وبنى اجملتمع املدني عن  

     باقي التكوينات االجتماعية املفروضة أو املتوارثة حتت أي اعتبار.
 •  اجملتمع املدني منظم وهو بهذا خيتلف عن اجملتمع التقليدي العام مبفهومه الكالسيكي. 

 •  االستقاللية وغري الرحبية ويتعلق »بالغاية« و »الدور« الذي تقوم به هذه التنظيمات، واألهمية الكربى  
     الستقالهلا عن السلطة وهيمنة الدولة من حيث أنها تنظيمات اجتماعية تعمل يف سياق وروابط تشري إىل 

     عالقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس االجتماعي.
 •  الركن األخالقي والسلوكي والذي ينطوي على قبول االختالف والتنوع بني الذات واآلخرين، وعلى حق 

     اآلخرين يف أن يكونوا منظمات مدنية حتقق وحتمي وتدافع عن مصاحلهم املادية واملعنوية، وااللتزام يف 
     إدارة اخلالف داخل وبني منظمات اجملتمع املدني وبينها، وبني الدولة بالوسائل السلمية، ويف ضوء قيم 

     االحرتام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي.
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 •  مفهوم اجملتمع املدني باعتباره جزءًا من منظومة مفاهيميه أوسع تشمل على مفاهيم مثل: الفردية، 
     املواطنة، حقوق اإلنسان، املشاركة السياسية، والشرعية الدستورية...اخل.

وتعتربمنظمات اجملتمع املدني ركيزة هامة من ركائز التنمية املتوازنة واملستدامة وتساهم يف صنع السياسات 
املواطنني  جانب  من  أوسع  ملشاركة  الطريق  يفتح  جديد    اجتماعي  عقد  إنشاء  ويف  وتشكيلها    للدولة  العامة 
جودة  حتسني  إىل  تهدف  متكاملة  تنمية  لتحقيق  املدنية،  واحلقوق  الواجبات  يف  أكرب  بدرجة  واخنراطهم 

احلياة وتوفري ظروف أفضل لكل شرائح اجملتمع .

وقد نوهت األجندة الوطنية 2006 - 2015 إىل أهمية تأطري العمل الشعيب يف مؤسسات ينضوي فيها األفراد 
طوعًا حلماية املصاحل العامة ومصاحل فئات اجملتمع خارج أطر عالقات القوى واهلياكل احلكومية والنشاطات 
اهلادفة إىل الربح وذلك لتعزيز املشاركة الشعبية يف صنع القرار ودمج املواطنني يف عملية التنمية. وأكدت 
على أهمية تطوير قدرات اجملتمع املدني ألهميته يف النهوض بثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتعددية 
يف  احلق  معنوي  أو  طبيعي  شخص  لكل  وأن  الوطين؛  الصعيد  على  احلكومة  مع  احلوار  وتشجيع  والتنوع 
املشاركة يف تأسيس اجلمعيات وإدارتها واإلنتساب إليها واإلنسحاب منها حبرية. ولذلك فإن منظمات اجملتمع 
املدني ال تقتصر على تقديم اخلدمات االنسانية والتنموية بل تتعداها لتكون وسائل لإلخنراط اجملتمعي وبناء 

احلوارحول السياسات العامة واملدافعة عن حقوق االفراد واستحقاقاتهم3.

وبالتالي فإن منظمات اجملتمع املدني هي جمموعة من التنظيمات التطوعية املستقلة اليت متأل اجملال العام 
بني األفراد والدولة وهدفها تقديم خدمات للمواطنني أو ممارسة أنشطة خمتلفة لتحقيق مصاحلهم او املدافعة 
عن حقوقهم وال تسعى للوصول إىل السلطة وتأخذ شكل منظمات متنوعة يف اإلجتاهات والتيارات وجماالت 
البحوث  ومراكز  التنموية  واملنظمات  واألهلية  التعاونية  واجلمعيات  والعمالية  املهنية  مثل:النقابات  العمل 

واجلمعيات الثقافية ومراكز حقوق اإلنسان.

قانون  وتعرف اجلمعية حسب  الرحبية.  او املنظمات غري  الرتكيز على اجلمعيات  الدليل سيتم  وألغراض هذا 
اجلمعيات االردني رقم 51 لعام 2008 وتعديالته بالتالي :

»تعين كلمة )اجلمعية( أي شخص اعتباري مؤلف من جمموعة من االشخاص ويتم تسجيله وفقًا الحكام هذا 
القانون لتقديم خدمات او القيام بانشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جين الربح واقتسامه او حتقيق 
أي منفعة الي من اعضائه او الي شخص حمدد بذاته او حتقيق أي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال 

وانشطة االحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة«.

 400 3500 مجعية وحوالي   يقارب  ما  قانون اجلمعيات اىل  مظلة  وقد وصل عدد اجلمعيات املسجلة حتت 
تعمل يف كافة مناطق اململكة ويف  او  وتنتشر  الشركات،  قانون  منظمة مسجلة كشركة غري رحبية حتت مظلة 

اجملاالت املختلفة.
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وميكن تصنيف املنظمات غري الرحبية على النحو التالي 4:

ومنظمات اجملتمع املدني هي قطاع هام يف منو وتطور الدولة، حيث تقوم بدورتكميلي لتقديم اخلدمات 
وتنفيذ املشاريع التنموية املختلفة وبناء القدرات الفردية واملؤسسية، وحتفز عملية املشاركة اجملتمعية بوضع 
السياسات واختاذ القرارات املرتبطة حبياتهم اليومية، وبالتالي تساهم يف حتفيز عملية التغيري االجتماعي، وتقوم 

باملساءلة واحملاسبة والتأثري واملدافعة لضمان حتقيق العدالة واملساواة.  

املصادر:
  1. مركز االردن اجلديد للدراسات: دليل مؤشرات اجملتمع املدني يف االردن – التقرير الوطين التحليلي 

      2010، هاني حوراني
  2. منظمات اجملتمع املدني النشأة، االليات وادوات العمل وحتقيق االهداف ، 2009 ، حممد الفاتح العتييب

  3. االجندة الوطنية االردنية 2006 – 2015 ، حكومة اململكة االردنية اهلامشية
  4. االحتاد االوروبي، دراسة القطاع غري احلكومي 2010، وينكي ويليمسون وهدى حقي

منظمات جمتمع حملي: مجعيات

• تعمل على مستوى اجملتمع 
   احمللي

• تعتمد على املتطوعني بشكل 
   رئيسي

• تقدم بشكل عام خدمات رعائية  
   خريية

• القدرة على الوصول اىل افراد  
   اجملتمع وحتديد احتياجاته

منظمات غري حكومية

• تعمل على مستوى اجملتمع 
   احمللي او االقليمي او الوطين

• تعتمد على كادر من املوظفني 
   اضافة اىل املتطوعني

• تقدم خدمات فنية وتنفذ مشاريع 
   ممولة

• القدرة على حتريك وحتفيز 
   املواطنني للمشاركة يف 

   عمليات احلوار واختاذ القرارات

مظالت او احتادات وطنية

• هيكلية خاصة تضم افرع منتشرة  
   يف مناطق خمتلفة

• احتادات او شبكات تعمل على 
   حمور حمدد مثل االعاقة، عمل 

   االطفال، العنف ضد املرأة، 
   البيئة،..... 

• القدرة على احلوار واملدافعة
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بنا بناء القدرات املؤسسية

القدرات  بناء  لعملية  عديدة  جلوانب  أساساً  املختلفة  بأقسامه  الناشئة«  الرحبية  غري  املنظمات  »دليل   يوفر 
املؤسسية للمنظمات غري الرحبية من أجل تطوير أنظمتها الداخلية وبراجمها األساسية. وقد يواجه القائمون 

على هذه املنظمات أسئلة أساسية تتعلق بعملية بناء القدرات واليت تتضمن:
  1(  ماذا نعين ببناء القدرات املؤسسية؟

  2(   ملاذا حتتاج املنظمات أن تبين قدراتها؟
  3(  متى حتتاج املنظمات أن تبين قدراتها؟ 

  4(  كيف تقوم املنظمات بهذه العملية؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت دعونا نستعرض األفكار التالية حول بناء عملية القدرات املؤسسية. 

تعريف بناء القدرات املؤسسية
من  املؤسسية  القدرات  بناء  تعريفات  تتعدد  قد 

مصدر آلخر، وهذه أمثلة لبعض منها:
»بناء القدرات هي العملية اليت يتم من خالهلا 
أن  أجل  الداخلية من  املؤسسة  قدرات  تطوير 
تكون األكثر فاعلية يف تأدية رسالتها، ومن أجل 

استمراريتها على املدى البعيد«.
جتري  هلا  وخمطط  منظمة  جهود  تضم  »عملية 
زيادة  أجل  من  بأكملها  املؤسسة  مستوى  على 

فاعليتها وقابليتها لالستمرار والنمو«.
تعليمية  اسرتاتيجية  للتغيري.  اإلستجابة  »هي 
التوجهات  تغيري  أجل  من  حتدث  مركبة 
من  وذلك  ما،  ملنظمة  واهليكلية  واملعتقدات 
أجل التأقلم بشكل أفضل مع التقنيات احلديثة، 
والتغيريات يف الوضع االجتماعي واالقتصادي، 

وحتى مع درجة التغيري نفسها«.
»التطوير املؤسسي ليس فقط »أي نشاط لتحسني املنظمة« وال حتى »اجلانب التدرييب للمنظمة«، وإمنا هو 

عملية التغيري املصممة واملنظمة بشكل جيد من أجل الوصول إىل هدٍف معني«.
للتغيري  وبعد استعراض هذه التعريفات ميكن استخالص أن بناء القدرات هي عملية متكاملة تأتي كاستجابة 

حبيث تكون مصممة ومنظمة من أجل ضمان استمراراية ومنو املنظمة. 

مصطلحات رئيسية يف مفهوم »بناء القدرات«

»جهود منظمة« 

»استجابة للتغيري«

»فاعلية«   

»قابلية لالستمرار والنمو«

»عملية تغيري مصممة ومنظمة«

»حتليل ذاتي لألداء«

»تطوير أنظمة«
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ء 
بنا وتكمن أهمية بناء القدرات املؤسسية فيما يلي: 

 - استمرارية املنظمة: حيث تكون الرسالة هنا ببساطة »إن مل نقم بتطوير عملنا، قد ال نتواجد للقيام بأي 
    عمل«.

 - ان نكون األفضل: وينظر إىل التطور املؤسسي على أنه وسيلة لتحقيق النتائج ووضع املعايري وااللتزام بها يف   
     عملنا - » كن أفضل ما بوسعك أن تكون«.

 - جتنيد املزيد من املوارد: يتم يف بعض األحيان النظر إىل مردود العمل املتعلق بالتطور املؤسسي على أنه 
     بسيط جدا ومباشر: »ان كنت قادرا على تطوير عملك وتقديم نوعية جيدة، سيكون بقدرتك رصد موارد أكثر 

     وبالتالي تنفيذ برامج أكثر«. 
 - التوفيق بني احلديث واألفعال: يعد العمل على بناء القدرات املؤسسية بالنسبة لبعض قادة املنظمات 

     اجملتمعية آلية للربط ما بني القيم اليت تعد أساسًا لعملهم وما بني سياساتهم الداخلية وممارساتهم.
 - تطوير املوظفني وأعضاء جملس اإلدارة حتى يتمكنوا من تطوير نتائج الربامج: تعترب املوارد البشرية من 

     أهم املوارد احليوية ألية منظمة. العمل على تطوير هذا املورد يعترب التزامًا بتثمني واحرتام األشخاص 
     الذين يعملون مع املنظمة.

متى وكيف نقوم بعملية بناء القدرات
وتطورها.  تأسيسها  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  املنظمات  حتتاجها  مستمرة  عملية  هي  القدرات  بناء  عملية 
وتستطيع املنظمة أن تقوم بأجزاء العملية اليت تعين »بتحليل وضع املنظمة احلالي« و«وضع خطة التطوير« 

هلا كل سنتني، أو حسب إمكانياتها. ويلخص الشكل البياني التالي مراحل عملية بناء القدرات املختلفة.

تقييم القدرات
املؤسسية احلالية

تنفيذ
خطة التطوير

حتديد
احلاجات
الرئيسية

ووضع خطة
التطوير 

قياس وتقييم
عملية التطوير
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وفيما يلي تفسري مبسط لكل من هذه اخلطوات األربعة: 

1. إجراء التقييم املؤسسي:
براجمهم  مبراجعة  أيضًا(  واملتطوعني  اإلدارة  )جملس  ووظائفهم  أقسامهم  مبختلف  املنظمة  أعضاء  يقوم 
وأنظمتهم من أجل تقييم الوضع احلالي للمنظمة ومدى فاعليتها يف أداء عملها. وهناك العديد من األدوات 
املستخدمة من أجل تنفيذ هذه املرحلة، ومنها أداة »تقييم التطور املؤسسي« اليت قام باستخدامها برنامج 
تعزيز وتطوير اجملتمع املدني. وميكن االستعانة مبقيم خارجي، أو بعمل التقييم بشكل داخلي )أي بشكل 
تقييم  – أداة  لقسم »مصادر متخصصة أخرى«  بالرجوع  ذاتي(. وميكن احلصول على نسخة من هذه األداة 

التطور املؤسسي.   

2. حتديد االحتياجات األساسية ووضع خطة التطوير:
وتبنى هذه اخلطوة على اخلطوة السابقة، أي التقييم املؤسسي. حيث يتم حتديد األولويات الالزمة من أجل 
تطوير املنظمة ووضع خطة تطوير مفصلة هلا ضمن وقت زمين حمدد، آخذين بعني االعتبار املوارد املوجودة 
واملوارد الالزمة )اي غري املوجودة( من أجل تنفيذ اخلطة. وميكن االطالع على النموذج املتوفر إلحدى 
خطط التطوير املؤسسي اليت قام برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني باستخدامها يف قسم »مصادر متخصصة 

أخرى« – منوذج خطة التطوير املؤسسي.   

3. تنفيذ اخلطة:
الفنية يف تطوير أداء جوانب حمددة،  وحتتوي اخلطة على نشاطات متنوعة، ومنها التدريب أو املساعدات 
أو تغيري أنظمة أو إجراءات داخلية، أو غريها. ويف تنفيذ اخلطة ميكن للمنظمة تفعيل املوارد الداخلية، كأن 

تستعني بعضو هيئة إدارية خمتص يف القانون يف تطوير األمور القانونية لديها.

4. قياس وتقييم نتائج عملية التطوير:
أية أداة مت استخدامها يف اخلطوة األوىل.  او  التطور املؤسسي« ذاتها  باستخدام أداة »تقييم  القياس  ويتم 
حيث يوفر ذلك القدرة على قياس وتقييم التغري احلاصل وفقًا لنفس املعايري. وميكن اعتبار عملية التقييم عملية 

مستمرة؛ تقيس التغيري وتلقي الضوء على ما ال يزال حباجة إىل تطوير. 

وأخريًا، نود التذكري بأن عملية بناء القدرات والتطوير املؤسسي هي عملية أساسية حتتاجها املنظمات الكبرية 
والصغرية على حد سواء، وأن املنظمات الناجحة هي تلك اليت تطور ذاتها باستمرار.
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مرحلة التأسيس



الفصل األولالفصل األول
مقدمة في اإلطار القانوني

الناظم لعمل المنظمات غير الربحية 

دلـــــيلك دلـــــيلك
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الفصل االول
مقدمة يف اإلطار القانوني الناظم لعمل املنظمات غري الرحبية 

احملتويات
  1.1 نظرة عامة

  1.2 التشريع الذي حيكم اجلمعيات يف االردن
         1.2.1 كل ما تريد معرفته عن قانون اجلمعيات رقم )51( لعام 2008 وتطبيقاته

  1.3 كتيب تصنيف اجلمعيات حسب التخصص 2013
  1.4 تقرير اجلمعية السنوي )دليل(

  1.5 التشريع الذي حيكم الشركات غري الرحبية
   

                                                                                                مت اعداد املقدمة هلذا الفصل من قبل: 
                                                                                                اميان النمري

                                                                                                برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
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مق 1.1 نظرة عامة
بشكل عام حتتاج املنظمات غري الرحبية اىل تعزيز معرفتها بالقوانني واالنظمة والتعليمات اليت حتكم عملها، 
وعادة ما تواجه املنظمات غريالرحبية العديد من االشكاليات نتيجة ضعف خربتها القانونية يف التشريعات اليت 

تنظم عملها االمر الذي يعرضها اىل العديد من املشاكل واملخاطر القانونية. 

وملساعدة املنظمات غري الرحبية على تعزيز معرفتها القانونية فقد قام برنامج تعزيز و تطوير اجملتمع املدني 
جبمع القوانني واالنظمة والتعليمات ذات العالقة بعمل اجلمعيات والشركات غري الرحبية وادراجها يف احلقيبة 
املعلوماتية - قسم مصادر متخصصة اخرى، لغايات تسهيل الوصول اليها واالطالع عليها يف اي وقت حتتاجه 

املنظمة او الشركة. 

ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية: 
 •  التشريع الذي حيكم اجلمعيات يف االردن. 

 •  كتيب تصنيف اجلمعيات
 •  تقرير اجلمعية السنوي )دليل( 

 •  التشريع الذي حيكم الشركات غري الرحبية .

أهداف الفصل:
يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على:

 •  بناء معرفة متكاملة حول االطار القانوني الناظم لعملهم.
 •  معرفة حقوقهم وواجباتهم.

 •  تطبيق القوانني واالنظمة والتعليمات بالشكل االمثل.

املصطلحات االساسية واالختصارات:
ال يوجد
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1.2 التشريع الذي حيكم اجلمعيات يف االردن 
إن التشريع الذي حيكم اجلمعيات يف األردن هو قانون اجلمعيات رقم )51( لسنة 2008 وتعديالته واألنظمة 
والتعليمات الصادرة مبوجبه ومنها بشكل خاص النظام احملدد ألحكام األنظمة األساسية للجمعيات رقم )57( 
قانون  حمل  القانون  هذا  حل  وقد   ،2010 لسنة   147 رقم  باجلمعيات  املختصة  الوزارة  تعليمات   ،2010 لسنة 

اجلمعيات واهليئات االجتماعية رقم )33( لعام 1966.

حيدد قانون اجلمعيات يف أحكامه إجراءات تسجيل اجلمعية وأنواع اجلمعيات اليت ميكن تسجيلها واملوافقات 
املطلوبة لذلك واجلهات اليت تتبع هلا اجلمعية وآلية الرقابة عليها وحل اجلمعية، كما حيدد األحكام األساسية 

للنظام األساسي للجمعية والتزامات اجلمعية وإدارتها.

قانونية واحدة متثل  قانون اجلمعيات يرتتب عليها إضفاء صفة  قانونية وفقا ألحكام  فتسجيل اجلمعية ضرورة 
مجيع األشخاص القائمني على تأسيس اجلمعية، وتتمتع هذه الصفة القانونية باستقاللية تامة وهلا القيام باألعمال 

والتصرفات الالزمة لتحقيق غاياتها وأهدافها.

وقد حددت املادة  )3/ب( من قانون اجلمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديالته اهليئات اليت تستثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون، وتشمل:

  1. أي شخص اعتباري منشأ مبوجب أحكام قانون خاص.
  2. اهليئات واللجان املسجلة وفق أحكام قانون األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وقانون صندوق الزكاة  

       النافذي املفعول واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاهما.
  3. الطوائف الدينية غري املسلمة املسجلة وفق أحكام قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة النافذ   

       املفعول.
  4. األندية واهليئات واملراكز املسجلة وفق أحكام قانون اجمللس األعلى للشباب النافذ املفعول واألنظمة 

       الصادرة مبقتضاه والتعليمات الصادرة مبقتضى أي منها.

يتمثل اإلطار القانوني الناظم لتسجيل اجلمعيات يف األردن واإلشراف عليها مبا يلي:
 •  قانون اجلمعيات رقم 51 لسنة 2008 و تعديالته. لالطالع على القانون - انقر هنا 

 •  النظام احملدد ألحكام األنظمة األساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010. لالطالع على النظام- انقر هنا
 •  نظام اجلمعيات اخلاصة رقم 32 لسنة 2010. لالطالع على النظام – انقر هنا

 •  نظام االحتادات رقم 67 لسنة 2010. لالطالع على النظام – انقر هنا
•  النظام االساسي جلمعية. لالطالع على النظام – انقر هنا

 •  نظام مجع التربعات للوجوه اخلريية رقم 270 لعام 1957. لالطالع على النظام - انقر هنا
 •  تعليمات الوزارة املختصة باجلميعات رقم 147 لسنة 2010. لالطالع على التعليمات – انقر هنا

 •  تعليمات اإلنفاق ودعم اجلمعيات من أموال صندوق دعم اجلمعيات الصادرة مبوجب املادة )22/ج( من  
     قانون اجلمعيات وتعديالته رقم )51( لسنة 2008. لالطالع على التعليمات – انقر هنا
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1.2.1  كل ما تريد معرفتة عن قانون اجلمعيات رقم 51 لعام 2008 وتطبيقاته 
قام املركز الدولي لقوانني منظمات اجملتمع املدني ICNL باعداد حقيبة بعنوان »اجلمعيات يف األردن – 
كل ما تريد معرفتة عن قانون اجلمعيات رقم )51( لعام 2008 وتطبيقاته، وذلك ملساعدة اجلمعيات على تطبيق 

القانون على النحو االمثل. ميكن االطالع على احلقيبة من خالل الرابط التالي

1.3 كتيب تصنيف اجلمعيات حسب التخصص 2013
قام سجل اجلمعيات بإعداد نظام لتصنيف اجلمعيات حسب جمال عملها، وتوزيعه على كافة اجلمعيات العتماده 

لغايات تسهيل العمل.  وميكن االطالع على الكتيب من خالل الرابط التالي 
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1.4 تقرير اجلمعية السنوي )دليل( 
وتعديالته   2008 لعام   )51( رقم  اجلمعيات  قانون  من   )17( املادة  ونص   )16( املادة  نص  يف  ورد  ما  حسب 
واملادة )10( من النظام احملدد ألحكام األنظمة األساسية للجمعيات رقم )57( لعام 2010 على مجيع اجلمعيات 
املسجلة لدى دائرة سجل اجلمعيات يف نهاية كل عام أن تقدم تقريرًا سنويًا مطابقًا ملتطلبات دائرة سجل 

اجلمعيات ويهدف هذا الدليل إىل بيان كيفية إعداد وتقديم تقرير اجلمعية السنوي الفين واإلداري واملالي.

وعلى اهليئة اإلدارية للجمعية تقديم تقريرها السنوي عن أعمال اجلمعية ووضعها الفين واإلداري واملالي للسنة 
املالية اليت تنتهي يف 31 كانون أول من كل عام، ويتم إقراره يف اجتماع اهليئة العامة السنوي، وذلك قبل 

نهاية 31 اذار من العام الذي يليه إال اذا نصت السنة املالية للجمعية غري ذلك.

يقدم تقرير اجلمعية السنوي مرفقًا بكتاب رمسي صادر من اجلمعية اىل مديرية التنمية االجتماعية املعنية مبتابعة 
شؤون اجلمعية إذا كانت اجلمعية تقع ضمن اختصاص وزارة التنمية االجتماعية، أما إذا كانت اجلمعية تقع 
ضمن اختصاص وزارة أخرى فيقدم التقرير إىل الوحدة املختصة يف تلك الوزارة. وحتتفظ كل من الوزارة 

املختصة واجلمعية بنسخة من التقرير يف سجالتها.

أو من املوقع االلكرتوني لدائرة سجل اجلمعيات   التالي  الرابط  الدليل عرب  ميكن احلصول على نسخة من 
)www.societies.gov.jo(

1.5 التشريع الذي حيكم الشركات غري الرحبية 
1997 بتسجيلها ضمن سجل خاص  22 لسنة  بالشركات غري الرحبية فقد مسح قانون الشركات رقم  يتعلق  فيما 
35 لسنة  »سجل الشركات اليت ال تهدف اىل حتقيق الربح«.  وقد نص القانون املعدل لقانون الشركات رقم 
2010 على حتديد الغايات اليت جيوز هلذه الشركات ممارستها مبوجب نظام خاص، حيث ُحددت هذه الغايات 

مبوجب نظام الشركات اليت ال تهدف إىل حتقيق الربح وتعديالته رقم 73 لسنة 2010 مبا يلي:
 •  القطاع الصحي 
 •  القطاع التعليمي

 •  متويل املشاريع الصغرية 
 •  الرتويج االستثماري 

 •  التدريب الذي يهدف إىل تنمية اجملتمع 
 •  أية غاية ترتبط بأي من القطاعات احملددة أعاله ويوافق عليها مراقب عام الشركات.

يتمثل اإلطار القانوني الناظم لتسجيل الشركات اليت ال تهدف إىل حتقيق الربح واإلشراف عليها مبا يلي:
 •  قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديالته. لالطالع على القانون – انقر هنا

 •  نظام الشركات اليت ال تهدف إىل حتقيق الربح وتعديالته رقم 73 لسنة 2010. لالطالع على النظام – انقر هنا
 •  إضافة إىل األنظمة والتعليمات اليت تنظم عمل الشركات بشكل عام.
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الفصل الثاني
احلاكمية الرشيدة

احملتويات 
  2.1  نظرة عامة

  2.2 دليل االطار القانوني للحاكمية الرشيدة يف عمل اجلمعيات يف االردن

                                                                                 مت املساهمة بهذا الفصل من قبل:
                                                                                 املركز الدولي لقوانني منظمات اجملتمع املدني
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ا 2.1 نظرة عامة

إن تبين مبادئ احلاكمية الرشيدة يف عمل املنظمات غري الرحبية يساعد يف التاكد باستمرار من ان املنظمة 
تدار بطريقة صحيحة وسليمة، كما يساعد يف استدامة عمل املنظمة على املدى الطويل. ومن املهم ان تدرك 
كل منظمة مسؤوليتها بالتفكري جلياً وابتداء بتطبيق مبادئ احلاكمية الرشيدة بشمولية ضمن نظامها، وذلك من 

خالل إجياد هيكل تنظيمي واضح وآلية صنع قرار متوازنة مما حيقق تنميتها وتطورها على املدى البعيد. 

ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية:
 •  مفهوم احلاكمية الرشيدة واملرتكزات اليت تقوم عليها.

 •  االطار القانوني للحاكمية الرشيدة يف عمل املنظمات غري الرحبية.
 •  اهليكلية الداخلية للمنظمة )اهليئة العامة، وهيئة اإلدارة، والعاملني لدى املنظمة(.

 •  املفاهيم اليت تتبناها هيئة اإلدارة لتعزيز القيادة الرشيدة للمنظمة.
 •  الرقابة الداخلية )رقابة هيئة االدارة( والرقابة اخلارجية على املنظمة.

 •  تقييم أداء املنظمة وهيئة إدارتها.

أهداف الفصل 
 •  توضيح األطر القانونية العامة اليت تساعد املنظمة يف فهم املبادئ العامة للحاكمية الرشيدة.

 •  تطوير النظام الداخلي للمنظمة مبا حيقق قيادة رشيدة.

املصطلحات األساسية واالختصارات

Transparency  الشفافية
هي اختاذ القرارات وتنفيذها ضمن إطار واضح وفاعل من اللوائح والتعليمات، وكذلك إتاحة املعلومات اليت 
تتعلق باملنظمة واليت متكن أصحاب املصلحة واألطراف اخلارجية من حتليلها بسهولة وتؤكد عدم استغالل 

املنظمة المتيازاتها كهيئة غري رحبية.

Participation املشاركة
 هي مشاركة كافة أصحاب املصلحة على اختالف جنسهم وعرقهم ودينهم يف عملية صنع القرار سواء بصورة 

مباشرة أو غري مباشرة من خالل توفري بيئة تسمح مبثل هذه املشاركة. 

Effectiveness and Efficiency  الفعالية والكفاءة
قدرة املنظمة وإدارتها على حتقيق نتائج تليب احتياجاتها ومتطلباتها وتوقعاتها من خالل االستخدام األمثل 

ملصادرها. 

Independency االستقاللية
تعين القيام بإدارة املنظمة واختاذ القرارات بشأنها باتباع أسلوب عمل يكفل أن تكون املنظمة مستقلة وفعالة 

وموجهة حنو حتقيق الرسالة اليت أنشئت من أجلها. 
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Equity/Rule of Law العدالة وحكم القانون
هي إدارة املنظمة مبا حيقق املصلحة العامة واالستفادة من املوارد املتاحة للمنظمة بصورة عادلة ومتساوية 
وأجهزتها  وهيئاتها  أعضاء املنظمة  كافة  أن  أيضا  وتعين  الفئات املستضعفة.  فيهم  بني أصحاب املصلحة مبن 

ختضع لألنظمة واللوائح اخلاصة باملنظمة بالتساوي دون متييز.  

Accountability املساءلة
مصادرها،  استخدام  وكيفية  ونشاطاتها،  املنظمة  أعمال  عن  دورية  إيضاحات  توفري  على  املنظمة  قدرة  هي 

وتصرفات أي عضو من أعضائها وأي شخص صاحب مصلحة. 

Responsibility املسؤولية
 وتعين السلوك الذي يسمح باختاذ إجراءات منع وقوع أي تصرف ال يتفق وأنظمة املنظمة والقوانني املرعية، 

أو تصحيح هذا التصرف وفرض العقاب. 

Responsiveness االستجابة
هي قدرة املنظمة على االستجابة الحتياجات أصحاب املصلحة واجملتمع بطريقة فاعلة وضمن إطار زمين 

مقبول. 
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ا 2.2 دليل االطار القانوني للحاكمية الرشيدة يف عمل اجلمعيات يف االردن

شهد األردن منوًا ملحوظًا يف عدد اجلمعيات املسجلة يف الفرتة الالحقة للتعديالت التشريعية واليت متثلت 
بإصدار قانون اجلمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديالته واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه. ويف ظل هذه 
كافة  على  األولوية  ذات  املوضوعات  من  اجلمعيات  عمل  يف  الرشيدة  احلاكمية  موضوع  أصبح  التطورات 
ذات  فاعلة  مجعيات  وجود  حتقق  نتائج  من  الرشيدة  احلاكمية  مبادئ  تطبيق  على  يرتتب  ملا  املستويات، 

استدامة تنعكس على أداء اجملتمع املدني. 

ويف هذا السياق، قام املركز الدولي لقوانني منظمات اجملتمع املدني )ICNL( بدعم من الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية )USAID( - برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني بتطوير »دليل حول االطار القانوني للحاكمية 
الرشيدة يف عمل اجلمعيات يف االردن«  ليكون أداة تساعد اجلمعيات املعنية على تطوير نظام العمل الداخلي 

مبا يتفق والبيئة القانونية املطبقة وحيقق مبادئ احلاكمية الرشيدة من الشفافية والعدالة واملساءلة.
وميكن االطالع على الدليل عرب الرابط التالي

مصادر أخرى يف احلاكمية الرشيدة
نظرا ألهمية احلاكمية الرشيدة يف عمل املنظمات غري احلكومية وغري الرحبية يف األردن، فقد حصل برنامج 
مراقبة  دائرة  تبنت  والذي  الشركات"  حوكمة  قواعد  "دليل  من  نسخة  على  املدني  اجملتمع  وتطوير  تعزيز 
الشركات مبادرة إعداده من أجل جناح واستدامة قطاع األعمال يف األردن ، حيث يتمثل اهلدف الرئيسي 
 1997 لسنة   )22( رقم  الشركات  قانون  أحكام  مبوجب  املسجلة  للشركات  ارشادات  توفري  يف  الدليل  هلذا 
وتعديالته واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه، واملسجلة كشركات ذات مسؤولية وحمدودة وشركات مساهمة 
خاصة حمدودة وشركات مساهمة عامة حمدودة غري املدرجة يف البورصة.  كما وتنطبق هذه اإلرشادات على 
الشركات اليت ال تهدف إىل حتقيق الربح واليت تدخل يف مفهوم املنظمات غري احلكومية غري الرحبية واملسجلة 

مبوجب أحكام قانون الشركات كشركات ذات مسؤولية حمدودة أو كشركات مساهمة خاصة حمدودة.

إضافة إىل األهداف التالية اليت تسعى دائرة مراقبة الشركات إىل الوصول إليها من خالل إعداد هذا الدليل 
وخاصة فيما يتعلق بالشركات اليت ال تهدف إىل حتقيق الربح:

 •  زيادة كفاءة الشركات وفاعليتها.
 •  حتسني إدارة الشركات وقدرتها على االستمرار.

 •  تسهيل زيادة فرص احلصول على التمويل وبأقل التكاليف.
حيث مت إضافة هذا الدليل كأحد املصادر املتخصصة األخرى يف جمال احلاكمية الرشيدة للشركات بكافة 

أنواعها، وميكن للشركات اليت ال تهدف إىل حتقيق الربح االطالع على الدليل عرب الرابط التالي



مرحلة االستعداد للعمل



الفصل الثالثالفصل الثالث
أساسيات التخطيط االستراتيجي

دلـــــيلك دلـــــيلك
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أ 3.1  نظرة عامة
إن تأسيس منظمة ذات رؤيا، ورسالة، وأهداف واضحة هي خطوة اساسية متكن املنظمة من القيام بدور فاعل 
القائمون  يتمكن  وحتى  الوطين.  املستوى  على  التنمية  يف  املساهمة  وبالتالي  احمللي  جمتمعها  تنمية  يف 
على ادارة املنظمة من قيادتها باجتاه حتقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها، والقيام بالدور التنموي املتوقع منها 
يف اجملتمعات اليت تقوم خبدمتها، فال بد هلم من القيام بعملية التخطيط االسرتاتيجي. فمن دون اطار عمل 
الرسالة  الوصول لذات  اليها وال كيف ميكنها  الوجهة اليت تسري  اسرتاتيجي لن يكون مبقدور املنظمة معرفة 

واألهداف اليت قامت برمسها عند التأسيس.

يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية يف حتديد اجتاهاتها االسرتاتيجية من خالل عملية تشاركية ممنهجة 
مبنية على حتليل شامل جلوانب القوة والضعف لديها، وللفرص والتهديدات اخلارجية اليت قد تؤثر عليها. 

ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية: 
 •  مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأهميته.
 •  خطوات عملية التخطيط االسرتاتيجي.

 •  وضع )أو إعادة النظر يف( رؤيا ورسالة املنظمة.
 •  حتليل البيئة الداخلية واخلارجية. 

 •  حتديد األهداف االسرتاتيجية، االسرتاتيجيات، األهداف احملددة، واعداد اخلطط التنفيذية.
 •  حتضري اخلطة االسرتاتيجية.

أهداف الفصل
يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على: 

 •  التعرف على مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأهميته.
 •  فهم اخلطوات األساسية لعملية التخطيط االسراتيجي وكيفية تنفيذها. 

 •  تطوير مهارة عمل اخلطة االسرتاتيجية.

املصطلحات األساسية واالختصارات

SMART Objectives أهداف مسارت
هي األهداف اليت تكون حمددة Specific، قابلة للقياس Measurable، قابلة للتحقيق Achievable، واقعية 

.Time bound وحمددة بالوقت ،Realistic

SWOT حتليل
هو التحليل القائم على التقييم الداخلي لنقاط القوة والضعف )Strengths and Weaknesses(، واخلارجي 

.)Opportunities and Threats( للفرص والتهديدات
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أ Strategy اخلطة اإلسرتاتيجية
خطة شاملة حتدد كيفية حتقيق الرسالة واألهداف والرؤيا .. كيف؟

Vision الرؤيا
تصورات أو توجهات أو طموحات ملا جيب أن يكون عليه احلال .. إىل أين نتجه؟

Mission الرسالة
غرض املنظمة أو السبب يف وجودها ... ملاذا؟

Values القيم
هي املعتقدات اليت يتم تقامسها بني العاملني يف املنظمة، والقيم تنتج ثقافة املنظمة وأولوياتها.

Strategic Objectives األهداف االسرتاتيجية
هو هدف واسع حول ما تتمنى املنظمة أن حتققه ويكتب بصيغة اجلملة النوعية )أي غري كمية( بطبيعته. 

Strategies االسرتاتيجيات
مجل واسعة حتدد ما سرتكز أو لن تركز املنظمة العمل عليه من أجل حتقيق رسالة املنظمة. 

 Objectives األهداف احملددة
النتائج النهائية احملددة  لألنشطة ... ما جيب إجنازه ... ماذا؟

Tactics/Activities اآلليات/األنشطة
 برامج، خدمات، طرق إدارة لتنفيذ االسرتاتيجيات والوصول لألهداف. 

   Budgets امليزانيات
ترمجة املشاريع إىل أنشطة مالية / عينية.
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3.2 ما هو التخطيط االسرتاتيجي وملاذا؟

3.2.1 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي
التخطيط االسرتاتيجي هو عملية إدارية تساعد املنظمة على: 

  )1( حتديد ما تود حتقيقه خالل فرتة زمنية مدتها 3-5 سنوات.
  )2( استخدام وتوجيه مواردها لتحقيق أهدافها يف السنوات القادمة.                                                                                                                               

هذا التخطيط يتضمن قرارات أساسية حول ما يلي:
 - الرسالة، الرؤيا، واألهداف اليت تريد املنظمة الوصول هلا.

 - الفئة اليت ختدمها املنظمة واحتياجات اجملتمع الذي ختدمه.
 - دور املنظمة يف اجملتمع.

 - أنواع الربامج، اخلدمات، أو املنتجات اليت توفرها.
 - املوارد الالزمة من أجل الوصول لألهداف، األشخاص، املال، اخلربات، العالقات، املرافق، وغريها.

 - الوسيلة األفضل لدمج املوارد، والربامج، والعالقات من أجل حتقيق رسالة املنظمة.

التالي، فهو حتليل لوضع املنظمة احلالي يف  الرسم  التخطيط االسرتاتيجي من خالل  وميكن ختيل عملية 
»احلاضر«، حتديد ما تود املنظمة الوصول اليه يف املستقبل )الوضع املرغوب به( ، والـ »كيف«، أي اآلليات 

اليت ستتبعها املنظمة للوصول للوضع املرغوب به يف املستقبل. 
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أ 3.2.2 فوائد التخطيط االسرتاتيجي
التخطيط االسرتاتيجي يفيد املنظمة فيما يلي:

 - يعزز اهلدف من وجود املنظمة وحيدد آلية املضي قدمًا يف عملها وحتقيق هدفها.
 - يساعد املنظمة يف فهم نقاط القوة والضعف لديها، والفرص والتهديدات اليت تواجهها، وحتديد اسرتاتيجيات  

    واضحة بناًء عليها. 
 - يبني للشركاء واملمّولني كيف تصب الربامج واملشاريع املختلفة يف اسرتاتيجية املنظمة ويف أهدافها 

    الرئيسية. 

3.2.3 متى حنتاج للتخطيط االسرتاتيجي
ومتى  االسرتاتيجية؟  اخلطة  لعمل  املناسب  الوقت  هو  ما  اسرتاتيجي؟  لتخطيط  منظميت  حتتاج  بالفعل  هل 

جيب تكرار العملية؟ العديد من األسئلة قد تطرحها املنظمة فيما يتعلق بعملية التخطيط االسرتاتيجي.

فيما يلي بعض االجابات على األسئلة السابقة: 
 - حتتاج للتخطيط االسرتاتيجي لرتسم لك خارطة الطريق لعمل املنظمة عندما تكون براجمك وأهدافك 

    املستقبلية غري حمددة وواضحة.
 - هناك أوقات عدة خالل دورة حياة املنظمة اليت حتتاج فيها للتخطيط االسرتاتيجي. فعلى سبيل املثال، 

    عندما تكون املنظمة يف مراحل تأسيسها األولية فهي حتتاج لتخطيط اسرتاتيجي، أو بعد تقييم للمنظمة نتج 
    عنه توصية بعمل تعديالت جذرية، يلزم التخطيط االسرتاتيجي. 

 - يوصى بعمل خطة اسرتاتيجية مرة كل ثالث سنوات.
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هل يوجد رؤيا واضحة للمنظمة واتفاق باإلمجاع على هذه الرؤيا؟ 

هل يتم نقاش األمور املتعلقة بقيم املنظمة بني فرتة وأخرى؟ وهل هناك اتفاق على 
القيم اليت ترتكز عليها املنظمة؟ 

املستفيدة،  الفئات  املنظمة،  به  تقوم  ما  بوضوح  احلالية  املنظمة  رسالة  تعكس  هل 
وسبب أهمية عملها؟ 

هل تقوم املنظمة بتقييم نقاط القوة والضعف لديها، والفرص والتهديدات من حوهلا 
بشكل مستمر؟ 

هل لدى املنظمة أهداف واضحة ملا تريد حتقيقه خالل الفرتة القادمة وهل تنطبق 
عليها معايري SMART )الرجاء مراجعة »املصطلحات« لتوضيح SMART(؟

هل ميكن للمنظمة أن تضع أولويات عملها بسهولة، ما جيب عمله اآلن، ما جيب عمله 
خالل الفرتة القادمة، وما تود املنظمة عمله لو أتيح هلا وقت إضايف؟ 

هل هناك مؤشرات عمل واضحة تقوم املنظمة باستخدامها من أجل تقييم أثر عملها؟ 

يف  والفعالية  الكفاءة  يعكس  التنظيمي(  اهليكل  )أي  للمنظمة  الداخلي  التقسيم  هل 
تنفيذ الربامج؟

هل تعمل خمتلف الربامج يف املنظمة بشكل متكامل من أجل الوصول ألهدافها؟

هل تعمل املنظمة ضمن سياق داخلي وخارجي شبه مستقر )مل يكن هناك تغيريات 
جذرية خالل السنة السابقة(؟ 

جمموع اإلجابات

االجابة
1=  نعم بالتأكيد 

2= ممكن / غري متأكد
3=  ال بالتأكيد 

استبانة تقييم: هل  حتتاج منظميت أن تقوم بعملية التخطيط االسرتاتيجي؟  
)Strategic Planning Toolkit by Janet Shapiro/Civicus مقتبس من(

ميكن إلدارة املنظمة أن تقوم بتقييم ذاتي سريع ملعرفة إن كانت املنظمة حباجة لتخطيط اسرتاتيجي. تقوم 
اإلدارة بتقييم املنظمة من خالل االجابة على االسئلة الواردة يف اجلدول أدناه كما يلي:

  1 =  نعم بالتأكيد  
  2 = ممكن/غري متأكد

  3 = ال بالتأكيد 

إن كان التقييم جلزء من السؤال هو » نعم بالتأكيد » واجلزء اآلخر هو » غري متأكد«، تقوم املنظمة باختيار 
التقييم األضعف، أي »غري متأكد«. 

التخطيط  بعملية  لتقوم  بالتأكيد  جاهزة  املنظمة  تكون  إًذًا  أكثر،  أو   20 هي  اإلجابات  جمموع  كانت  إن 
االسرتاتيجي. إن كان اجملموع ما بني 15 و 20 فمن املمكن أن تستفيد املنظمة من التخطيط االسرتاتيجي. 
أما إذا كان اجملموع أقل من 15، فال يوجد حاجة ملحة للمنظمة لتقوم بالتخطيط االسرتاتيجي، ولكن جيب 

أن تقوم به بعد ثالث سنوات من انتهاء اخلطة األوىل.  
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أ 3.2.4 مبدأ املساءلة والتخطيط االسرتاتيجي
من املهم الربط بني مبدأ املساءلة والتخطيط االسرتاتيجي. ونعين هنا باملساءلة »حق املنتفعني من عمل 
املنظمة مبحاسبتها على مسؤوليتها يف حتقيق املخرجات اليت تعد بها من خالل عملها على الربامج واملشاريع 

املختلفة«. 

وبناًء على ذلك نرى أن عملية التخطيط االسرتاتيجي تساهم بشكل كبري يف خلق آلية للمساءلة من خالل ما 
يلي:

  1. إشراك أصحاب العالقة يف تقييم املنظمة ووضع اخلطط املستقبلية هلا.
  2. وجود برامج هلا أهداف واضحة وحمددة.

  3. وجود مؤشرات تدل على جناح املنظمة يف الوصول ألهدافها يف اخلدمة اجملتمعية. 

ليس فقط على حتديد االجتاهات املستقبلية  تعمل  بناءة  التخطيط االسرتاتيجي عملية  وبذلك تكون عملية 
للمنظمة، ال وبل تعزز مبدأ احلاكمية الرشيدة من خالل وضوح براجمها وانفتاحها بشكل مسؤول على اجملتمع 

من حوهلا ومساءلته هلا. 

3.3 خطوات عملية التخطيط االسرتاتيجي 
يلخص الرسم البياني التالي اخلطوات املتبعة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة. حيث تتضمن مخسة 
يتبع  التنفيذية.  بتحضري اخلطة  وتنتهي  املشاركني،  املعلومات وحتضري  تبدأ جبمع  لتصميم اخلطة،  خطوات 
هذه اخلطوات اخلمسة »تنفيذ وتقييم االسرتاتيجية«. ويوفر هذا الفصل معلومات حول معظم، إن مل يكن كل، 

من هذه اخلطوات لتساعد املنظمة يف حتضري وتنفيذ خطتها االسرتاتيجية.

1. مجع املعلومات 

وحتضري املشاركني يف 

عملية التخطيط

4. حتديد 

األهداف 

االسرتاتيجية 

5. حتضري 

اخلطة 

التنفيذية

3. التحليل 

الداخلي 

واخلارجي

)SWOT( 

6. تنفيذ اخلطة 

االسرتاتيجية

2. وضع )أو إعادة 

تقييم( رؤيا ورسالة 

املنظمة

7. تقييم االسرتاتيجية
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أ 3.4 برامج املنظمة الرئيسية
عند البدء بعملية التخطيط االسرتاتيجي، وخاصة لدى وصف عمل املنظمة الرئيسي يف اخلطة االسرتاتيجية، 
ال بد للمنظمة من حتديد براجمها الرئيسية. فيجب أن يكون جلميع املنظمات برامج أساسية هلا أهداف واضحة 
وتبين هلا خطط مستقبلية من ضمن عملها على اخلطة االسرتاتيجية. وفيما يلي مثال على كيفية حتديد الربامج 

الرئيسية يف املنظمة:

مثال – مجعية شباب البلد تنفذ املشاريع واألنشطة التالية:
 •  مشروع تشغيل الشباب.

 •  مشروع التوعية السياسية للسيدات.
 •  مشروع املطبخ اإلنتاجي.

 •  ورش عمل لتأهيل الشباب والشابات يف املنطقة.

وبناء على ما سبق ميكن تلخيص عمل املنظمة يف وجود ثالثة برامج رئيسية وهي: 

وبناء على هذا املثال ميكن للمنظمة توزيع مجيع مشاريعها وأنشطها حتت هذه الربامج الرئيسية حبيث يكون 
هلذه الربامج أهداف طويلة االمد.

بينما  أنشطته.  تنفيذ  بانتهاء  ينتهي  زمنية حمددة  مدة  له  املشروع  أن  املشروع هو  الربنامج عن  والذي مييز 
الرئيسية اليت تعمل  الربامج  أو وجود متويل أوعدم وجوده. وعند حتديد  الربنامج أي مدة زمنية،  ال حيدد 
عليها املنظمة يصبح من السهل مراجعة رسالة املنظمة لتعكس هذه الربامج، وحتديد األهداف االسرتاتيجية 

واخلطط التنفيذية هلا. 

برنامج

تأهيل وتشغيل 

الشباب

برنامج 

التوعية 

السياسية

برنامج 

التمكني 

االقتصادي 
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أ 3.5 رؤيا ورسالة املنظمة
به )نظرة  العامل أو اجملتمع الذي تعمل  أو كيف تريد أن يصبح  »الرؤيا متثل ما تريد املنظمة أن تصبح عليه، 
مصدرًا  وتكون  املشاعر  حتفز  أن  للرؤيا  وميكن  املستقبل.  على  وتركز  املدى  بعيدة  نظرة  وهي  للعامل(.  مثالية« 

لإلهلام.« 

»الرسالة تعرف السبب الرئيسي لوجود املنظمة، ملاذا توجد، وماذا تعمل من أجل حتقيق رؤيتها«.

أمثلة على الرؤيا – رؤيا مؤسسة نهر األردن
 - أردن يبتكر احللول األمثل لتحدياته، تتوفر فيه فرص االزدهار للجميع، ومستقبله يعتمد على سالمة أطفاله.

الرؤيا وصياغتها
 - ما تود أن تراه باملستقبل ويشركنا اجلميع بالتطلع إليه.

 - ميكن أن يكون أكرب من ما ميكن أن حتققه منظمتنا.
 - ما تطمح لتحقيقه من خالل عمل املنظمة وليس بالتحديد ما تستطيع ان حتققه. 

مثال على صياغة الرسالة
مجعية »أنا طفل« هي مجعية غري رحبية تستهدف العائالت األردنية يف خمتلف أحناء األردن تعمل على الدفاع 
عن حقوق الطفل األردني من خالل برامج بناء القدرات، زيادة الوعي، وتقديم االستشارات القانونية اجملانية 
حول القضايا املتعلقة حبقوق الطفل. وذلك إميانًا منا حبق كل طفل أردني أن يربى ببيئة آمنة مسؤولة تعزز القيم 

اإلنسانية األساسية.

الرسالة وصياغتها
  )1( من حنن )اهلوية(: مجعية أنا طفل مجعية غري رحبية ...

  )2( ماذا نفعل وملن؟ )ملاذا نوجد(: ما هي القضايا اإلجتماعية، السياسية، االقتصادية اإلنسانية ... اخل اليت أسست 
املنظمة لتعمل عليها. مثاًل »تعمل على الدفاع عن حقوق الطفل األردني من خالل برامج بناء القدرات، زيادة 

الوعي، وتقديم االستشارات القانونية اجملانية حول القضايا املتعلقة حبقوق الطفل«.
مالحظة )ال نذكر هنا برامج تفصيلية ونرتك املوضوع بعمومياته حيث أنه من السهل تغيري الربامج ولكن من الصعب 

تغيري األهداف(.

  )3( ملاذا نفعل هذا؟ )السبب والقيم(: تطرق إىل الفلسفة والقيم والثقافة اليت حتكم أهداف ونهج املنظمة. مثاًل: 
»إميانًا منا حبق كل طفل أردني أن يربى ببيئة آمنة مسؤولة تعزز القيم اإلنسانية األساسية«.

إذًا اهمية اهلوية – الربامج – السبب – القيم
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اجلملة

1. الرسالة هي ما تود أن تراه حيصل باملستقبل البعيد ويشركنا مجيع الناس بالتطلع   
     إليه.

2. رؤيا املنظمة ميكن حتقيقها دائمًا.

3. الرسالة جيب أن تكون قصرية وبسيطة.

4. تتطرق الرسالة للقيم األساسية اليت تعمل بها .

5. رسالة املنظمة ثابتة وال ميكن تغيريها أبدًا.

6. ميكن أن تكون الرؤيا أكرب ما ممكن أن حتققه منظمتنا. 

7. أهداف املنظمة االسرتاتيجية تأتي من رسالة املنظمة. 

8. عناصر الرسالة هي: اهلوية، طبيعة العمل، سبب وجود املنظمة وقيمها وتفاصيل      
    خططها التنفيذية.

9. كمؤسسة نسويه، حنن نطمح إىل متكني املرأة يف النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية 
    والسياسية وحلياة ذات نوعية. ميكن اعتبار هذه اجلملة »رسالة« ملنظمة مكتملة العناصر. 

10. ما هي القضايا اإلجتماعية، السياسية، االقتصادية اإلنسانية ... اخل اليت نود العمل 
      أو  التطرق إليها، هي جزءًا من الرسالة.

خطأصح

اخترب استيعابك! 

لتتأكد من مدى فهمك للرسالة والرؤيا، حاول اإلجابة بصح أو خطأ على اجلمل التالية.
)مالحظة: اإلجابات  الصحيحة متوفرة يف نهاية الصفحة(. 

)اإلجابات الصحيحة: 1. خطأ، 2. خطأ، 3. صح، 4. صح، 5. خطأ، 6. صح، 7. صح، 8. خطأ، 9. خطأ، 10، صح.
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أ 3.6 حتليل البيئة الداخلية واخلارجية
من أجل وضع خطط مستقبلية، ال بد للمنظمة من أن تدرس الوضع احلالي هلا من خالل عملية مسح كامل 

للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، واليت تعترب خطوة أساسية من خطوات عملية التخطيط االسرتاتيجي.
وتسمى العوامل الداخلية اليت تؤثر على أداء املنظمة بنقاط القوة والضعف، يف حني تسمى العوامل اخلارجية 
بالفرص والتهديدات. وعند القيام مبثل هذا التحليل مستهدفا البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة يطلق عليه 
  )Weaknesses( والضعف  )Strengths( باللغة االنكليزية واليت تعين حتليل نقاط القوة  SWOT Analysis اسم

. )Threats( والتهديدات  )Opportunities( والفرص

وضع  على  تساعدها  للمنظمة  جدا  هامة  معلومات  والتهديدات  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  حتليل  ويقدم 
البيئة اخلارجية  والفرص اخلارجية املتاحة ضمن  لديها  والكفاءات املتوفرة  تتناسب واملصادر  اسرتاتيجيات 

اليت تعمل بها املنظمة.

*SWOT التحليل الداخلي واخلارجي

*Extracted from http://trade-kom.blogspot.com/2012/02/swot-analysis.html
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نقاط القوة

أمثلة: 

- مهارات خاصة 
- معرفة متميزة
- موارد بشرية
- موارد مالية

الفرص

أمثلة: 

- حاجات اجملتمع
- اجتاهات دميغرافية )زيادة عدد الشباب مثاًل،

    أو زيادة عدد النساء العامالت، أو غريها(
- تكنولوجيا

- قوانني حكومية

نقاط الضعف

أمثلة:

- مهارات تنقص املنظمة
- موارد بشرية غري متوفرة
- موارد مالية غري متوفرة

التهديدات

أمثلة:

- حاجات اجملتمع
- اجتاهات دميغرافية

- تكنولوجيا
- قوانني حكومية

وميكن استخدام املصفوفة التالية من أجل عمل التحليل الداخلي واخلارجي للمنظمة:

حيث أن: 
  1. نقاط القوة: هي عبارة عن مصادرها وقدراتها املتوفرة واليت ميكن استخدامها كأساس إلقرار املخططات 

      املستقبلية.
  2. نقاط الضعف: الغياب الفعلي لنقاط القوة ما هو إال نقاط ضعف تواجهها املنظمة، فمثاًل عدم وجود موظفني 

      أكفاء، أو أنظمة داخلية قوية، أو غريها تعترب نقاط ضعف.
  3. الفرص: قد ينتج أحيانا عن حتليل البيئة اخلارجية بعض الفرص لتحقيق النجاح والنمو للمنظمة، فمثاَل 

      وجود برامج وطنية تعنى بأهداف املنظمة، أو وجود حاجة يف اجملتمع لرباجمنا.
  4. التهديدات: كما أن أي تغيريات تنشأ يف البيئة اخلارجية قد ينتج عنها تهديدات تؤثر على املنظمة وأدائها 
      بشكل مباشر، وبعض األمثلة على هذه التهديدات هي دخول منظمة كبرية تعمل يف ذات اجملال وبقوة 

      كبرية.
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أ اخترب استيعابك!
واآلن لنعمل بشكل فردي على التمرين التالي، هل ميكنك حتديد موقع كل من

اجلمل التالية ضمن مصفوفة الـ  SWOT. ميكنك إضافة أمثلة أخرى عليها.

مثال – منظمة تعمل على خدمة األطفال يف اجملاالت الصحية:
 - إمكانية إنشاء عيادات

 - الوضع املالي ممتاز
 - عدم التزام األعضاء

 - مقر املنظمة قديم ومستهلك
 - قانون جديد للمنظمات

 - ظهور منظمات أخرى
 - وجود مباني فارغة يف املنطقة

 - وجود عائالت لديها عدد كبري من األطفال
 - عدد األعضاء كبري

 - تاريخ التأسيس قديم نسبيا
 - عدم وجود مشاريع مدرة للدخل / لإليرادات

3.7 تطوير األهداف االسرتاتيجية، االسرتاتيجيات، واألهداف احملددة
االسرتاتيجيات  وحتديد  للمنظمة  االسرتاتيجية  األهداف  حتديد  هو  االسرتاتيجي  التخطيط  نتائج  أهم  من 

واألهداف احملددة لكل من تلك االسرتاتيجيات.
ولنستطيع التمييز بني هذه املصطلحات الثالث لنستعرض معًا املثال التالي إلحدى املنظمات ومن ثم نقوم 

بتعريف كل منها.  مثال:
ومن  االندثار،  من  ومحايته  الشعيب  الفن  بنشر  االردنية  احملافظات  احدى  يف  الشعيب«  الفن  »مجعية  ُتعنى 
خالل ذلك تعين أيضًا بتوفري فرص ترفيهية وتثقيفية للشباب. وحيث أن اجلمعية جديدة نسبياً )موجودة منذ 
سنتني فقط(، فقد قامت بتحليل العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة عليها، وبناًء عليها قامت بوضع األهداف 

االسرتاتيجية التالية: 
  1. تثقيف الشباب يف احملافظة من طالب مدارس وجامعات وغريهم حول الفن الشعيب، وتشجيعهم على 

      ممارستة أو احرتافه.
  2. تطوير قاعدة متطوعني لدى اجلمعية وحتويلهم ألعضاء فاعلني يف املنظمة. 

      حبيث خيدم اهلدف األول رسالة املنظمة واألهداف اليت تعمل من أجلها. أما اهلدف الثاني فيخدم تطوير 
      بنية اجلمعية حيث وجدت اجلمعية أن إحدى نقاط ضعفها عدم وجود  عدد كايف من املتطوعني أو

      األعضاء الناشطني يؤهلها على تنفيذ براجمها بكفاءة وفاعلية.
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اهلدف االسرتاتيجي

بالفن  االهتمام  وزيادة  تثقيف   .1
املدارس  وطالب  الشباب  بني  الشعيب 
أو  املمارسة  حيث  من  احملافظة  يف 

االحرتاف. 

وحتويلهم  املتطوعني  قاعدة  تطوير   .2
ألعضاء فاعلني يف اجلمعية.

االسرتاتيجيات )اخلاصة باألهداف(

وزيادة  الشباب  من  عدد  استقطاب 
الفنون  على  التدرب  يف  اهتمامهم 
مدربني  توفري  خالل  من  الشعبية 

وجلسات تدريبية حول الفنون الشعبية.
 

من  والتسويق  الدعاية  جهود  زيادة 
الصحف  يف  مبقاالت  املشاركة  خالل 
احمللية، وتصميم نشرات إعالمية توزع 

لزوار اجلمعية.

مكافأة،  الستقطاب،  فعال  نظام  تطوير 
وتعزيز املشاركة النشطة للمتطوعني.

األهداف احملددة

للفن  املمارسني  الشباب  عدد  زيادة 
جلسة  عشرون  تنفيذ  خالل  من  الشعيب 
تدريبية سنويًا يف إحدى جماالت الفن 

الشعيب خالل الثالث سنوات القادمة. 

زيادة وعي الشباب بأهمية الفن الشعيب 
الفن  حول  مقاالت   6 نشر  خالل  من 
الشعيب وطباعة وتوزيع 500 نشرة خالل 

الثالث سنوات القادمة.

براجمها  تنفيذ  رفع قدرة املنظمة على 
من خالل املتطوعني، وذلك عن طريق 
للمتطوعني  إدارة  نظام  استحداث 

مكتوب ومطبق خالل ستة أشهر.

وبناًء على املثال السابق ميكن تعريف املصطلحات السابقة كما يلي:

اهلدف االسرتاتيجي : هو هدف واسع حول ما تسعى املنظمة أن حتققه ويكتب بصيغة اجلملة النوعية )أي غري 
كمية( بطبيعته.

وعادًة تضع املنظمة 5-7 أهداف اسرتاتيجية تريد حتقيقها يف اخلطة االسرتاتيجية خالل مدة 3-5 سنوات.

االسرتاتيجية : وهي اآللية اليت سيتم توظيفها من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية ومن أجل إجياد احللول 
لقضايا معينة. جتيب االسرتاتيجيات على سؤال: »كيف سنحقق اهلدف؟« وهي تصف األسلوب العام املتبع وال 

تصف النشاطات أو املشاريع احملددة. 

األهداف احملددة : وهي األهداف احملددة، القابلة للقياس )SMART(، اليت تؤدي للوصول للهدف العام 
يف وقت حمدد عادة ال يزيد عن سنة واحدة. االهداف احملددة حتقق من خالل خطط عمل واضحة ومفصلة.   
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أ 3.8 تطوير اخلطط التنفيذية 
اخلطة التنفيذية هي الوسيلة اليت تساعدنا على تصميم الربامج وحتديد األولويات والوسائل لتحقيق األهداف 
حمددة  وسائل  دون  غايات  واحملددة  االسرتاتيجية  األهداف  تبقى  التنفيذية  اخلطط  غري  فمن  املرجوة. 

تساعدنا يف الوصول هلا ويف قياس نتائجها. 

وحتتوي أي خطة تنفيذية على:
  1. األهداف احملددة

  2. األنشطة
  3. توزيع املسؤوليات 

  4. مدة التنفيذ املتوقعة
  5. املوارد الالزمة

  6. مؤشرات النجاح

وفيما يلي مثال جلزء من خطة تنفيذية:

اهلدف االسرتاتيجي: تطوير قاعدة املتطوعني وحتويلهم ألعضاء فاعلني يف اجلمعية.
االسرتاتيجية األوىل: تطوير نظام فعال الستقطاب، مكافأة، وتعزيز املشاركة النشطة للمتطوعني.

األهداف

نظام إدارة 
املتطوعني 

مكتوب ومطبق 
خالل ستة أشهر.

األنشطة

تشكيل جلنة 
للعمل على تصميم 

النظام.

تصميم النظام.

التدريب على 
إدارة النظام.

مدة التنفيذ

2013/2/7-1

2013/3/15-2/15

2013/3/20-18

املعين بالتنفيذ

رئيس اجلمعية

جلنة العمل

جلنة العمل

املوارد املالية 
الالزمة

ال يوجد

ال يوجد

100 دينار 
)مصاريف ضيافة(

مؤشرات النجاح

جلنة من 3 
أشخاص

النظام الناتج

مجيع موظفي 
اجلمعية لديهم 

القدرة على 
استخدام النظام
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أ 3.9 حمتويات اخلطة االسرتاتيجية
ميكن تلخيص املكونات الرئيسية للخطة االسرتاتيجية كما يلي:

)Executive Summary(   1. امللخص التنفيذي  
)Mission & Vision & Values(   2. رسالة ورؤيا وقيم املنظمة  

 )Organizational  History(  )3. املنظمة وتارخيها )تأسيسها، تطورها واألهداف اليت حققتها  
  4. وصف املنظمة وبراجمها )معلومات وحقائق أساسية، الربامج احلالية وغريها(

  )Organizational Profile(      

  )Situation Analysis( 5. حتليل البيئة الداخلية واخلارجية  
  6. األهداف االسرتاتيجية، االسرتاتيجيات، واألهداف احملددة 

)Strategic Goals, Strategies, and Objectives(      

 )Activities and Implementation Plans( 7.  األنشطة الرئيسية واخلطط التنفيذية  
  )Financial Plans( 8. اخلطط املالية  

  )Required Human Resources(  9. املوارد البشرية الالزمة  
)Monitoring and Evaluation Plan Indicators( 10.  خطة املتابعة والتقييم  

  11.  جوانب أخرى ذات أهمية )املنافسة، املتطلبات احلكومية، املرافق، خطط التقييم واملتابعة، خطط 
      التسويق والعالقات العامة، الفئات املستهدفة، التحالفات، الربامج اإلدارية الداعمة(

   )Other Critical Issues(      
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أ 3.10 تطبيق اخلطة االسرتاتيجية
اإلدارية  اهليئة  هم  العالقة  وذوي  حمتواها،  على  العالقة  ذوي  مبوافقة  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  تنتهي 
والتنفيذية للمنظمة. عند ذلك تبدأ مهمة تطبيق اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة، ومن األمور اليت جيب االلتفات 

هلا عند التنفيذ ما يلي: 

1- مسؤولية التنفيذ:
جانب  من  اإلدارية  اهليئة  وعلى  املنظمة،  مدير  على  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  يف  الكربى  املسؤولية  تقع 
التأكد من تنفيذ اخلطة. وعند البدء بالتنفيذ، يقوم املدير بتفصيل اخلطط التنفيذية وتوزيع املهام الرئيسية على 

موظفي املنظمة )أو املتطوعني يف حالة عدم وجود موظفني(. 

2- املتابعة والتقييم:
عند حتضري اخلطة االسرتاتيجية، يتم إدراج خطة ملتابعة وتقييم أداء املنظمة من حيث تنفيذ اخلطة، وعادة 

ما يتم حتديد:
  1. وسائل املتابعة والتقييم من: تقارير دورية، اجتماعات، اخل.

  2. حتديد مؤشرات النجاح اليت سيتم التقييم بناء عليها. 
لالطالع على منوذج تقييم األداء الرجاء الرجوع اىل الفصل احلادي عشر »قياس أداء املنظمة ودميومتها«.

3- املرونه يف التنفيذ:
وهنا يتساءل الكثريون، ماذا لو مل نستطيع تنفيذ جزءًا معينًا من اخلطة؟ إن اهلدف من وجود اخلطة االسرتاتيجية 
هو مساعدة املنظمة يف تسخري مواردها باجتاه حتقيق رسالتها، وال جيب أن تكون وثيقة جامدة ، بل هي مرنه 
حبسب احتياجات املنظمة. فبالتالي فان هنالك حاجة الجياد توازن بني حتقيق ما ورد يف اخلطة وما بني 

املرونة عند اللزوم اذا ما دعت احلاجة اىل ذلك. 

املصادر واملراجع

• Erica Olsen (2012). Strategic Planning Kit for Dummies, 2nd Edition. John Wiley & Sons,  

  Inc. 

• Max Mckeown (2012), the Strategy Book, FT Prentice Hall. 

• Patrick L. Burkhart and Suzanne Reuss (1993). Successful Strategic Planning: A Guide for 

  Nonprofit Agencies and Organizations. Newbury Park: Sage Publications
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طرق للبناء على الفوائد وختطي العقبات/التحدياتالتحديات املتوقعةالفوائد املتوقعة

النماذج

منوذج رقم )3.1( التحقق من احلاجة للتخطيط االسرتاتيجي

التحقق من احلاجة للتخطيط االسرتاتيجي
فوائد وحتديات

إرشادات:
1. قم بعمل قائمة بالفوائد والتحديات اليت تتوقع أن تواجه منظمتك يف موضوع التخطيط االسرتاتيجي.

2. قم بالتفكري بطرق للبناء على الفوائد وختطي العقبات/التحديات. لنضع دائرة حول أفضل األفكار/الطرق. 
3. قرر كيف ستقوم املنظمة باالستمرار يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.

لتقرر املنظمة كيف ستستمر يف العملية
          ستباشر بالعملية حبماس

          ستباشر بالعملية مع بعض التحفظات، آخذة بعني االعتبار التحديات املتوقعة
          ستنتظر حتى وقت الحق ومناسب أكثر

          لن تبدأ بعملية التخطيط االسرتاتيجي يف الفرتة الزمنية املقبلة
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النشاط

قيمها،  وجناحاتها،  املنظمة  تاريخ  مراجعة   .1
وثقافتها.

2. مراجعة رؤيا ورسالة املنظمة ومدى حتقيق 
     املنظمة لتلك الرؤيا والرسالة خالل السنوات 

      السابقة.

. )SWOT( 3. حتليل الوضع احلالي للمنظمة

4. حتديد توجهات املنظمة املستقبلية 
      واالسرتاتيجيات املتبعة.

5. إعداد اخلطط التنفيذية.

6. إعداد مسودة اخلطة االسرتاتيجية.

7. مراجعة اخلطة االسرتاتيجية مع املعنيني. 

8. املوافقة على اخلطة.

9. تنفيذ اخلطة.

10. متابعة تنفيذ اخلطة. 

املشاركني تاريخ 
اإلنهاء 

املتوقع

الشخص 
املسؤول

اهليئة 
العامة

اهليئة 
اإلدارية

مجيع 
املوظفني

أطراف أخرى 
)ممثلني عن 

اجملتمع، 
ممولني

رئيسيني، اخل(

مستشار 
خارجي

منوذج رقم )3.2( تنظيم العمل على اخلطة االسرتاتيجية

تنظيم العمل على اخلطة االسرتاتيجية
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مواطن القوة

الفرص

مواطن الضعف

التهديدات

منوذج رقم )3.3( التحليل الداخلي واخلارجي

التحليل الداخلي واخلارجي
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املعين بالتنفيذالنشاطات التكلفةاألهداف مؤشرات النجاحالزمن

منوذج رقم )3.4( اخلطة التنفيذية

اخلطة التنفيذية



الفصل الرابعالفصل الرابع
أساسيات ادارة الموارد البشرية

دلـــــيلك
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الفصل الرابع
أساسيات ادارة املوارد البشرية 

احملتويات 
4  أساسيات إدارة املوارد البشرية

  4.1 نظرة عامة
  4.2 ادارة املوارد البشرية

          4.2.1 مفهوم إدارة املوارد البشرية
          4.2.2 دور إدارة املوارد البشرية
  4.3 اعداد اهليكل التنظمي للمنظمة
          4.3.1 مفهوم اهليكل التنظيمي 
          4.3.2 انواع اهلياكل التنظيمية

          4.3.3 إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة
  4.4 حتليل وحتديد الوظائف الالزمة ملنظمتك وفق اهليكل التنظيمي

  4.5 الوصف الوظيفي لوظائف املنظمة
          4.5.1 مفهوم الوصف الوظيفي وأهميته

          4.5.2 أهمية الوصف الوظيفي
          4.5.3 مضمون الوصف الوظيفي 

          4.5.4 إعداد الوصف الوظيفي
  4.6 جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم

          4.6.1 طرق جذب املرشحني للتوظيف
          4.6.2 اعداد طلب التوظيف يف املنظمة

          4.6.3 دراسة الطلبات املتقدمة للوظيفة
          4.6.4 إجراء املقابلة واختيار املوظفني

          4.6.5 التوظيف وعقد العمل
  4.7 الدليل التعريفي للموظف اجلديد

قائمة بالنماذج:
  منوذج رقم )4.1( - كتابة وصف وظيفي

  منوذج رقم )4.2( - طلب توظيف
  منوذج رقم )4.3( - تقييم متقدم لوظيفة

  منوذج رقم )4.4( – عقد عمل
                                                                                 مت املساهمة بهذا الفصل من قبل:

                                                                                 حممد حسني الزعيب
                                                                                 مؤسسة نور احلسني

54
56

58

61
62

64

71
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أ 4.1 نظرة عامة
تعد املنظمات غري الرحبية من اهم منظمات اجملتمع املدني يف اي دولة، ملا هلا من دور كبري يف املساهمة 
يف تنفيذ املبادرات التنموية يف خمتلف اجملاالت كل منظمة وفق اختصاصها، وحيكمها يف ذلك انظمتها 
الداخلية واهدافها احملددة عن تاسيسها. ويرتتب على كل منظمة ان تقوم بتوفري الكوادر البشرية من اجل 

العمل والقيام بتنفيذ نشاطاتها. 

وبذلك جاء االهتمام مبا يسمى بادارة املوارد البشرية او ادارة االفراد، واليت تعد من اهم الوظائف االدارية 
اليت تقوم بها املنظمات غري الرحبية، ولكونها تتعامل مع مجيع القضايا واالمور اليت تهم األفراد يف املنظمات 
بداية من اختيارهم وتعيينهم وحتفيزهم وتدريبهم وتسرحيهم وكل ما يتعلق بشؤونهم يف العمل، وما يرتتب من 

ابعاد اخرى تهم حياتهم ومعيشتهم. 

يتائر اداء املنظمات غري الرحبية بشكل كبري ايضا مبدى فاعلية قيام املوارد البشرية فيها مبهامهم وواجباتهم، 
ومن هنا بدات احلاجة لتطوير وتكيف هذا الفصل والذي يتكون من بعض االساسيات املتعلقة باملوارد البشرية، 

حيث يغطي هذا الفصل املواضيع االتية:
 •  مفهوم إدارة املوارد البشرية ودورها. 

 •  اعداد اهلياكل التنظيمية. 
 •  اعداد الوصف الوظيفي.

 •  جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم.
 •  الدليل التعريفي للموظف اجلديد.

أهداف الفصل:
يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على:

 •  إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة.
 •  إعداد الوصف الوظيفي لوظائف املنظمة.

 •  تطوير نظام جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم يف املنظمة.
 •  تطوير دليل تعريفي خاص باملنظمة . 

املصطلحات االساسية واالختصارات:

Human Resources Management  إدارة املوارد البشرية
اإلجراءات والسياسات املتعلقة باختيار وتعيني العاملني وطرق التعامل معهم يف مجيع املستويات يف املنظمة.

Organizational Structure مفهوم اهليكل التنظيمي
التنظيمي االداري الذي يبني وحدات ودوائر املنظمة ووظائفها وخطوط الصالحيات واملسؤوليات   الشكل 

والعالقات بينها.
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Job Description مفهوم الوصف الوظيفي
أداة تستخدم لوضع قائمة باملهارات املطلوبة مللء الوظائف يف املنظمة.

 Job Interview مقابلة التوظيف
اتصال مباشر بني املسؤول عن التوظيف يف املنظمة والشخص املتقدم للوظيفة.

Employment Contract عقد العمل
وثيقة مربمة ما بني املنظمة واملوظف يتعهد املوظف بان يعمل حتت ادارة واشراف املنظمة مقابل اجر معني.

Induction Guide الدليل التعريفي للمنظمة
اداة تتضمن بيانات ومعلومات عامة عن املنظمة لتعريف وتوعية املوظفني ببيئة املنظمة كاملة.
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4.2 ادارة املوارد البشرية
تعد ادارة املوارد البشرية من اهم الوظائف االدارية اليت تقوم بها اي منظمة، كونها تركز بشكل رئيسي على 
غري  املنظمات  يف  اساسيا  عنصرا  الوظيفة  هذه  وتعد  فيها.  املتطوعني  او  العاملني  االفراد  او  البشري  العنصر 
الدور  والذين هلم  االساسني  الالعبني  منظمة هم  اية  املتطوعني يف  او  العاملني  االفراد  وذلك الن  الرحبية 
وبرامج  ومشاريع  ونشاطات  مباردات  جلميع  املنفذ  الرئيسي  الذراع  ويعتربون  اهدافها،  حتقيق  يف  الرئيسي 

املنظمة.

تعد ادارة املوارد البشرية وظيفة تنظيمية كونها تتعامل مع مجيع القضايا واالمور اليت تهم األفراد يف املنظمات 
بداية من اختيارهم وتعيينهم وحتفيزهم وتدريبهم وتسرحيهم وكل ما يتعلق بشؤونهم يف العمل، وما يرتتب من 

ابعاد اخرى تهم حياتهم ومعيشتهم. 

4.2.1 مفهوم ادارة املوارد البشرية
يف  واحلكمة  األخرى،  اإلدارة  وظائف  عن  مستقل  إداري  نشاط  األفراد(  )إدارة  البشرية  املوارد  إدارة  تعد 
وهذا  التحديد،  وجه  على  البشري  بالعنصر  من امسها  واضح  كما هو  البشرية ختتص  املوارد  إدارة  أن  ذلك 
بدوره جيعل من هذه األهمية اإلدارية واملوقع املميز يف اهليكل التنظيمي يف املنظمة، وذلك أنها ختتص 

باحلصول على تعاون األفراد، أو الوصول إىل األهداف والنتائج من خالل جهود اآلخرين.
التعامل  وطرق  العاملني،  وتعيني  باختيار  املتعلقة  والسياسات  اإلجراءات،  كل  البشرية  املوارد  بإدارة  ويقصد 
معهم يف مجيع املستويات، والعمل على تنظيم األيدي العاملة داخل املنظمة، وزيادة ثقتها يف اإلدارة وخلق 
روح تعاونية بينها للوصول باملنظمة إىل اعلي مستويات اإلنتاجية بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف 

املرسومة.

التعامل  العاملني وطرق  وتعيني  باختيار  والسياسات املتعلقة  بها كل اإلجراءات  يقصد  البشرية:  إدارة املوارد 
معهم يف مجيع املستويات، والعمل على تنظيم األيدي العاملة داخل املنظمة، وزيادة ثقتها يف اإلدارة وخلق 
روح تعاونية بينها للوصول باملنظمة إىل اعلى مستويات اإلنتاجية بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف 

املرسومة.
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أ 4.2.2 دور إدارة املوارد البشرية
يتاثر تطور أداء املنظمات بشكل كبري مبدى فاعلية ودور

املوارد البشرية فيها، حيث تلعب إدارة املوارد البشرية أدوارا
متعددة يف ذلك، ومن هذه األدوار نذكر منها ما يأتي:

 - تنمية هيكلية املنظمة من خالل زيادة االلتزام، والتعاون بني أقسام املنظمة، وخلق الشراكات بينها.
 - حتقيق العدالة من خالل توضيح حقوق، وواجبات اإلفراد والعاملني يف املنظمة.

 - حتليل الوظائف وختطيط احتياجات االيدي العاملة. 
 - تصنيف الوظائف يف املنظمة ووضع الوصف الوظيفي الالزم لكل وظيفة. 

 - حتديد االجور، والرواتب، واحلوافز للعاملني يف املنظمة.
 - توفري الرعاية الصحية، واالجتماعية  للموظفني.

 - توضيح قنوات االتصال، والتسلسل الوظيفي يف املنظمة.
 - اختيار وتوظيف األفراد، ومراقبة وتقييم أدائهم وحتفيزهم وتدريبهم.

 - إتباع إجراءات يف إدارة اإلفراد والعاملني تساهم يف شعورهم باألمن لتحقيق أهداف املنظمة.
 - التوثيق وحفظ امللفات اخلاصة بكل ما يتعلق باملوظفني يف املنظمة.



58
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ة 
ري

ش
الب

د 
وار

لم
ة ا

دار
ت ا

سيا
سا

أ 4.3 اعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة

4.3.1 مفهوم اهليكل التنظيمي
يعد وجود اهليكل التنظيمي يف اي منظمة مهمًا ملا له من  دور يف توضيح الوحدات، او الدوائر، او االقسام 
املختلفة،  الوظائف  مواقع  تبني  وعمودي  افقي  شكل  على  موزعة  تكون  واليت  املنظمة،  منها  تتكون  اليت 
يعكس  والذي  املنظمة،  داخل  واملسؤوليات  والسلطات،  واالشراف،  االتصال،  وخطوط  االدارية،  وتبعيتها 

تطلعاتها املستقبلية. 

وخطوط  ووظائفها،  املنظمة،  ودوائر  وحدات  يبني  الذي  االداري  التنظيمي  الشكل  هو  التنظيمي:  اهليكل 
الصالحيات، واملسؤوليات والعالقات بينها.

4.3.2 انواع اهلياكل التنظيمية
تتنوع اهلياكل التنظيمية يف املنظمات بانواع عدة، نذكر منها ما يأتي:

أ. اهليكل التنظيمي الوظيفي: حيث يتسم هذا النوع من اهلياكل التنظيمية بفصل الوظائف عن بعضها البعض 
يف املنظمة، كما يسهل عملية تعريف ووصف الوظائف وحتديد مهامها وواجباتها، ويؤدي أيضا إىل متابعة سري 
العمل ومراقبة األداء للعاملني يف الدوائر واألقسام املختلفة يف املنظمة. ويبني الشكل التالي هذا النموذج 

من اهلياكل التنظيمية.

رئيس املنظمة

دائرة خدمة 
اجملتمع احمللي

دائرة إستقطاب 
التمويل واملنح

دائرة االشراف على املشاريع
اإلنتاجية

دائرة احملاسبة
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أ فروعا  للمنظمة  يتوفر  عندما  التنظيمية  اهلياكل  من  النوع  هذا  يستخدم  الفروع:   وفق  التنظيمي  اهليكل  ب. 
موزعة على املدن أو القرى املختلفة، حيث يتسم هذا النوع من اهلياكل التنظيمية بتوفري الوظائف واخلدمات 
حيث  احملدودة،  الالمركزية  مبدأ  الفروع  يف  يطبق  ما  وعادة  عملهم،  أماكن  يف  املنظمة  من  للمستفيدين 
يكون ارتباطها بالقرارات اإلسرتاتيجية بالفرع الرئيسي هلا. ويعد هذا النوع أكثر مرونة وديناميكية من اهليكل 

التنظيمي الوظيفي. ويبني الشكل التالي هذا النموذج من اهلياكل.

4.3.3 اعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة
إعداد  او  تصميم  يف  البدء  وقبل  السهولة،  غاية  يف  عملية  املنظمة  يف  التنظيمي  اهليكل  تصميم  عملية  تعد 
اهليكل التنظيمي ال بد من مراعاة جمموعة من العوامل منها: حجم املنظمة، وموقعها اجلغرايف، ودورة حياتها، 
واالعمال اليت تقوم بها، وما يرتبط بها من احتياجات من املوارد البشرية، ومدى حاجتها الستخدام التكنولوجيا 
يف تنفيذ اعماهلا، ونطاقات االشراف واملسؤوليات املناطة يف دوائرها او اقسامها، باالضافة اىل البيئة اخلارجية 
اليت تتاثر وتؤثر بها. ولتصميم أو اعادة تصميم اهليكل التنظيمي يف منظمتك ميكنك اتباع اخلطوات املبينة 

ادناه:
 - حدد االهداف الرئيسية ملنظمتك وفق ما وردت يف نظامها الداخلي.

 - حدد املشاريع واالنشطة اليت تؤدي اىل حتقيق اهداف املنظمة.
 - مجع االنشطة املتشابهة مع بعضها البعض ووضعها يف وظيفة واحدة.

 - ضع الوظائف الرئيسية اليت قمت بوضعها واكتبها يف مربع او صندوق صغري وقم بوضعها مبستوي افقى اذا 
     كانت تتمتع بنفس مستويات االشراف واملسؤولية والسلطة.

 - حدد الوظائف املتفرعة عن الوظائف الرئيسية وضعها بصناديق اسفل الوظائف الرئيسية.
 - حدد العالقات االدارية اليت تربط بني الوظائف الرئيسية من جانب وبني الوظائف الرئيسية والفرعية من 

    جانب اخر من حيث التواصل وتبادل املعلومات وحدود املسؤولية والسلطة سواء كانت عمودية او افقية.

مدير /
رئيس املنظمة

مدير الفرع الرابعمدير الفرع الثالثمدير الفرع الثانيمدير الفرع األول

قسم خدمة
اجملتمع احمللي

قسم اإلشراف على 
املشاريع اإلنتاجية

قسم استقطاب 
قسم احملاسبةالتمويل واملنح
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أ الشكل االتي يبني كيف قامت منظمة القمر اخلريية بعمل هيكل تنظيمي ) اخلريطة التنظيمية( هلا وفق اخلطوات 
اليت وردت اعاله.

لتصميم أو إعادة تصميم اهليكل التنظيمي ملنظمتك
 - قيم الوضع احلالي ملنظمتك بالتعاون والتنسيق مع كل من له عالقة بعمل املنظمة.

 -  قيم الوظائف واألقسام واملهام اليت تؤديها املنظمة حاليًا واخرت اهليكل املناسب لذلك سواء كان بالدمج أو 
     بالزيادة.

 - راع املرونة األفقية يف تصميمه ملواجهة التغريات اليت قد تطرأ على املنظمة.
 - راع توزيع وتوحيد اجلهود وتوصيف املهام والواجبات املرتتبة على اهليكل.

 - راع أن يكون اهليكل التنظيمي يسمح مببدأ مشاركة اجلميع، سواء الدوائر او األقسام أو أعضاء اهليئة اإلدارية  
     أو أعضاء اهليئة العامة، وبالتالي تسريع عملية اختاذ القرارات املتعلقة باملنظمة.

 - حاول اشراك كل من له عالقة باملنظمة بتصميم اهليكل اجلديد.
 - راع أن عملية املراقبة واملتابعة سوف تتم بسهولة ويسر للتأكد من أن املنظمة تسري بتطور مستمر.  

مدير املنظمة

رئيس اهليئة 
اإلدارية

اهليئة اإلدارية

- نائب الرئيس
- أمني السر

- أمني الصندوق
- األعضاء

اهليئة العامة 
للمنظمة

وحدة إستقطاب الدعم
والتمويل واملنح

قسم كتابة 
مقرتحات 
التمويل 
واملنح

قسم التأهيل
والتدريب 
اإلجتماعي

قسم 
الصناديق 
اإلقراضية 

الدوارة

وحدة التدريب
والتأهيل وخدمة 

اجملتمع

قسم مجع 
التربعات 

العينية

قسم 
التأهيل 

والتدريب 
اإلقتصادي

قسم  املشاريع 
اإلنتاجية 
املدرة 
للدخل

وحدة املشاريع 
اإلستثمارية
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أ 4.4 حتليل وحتديد الوظائف الالزمة ملنظمتك وفق اهليكل التنظيمي
نوع  اختيار  اهمية كبرية ملا يرتتب على ذلك  منظمتك ذو  الالزمة يف  الوظائف  تعد عملية حتليل وحتديد 
املوظفني اواملتطوعني، وبذلك فعند حتديد الكادر ) املوظفني أو املتطوعني( ملنظمتك عليك االخذ بعني 
االعتبار نوع منظمتك وطبيعتها، وحجم الربامج واملشاريع واالنشطة اليت ستنفذها، واملهام املطلوبة لكل من 

سيقوم بتنفيذ تلك الربامج او املشاريع او االنشطة.

االمور الواجب مراعاتها عند حتديد أو اختيار الكادر ) املوظفني او املتطوعني(
 - حتديد نوع وحجم املهارات اليت حتتاجها املنظمة للتوظيف

 - مدى ثبات أو تغيري العمل 
    * إذا كان العمل ثابت وال يتغري يف منظمتك، فإنك ستكون حباجة إىل توظيف أشخاص بوظائف دائمة. 

    * إذا كان العمل غري ثابت،  فإنك ستستخدم أشخاصًا بوظائف غري دائمة.
 - الفرتة الزمنية للعمل 

    * إذا كان العمل سيستمر لفرتة غري حمددة أو طويلة، فإنك ستحتاج إىل توظيف أشخاص يف وظائف دائمة. 
    * إذا كان العمل سيستمر لفرتة حمدودة، فإنك ستستخدم أشخاصًا يف وظائف مؤقتة. 

 - عدد ساعات العمل األسبوعية
    * معرفة وحتديد عدد الساعات اليت يتطلبها إجناز العمل املطلوب يساعد يف اختاذ القرار فيما إذا كنت 

      ستوظف موظف بدوام كامل أم بدوام جزئي.

ويرتبط كل ذلك بالرجوع اىل اخلريطة التنظيمية املعدة ملنظمتك واليت تبني الوظائف اليت يتطلب االمر 
تعيينها، والحظ النموذج الذي استخدمته منظمة القمر اخلريية لتحديد نوع املهارات وحجمها لوظيفة رئيس 

وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع كاحدى الوظائف الوادرة يف اخلريطة التنظيمية هلا:

املهمة / الواجب

حتديد احتياجات اجملتمع احمللي

من  اجملتمع  اولويات  حتديد 
االحتياجات

اليت  واملشاريع  الربامج  تصميم 
تستجيب لالحتياجات

تقديم التقارير الفنية 

حفظ الوثائق

املهارة املطلوبة

مهارات التيسري والتدريب

مهارات التحليل

مهارات التخطيط

مهارات كتابة التقارير

مهارات السكرتاريا

املدة الالزمة 

اسبوع

اسبوع

اسبوع

3 ايام

ساعة

الشخص املنفذ

مدير الوحدة

مدير الوحدة

مدير الوحدة

مدير الوحدة

مدير الوحدة

الوظيفة:  مدير وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع
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أ 4.5 الوصف الوظيفي لوظائف املنظمة
    

4.5.1 مفهوم الوصف الوظيفي وأهميته
تتمثل اخلطوة االوىل يف اختيار الشخص املناسب للتوظيف يف املنظمة يف اعداد وكتابة الوصف الوظيفي 
لكل وظيفة مذكورة يف اخلريطة التنظيمية للمنظمة، ويعد الوصف الوظيفي أداة تستخدم لوضع قائمة باملهارات 
ومسؤولياتهم،  أوالعاملني  املوظفني  مهام  الذي حيدد  فهو  منظمتك،  املختلفة يف  الوظائف  املطلوبة مللء 

وحيدد بذلك الصالحية جلوانب العمل، باإلضافة إىل املهارات واخلربات املطلوبة ألداء املهام.  

4.5.2  أهمية الوصف الوظيفي
تتمثل أهمية الوصف الوظيفي بامور عدة، نذكر منها ما  يلي:

 - يوفر لك الوصف الوظيفي مؤشرات الستقطاب املوظفني / العاملني واختيارهم وتعيينهم.
 - يساعدك الوصف الوظيفي يف اختاذ القرار بشان الشخص الذي تبحث عنه لتوظيفه.

 - يوفر األسس اليت تبنى عليها برامج التدريب للموظف من اجل بناء قدراته وتنفيذ مهامه بشكل فاعل.
 - يسهل عملية تقييم أداء املوظف. 

 - يوفر لك مرجعًا باملسميات الوظيفية يف منظمتك أو مشروعك.
 - يبني متطلبات العمل بني املنظمة واملوظف من خالل خلق فهم مشرتك لألداء املتوقع.

 - مراجعة وختطيط املوارد البشرية يف املنظمة.

4.5.3 مضمون الوصف الوظيفي 
يبني النموذج ادناه حمتويات الوصف الوظيفي، مبينا ازاء كل حمتوى تفسريا بسيطًا لذلك احملتوى:

اسم الوظيفة

الدائرة / الوظيفة

مسؤول أمام

مسؤول عن

األهداف الرئيسية للوظيفة

املهام والواجبات الرئيسية

متطلبات الوظيفة

مسمى الوظيفة وفق ما ورد يف اخلريطة التنظيمية

اسم الدائرة اليت تتبع هلا تلك الوظيفة وفق ما ورد يف اخلريطة التنظيمية.

اليه  تقدم  والذي  االدارية(  التبعية   ( مباشرة  الوظيفة  املوظف/  عن  املسؤول  اسم 
تقارير من املوظف.

امساء الوظائف اليت سيكون مسؤوال عنها وتتبع له اداريا .

وصف حمدد للمهام والواجبات اليت ستنجز من قبل املوظف لشاغر هذه الوظيفة.

وصف الواجبات واملسؤوليات الرئيسية اليت سيقوم بها املوظف مرتبة حسب اهميتها 
وأولوياتها.

أ- املواصفات األساسية للقيام مبهام وواجبات الوظيفة مثل: 
   - املؤهل التعليمي والتدريب .
   - اخلربات العملية واملهارات. 

   - اخلصائص اجلسمانية.

ب- املواصفات اإلضافية غري األساسية للقيام مبهام العمل ولكن يفضل توافرها مثل: 
اللغات واستخدام احلاسوب، واملظهر العام، وامتالك رخصة قيادة، والطباعة باللغتني 

العربية واالجنليزية...اخل.
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4.5.4 إعداد الوصف الوظيفي 
بعض اإلرشادات لكتابة الوصف الوظيفي

 - اكتب مجال واضحة على أن ال تتكرر يف بطاقة وصف وظيفي أخرى.
 - اخرت أكثر الكلمات داللة وأوجز: استعمل مجال قصرية ودقيقة.

 - راجع وتفحص مدى مالئمة الوصف الوظيفي للمتطلبات األساسية.
 - صف الوظيفة وليس املوظف.

يبني املثال املذكور ادناه كيف قامت منظمة القمر اخلريية بكتابة واعداد الوصف الوظيفي لوظيفة رئيس قسم 
التاهيل والتدريب االجتماعي

اسم الوظيفة

الدائرة / الوظيفة

مسؤول أمام

مسؤول عن

األهداف الرئيسية للوظيفة

املهام والواجبات الرئيسية

متطلبات الوظيفة

رئيس قسم التاهيل والتدريب االجتماعي 

وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع

مدير وحدة التاهيل والتدريب وخدمة اجملتمع 

املدربني واملوظفني مما هلم عالقة بتنفيذ أنشطة التدريب

التنسيق واإلشراف العام على تنفيذ كافة أنشطة التدريب، والتأكد من أن تنفيذ  
األنشطة التدريبية مطابقة للمعايري املعتمدة يف املنظمة.

- ينسق لعقد جلسات الرتويج والتوعية للفئات املستهدفة من التدريب.
- يساهم يف إعداد وحتضري كافة برامج التدريب واألدلة التدريبية اخلاصة. 

- ينسق مع املدربني من اجل حتديد الفئات املستهدفة وتقييم االحتياجات التدريبية 
    هلم. 

- يشرف وينسق على حتضري كافة األمور اللوجستية لتنفيذ التدريب .
- يقيم أثر برامج التوعية والتدريب على الفئات املستفيدة من التدريب. 

- يستلم تقارير املدربني ويدققها.
- حيضر التقارير الفنية الوصفية والكمية الشهرية والربعية والسنوية.

- أن يكون حاماًل لشهادة بكالوريوس إدارة علم اجتماع
- أن يتقن استخدام احلاسوب ويتقن اللغتني العربية واالجنليزية كتابة وقراءة

- لديه خربة ال تقل عن 2 سنة يف جمال التدريب

منظمة القمر اخلريية 

ة 
ري

ش
الب

د 
وار

لم
ة ا

دار
ت ا

سيا
سا

أ
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أ 4.6  جذب املرشحني واختيارهم وتعيينهم

4.6.1 طرق جذب املرشحني للتوظيف
 - اإلعالن يف الصحف اليومية: يعد اإلعالن يف الصحف من أكثر

     الطرق شيوعا لطلب املوظفني، فعلى املنظمة عند اإلعالن يف الصحف
     احمللية أن حتدد من سيقرأ اإلعالن، وما تكلفته، وعليها أن تراعي يف إعالنها لطلب

    الوظائف االختصار وإعطاء معلومات كافية عن الوظيفة، وبيان املهارات واخلربات املطلوبة، وطريقة التقدم 
    للوظيفة، باإلضافة إىل تصميم اإلعالن بطريقة جذابة. وميكن للمنظمة ان تضع اعالنها ايضا على املوقع 

    االلكرتوني اخلاص بها، أو على احدى وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويرت وغريها من الوسائل.
 - من داخل املنظمة: وتعد هذه الطريقة احدى الطرائق يف جذب املوظفني وتتمثل يف ابالغ املوظفني 

    او املتطوعني من داخل املنظمة عن توفر وظيفة شاغرة، ويسمح يف هذه احلالة للموظفني التقدم للوظيفة 
    الشاغرة يف حال انطبقت عليهم متطلبات وشروط الوظيفة. وهذه الطريقة تساهم يف رفع معنويات املوظفني 

    او املتطوعني للعمل واالنتماء هلذه املنظمة بشكل اكرب. 
 - مكاتب التوظيف: تعد مكاتب التوظيف من املصادر احلديثة واجليدة اليت ميكنك أن تلجا هلا للحصول 

    على املوظفني، حيث يتوفر لديهم بيانات عن الباحثني عن فرص عمل، ومن اجيابيات هذه املكاتب توفري 
    الوقت واجلهد والتكلفة.

 - مكاتب العمل احلكومية: تعمل مكاتب العمل احلكومية باالحتفاظ مبعلومات عن الباحثني عن عمل، وميكن 
    للمنظمة أن تطلب منهم املواصفات اليت ترغب بها، و ومن اجيابيات هذه املكاتب توفري الوقت واجلهد 

    والتكلفة أيضا.
 - مصادر أخرى: مثل اجلامعات واملعاهد، وأصحاب العمل اآلخرين، واملعارف واألصدقاء.

ميكن للمنظمة ان حتدد الية اجلذب لكل وظيفة من وظائفها اليت ترغب باالعالن عنها باستخدام النموذج التالي:

وسيلة اجلذبالوظيفةالرقم
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أ 4.6.2  اعداد طلب التوظيف يف املنظمة
والوضع  واجلنسية  والعنوان  االسم  تتضمن:  املتقدم  عن  موجزة  عامة  معلومات  توظيف  اي  طلب  حيتوي 
اخلربات  عن  وملخص  العلمي،  التحصيل  خالصة  ايضا  وتتضمن  اخلصوص،  بهذا  معلومات  واية  االجتماعي 
العملية للمتقدم. والنموذج التالي طلب توظيف تستخدمة منظمة القمر اخلريية ليتم تعبئته من قبل املتقدمني 

للوظائف الشاغرة، واليت ميكن الي منظمة االستفادة منه او تطويره بالطريقة اليت تراها مناسبة. 

اسم الوظيفة:  ...........................               تاريخ االعالن عن الوظيفة:.................            نوع االعالن:.....................

االسم الرباعي

احلالة االجتماعية

اجلنسية

مكان السكن احلالي

املؤهل                               سنة التخرج                            الشهادة                                املؤسسة التعليمية

مكان العمل                 تاريخ البدء                 تاريخ االنتهاء                 اسم الوظيفة                 هاتف املؤسسة

اسم الدورة                  التاريخ                         مكان التدريب               اجلهة املدربة               نوع املهارات

5. اية مالحظات ترغب باضافتها:.............................................................................

6. املرفقات املطلوبة:1( السرية الذاتية.2( صورة عن هوية االحوال املدنية.3( نسخة آلخر شرحية راتب 

اسم وتوقيع املتقدم                                                                  التاريخ

اسم وتوقيع مستلم الطلب:

اجلنس

العنوان الربيدي

اهلاتف
الربيد االلكرتوني

منظمة القمر اخلريية - منوذج طلب توظيف

1. املعلومات العامة عن املتقدم

2. التعليم واملؤهالت العلمية

3. اخلربات العملية

4. الدورات التدريبية
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أ 4.6.3  دراسة الطلبات املتقدمة للوظيفة /  اعداد قائمة خمتصرة للمرشحني
يقوم فريق عمل املنظمة بعد االعالن عن الوظائف الشاغرة يف املنظمة باستعراض كافة الطلبات، ويتم تقييمها، 
وفق متطلبات الوظيفة، وميكنك اخذ االرشادات املبينة ادناه لدراسة الطلبات املتقدمة للتوظيف يف منظمتك.

بعض اإلرشادات حول دراسة الطلبات املتقدمة للوظائف
 - اعد قائمة بكافة الطلبات اليت تسلمتها.

 - حدد فيما إذا كانت الطلبات تتوافر فيها املتطلبات الضرورية حسب ما وضعتها يف الوصف الوظيفي.
 - أعلم املتقدمني الذين ال تتوافر فيهم متطلبات الوظيفة. 

 - حدد انسب املتقدمني الذين توافرت  فيهم متطلبات الوظيفة وحضر قائمة خمتصرة بهم.
 - اتصل باملرشحني الذين مت اختيارهم للمقابلة وحدد معهم مواعيد املقابالت.

وميكن للمنظمة ان تستخدم النموذج التالي عند دراسة الطلبات العداد قائمة املرشحني للمقابلة

4.6.4 اجراء املقابلة واختيار املوظفني
تعد املقابلة اخلطوة التالية بعد اعداد قائمة خمتصرة ممن انطبقت عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة، وتهدف 
النقاط  ومناقشة  للوظيفة،  احملددة  واملهام  بالواجبات  القيام  على  القدرة  لديه  املتقدم  ان  من  التاكد  اىل 

املتعلقة بالراتب وشروط وتعليمات التعيني. 

مقابلة التوظيف
 اتصال مباشر بني املسؤول عن التوظيف يف املنظمة مع الشخص املتقدم للوظيفة، وهي

فرصة ووسيلة ألخذ معلومات واقعية وفعلية مفصلة عن شخصية املتقدم للوظيفة، وتصرفاته
يف املواقف املختلفة لتكوين خلفية مناسبة عنه، وهي بنفس الوقت فرصة، ووسيلة

للمتقدم لتسويق نفسه، وإقناع املسؤول عن التوظيف يف املنظمة.

مالحظاتمستويف ملتطلبات الوظيفةتاريخ تقديم الطلباسم املتقدمالرقم
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أ بعض االرشادات الجراء مقابلة التوظيف
 - أن تكون ودودا وجتعل املتقدم للوظيفة أن يكون مرتاحا ليساعدك للحصول على املعلومات. 

 - إعطاء املتقدم نبذة عن منظمتك مما سيساعده على تكوين فكرة أفضل عن بيئة العمل. 
 - التأكد من أن املتقدم قام باالطالع على الوصف الوظيفي وقد فهم املطلوب من الوظيفة.

 - طرح اسئلة ذات نهايات مفتوحة وإعطاء املتقدم الوقت الكايف لإلجابة على األسئلة.
 - حسن االستماع وإظهار االهتمام ملا يقوله املتقدم .

 - التأكد من دوافع املتقدم للوظيفة وامسح له بطرح األسئلة واجب عليها بصراحة.
 - ال تنسى أن يكون جزءا من املقابلة االختبار العملي إذا كانت الوظيفة تتطلب اختبارًا عمليا، وراع أن يكون 

     االختبار جمهزا مسبقًا لذلك.
 - ناقش الراتب مع املتقدم، واسأله عن أمساء بعض األشخاص املعرفني، كمرجع للشهادة على مؤهالته 

     وخرباته.

والنموذج التالي هو أحد النماذج اليت تستخدم للمقابلة وتقييم املوظفني املتقدمني يف منظمة القمر اخلريية، 
وميكنك ان تعدل او تضيف عليه وفق ما تقتضيه مصلحة العمل يف منظمتك.

منظمة القمر اخلريية - منوذج تقييم متقدم لوظيفة

معلومات عامة

اسم املتقدم: ............................................................................

جلنة التقييم: .......................................................................................

الوظيفة املطلوبة: .....................................                 الدائرة/القسم: .........................................

تقييم املتقدم

املعرفة بطبيعة مهارات الوظيفة املطلوبة

اخلربات السابقة يف نفس اجملال

مدى ارتباط املؤهل العلمي بالوظيفة املطلوبة

املبادرة

مهارة االتصال واالستماع

السلوك العام

الرغبة يف الوظيفة أو العمل لدى املنظمة

نقاط القوة عند املتقدم

نقاط الضعف عند املتقدم

التوصية 

ضعيف

-  نعم يوظف                         -  ال يوظف

ممتازجيدجداجيدمتوسط
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أ 4.6.5 التوظيف وعقد العمل
تاتي حاليا اخلطوة االخرية الواجب اختاذها من قبل املنظمة، واملتمثلة بعملية التوظيف بعد امتام مناقشة 
املرشح بالراتب، وشروط التعيني، وغري ذلك من االمور اليت تهم املنظمة. وهو اعداد عقد العمل مع املوظف 
تشعر  نفسه  الوقت  ويف  معا.  حقوقهما  حيفظ  كونه  سواء  حد  على  اجلانبني  من  لكل  مهمة  اداة  يعد  والذي 
املوظف مبا يسمى باالمن الوظيفي خالل فرتة عمله يف منظمتك. والفقرات املبينة تالياً تبني اهم العناصر 

الرئيسية اليت يتضمنها عقد العمل، وميكن للمنظمة ان تستشري حماميا العتماد عقد العمل او حتضريه. 

العناصر الرئيسة يف عقد العمل
 - اسم املنظمة، وعنوانها.

 - معلومات املتقدم للوظيفة / املعلومات الشخصية عن املوظف. 
 - األجر األساسي وأية عالوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها املوظف مبوجب شروط اخلدمة السارية.
 - اإلجازة اليت يستحقها املوظف، وساعات العمل االعتيادية، وساعات العمل اإلضايف عند الضرورة.

 - فرتة االختبار اليت سيعمل فيها حتت التجربة حتى  تتأكد املنظمة من أنه مناسب للوظيفة .
 - املدة املناسبة لإلخطار الذي يتعني القيام به على من يرغب من طريف العقد يف فسخه.

 - اإلجراءات التأديبية والعقوبات. 
 - شروط خاصة يتفق عليها الطرفان مبا ال يتعارض مع قانون العمل املعمول به.

 - أية بيانات أخرى حيددها قانون العمل املعمول به.
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أ ويعد عقد العمل املبني تاليا هو منوذج لعقد قامت منظمة القمر اخلريية باعتماده بينها وبني موظيفها:

منظمة القمر اخلريية - عقد عمل

الفريق األول  : ........................................        وميثله ....................     رئيس منظمة ..................

الفريق الثاني :   .......................................       اجلنسية: ..................     العنوان :  ......................

      
نظرا الن الفريق االول يرغب يف التعاقد مع الفريق الثاني للعمل يف منظمة........................................ 

فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

املادة )1(: يوافق الفريق األول على التعاقد مع الفريق الثاني ليعمل بوظيفة :   
                      مسمى الوظيفة : .................................    موقع العمل : ..........................................

املادة )2(: مدة العقد:  يعترب هذا العقد حمدد املدة ويبدأ اعتبارًا من مباشرته العمل بتاريخ ..................... 
ولغاية ......................

املادة )3(: يدفع الفريق االول للفريق الثاني راتبا شهريا مقداره )........( فقط ............................... الغري
                    شامال جلميع العالوات .

       
املادة )4(: ختضع خدمات الفريق الثاني لنظام................. والحكام قانون العمل، وقانون الضمان    

                    االجتماعي املعمول بهم .

املادة )5(: خيضع راتب الفريق الثاني للضرائب واالقتطاعات القانونية ومنها ضريبة الدخل والضمان            
                   االجتماعي، ويلتزم الفريق الثاني بأداء أقساط التأمني الصحي يف حال رغبته يف االستفادة من 

                   هذا التأمني وذلك حبسب األنظمة املعمول بها يف ............................

املادة )6( :  مينح الفريق الثاني اإلجازات اآلتية وحتتسب وفق األسس املعمول بها يف .........................
                      أ - إجازة سنوية مدتها ) 21 ( يومًا  ب - اإلجازة املرضية  ج – اجازة االمومة 

املادة )7(: حيق للفريق األول وفق تقديره وحده ان ينقل الفريق الثاني اىل أي وظيفة اخرى يف .............  
                    شريطة ان ال يقل مستواها عن مستوى وظيفته وان ال يؤدي النقل اىل خفض راتبه. 
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أ املادة )8(: يتعهد الفريق الثاني ان حيافظ على خصوصية وسرية املعلومات اليت يطلع عليها خالل مدة عمله       
                    سواء كانت هذه املعلومات متعلقة بشؤون الفريق االول او عمالئه وسواء كانت املعلومات ذات 

                   طبيعة فنية ادارية جتارية او غري ذلك، ويتعهد الفريق الثاني بان حيافظ على سرية هذه املعلومات 
                   وال يطلع عليها احد ايًا كان او مهما كانت الظروف.

املادة )9(: يعترب هذا العقد منتهيًا يف حالة انتهاء مدة العقد، أو أي إخالل باي بند من بنود هذا العقد من 
                    قبل الفريق الثاني أو إنهاء عقد العمل ألي من األسباب الواردة يف املادة )28( من قانون العمل 

                    رقم )8( لعام 1996 .

املادة)10(: يف حال عدم رغبة اي من الفريقني يف جتديد عقد العمل فعليه اشعار الفريق اآلخر بذلك خطياً 
                     قبل شهر واحد على االقل وال جيوز سحب االشعار اال مبوافقة الفريقني.

املادة )11(: يلتزم الفريق الثاني يف حال انتهاء عمله الي سبب كان ان يقوم بإعادة كل ما حبوزته واملتعلقة 
                      بعمل الفريق االول ، كما مينع على الفريق الثاني االحتفاظ بنسخة او ملخص عنها. 

املادة )12(: يلغي هذا العقد أي عقد او كتاب تعيني صادر من قبل الفريق األول للفريق الثاني قبل تاريخ 
                      هذا العقد.

املادة)13(: نظم هذا العقد من نسختني  حيتفظ كل فريق بنسخة منه.

توقيع الفريق الثاني                                                     توقيع الفريق االول

.....................................                                  .....................................
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أ 4.7 الدليل التعريفي للموظف اجلديد

تعتمد كل منظمة نظام خاص بها لتعريف املوظفني اجلدد ببيئة املنظمة، واسسس وقواعد العمل بها، حيث 
ختتلف من منظمة اىل اخرى،  ولكن يف الغالب ما تكون متشابهة اىل حد ما، ويعرف الدليل التعريفي 

للمنظمة بأنه:

                                                                         الدليل التعريفي
         اداة تتضمن بيانات ومعلومات عامة عن املنظمة لتعريف وتوعية املوظفني ببيئة املنظمة كاملة.

ويتضمن الدليل موضوعات متعددة عن املنظمة، نذكر منها رؤيا ورسالة املنظمة واهدافها، وأنظمة وقواعد 
العمل، والرواتب واالمتيازات، وسياسة صرف الراتب، والدوام واإلجازات، وتقييم األداء، واإلجراءات 

التأديبية، واىل ما غري ذلك املتعلق باملنظمة وعملها.  
 

ارتأينا يف هذا الدليل ان نستعرض معكم بعض حمتويات الدليل التعريفي الذي قامت منظمة القمر اخلريية 
باعداده من اجل املوظفني على سبيل املثال ال للحصر. وميكن للقائمني على اي منظمة العمل على 
تطويره واالستفادة منه كنواة دليل ميكن تعديله وتطويره وفق ما تقتضيه مصلحة العمل يف منظمتكم. 



72
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ة 
ري

ش
الب

د 
وار

لم
ة ا

دار
ت ا

سيا
سا

أ

منظمة القمر الخيرية
الدليل التعريفي للموظف اجلديد 2012
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منظمة القمر اخلريية

مقدمة:
أنت اآلن احد أعضاء فريق عمل منظمة القمر اخلريية وهذا الدليل وضع من اجل تعريفك باملنظمة 

واملتوقع ان تكون احد اعضائها املتميزين والعاملني على حتقيق رسالتها. 
ويقدم لك هذا الدليل موجزا عن أصول وقواعد العمل اليت حتددها األنظمة والتعليمات يف املنظمة، 

وذلك حرصا منا يف املنظمة على معرفتك وإملامك حبقوقك وواجباتك ولتحقيق قدر كاف من الوضوح يف 
بيئة العمل ولإلجابة عن العديد من األسئلة اليت قد تدور يف ذهنك. 

كلمة رئيس جملس ادارة املنظمة

الزميالت والزمالء احملرتمني
تسعى منظمة القمر اخلريية، برعاية جملس ادارة املنظمة واشرافها، وجبهود العاملني فيها، إىل حتقيق تقدم 
ملموس يف اجملاالت اليت تسعى املنظمة لتعزيزها من خالل برامج ومشاريع رائدة يف اجملاالت التنموية 

االجتماعية واالقتصادية.
نؤمن يف منظمة القمر اخلريية بأهمية عمل كل فرد منا لتحقيق أهداف املنظمة ورسالتها، وقد اثبت أفراد 

هذه املنظمة الذين يعملون بكل اجلد وااللتزام واألمانة لتحقيق رسالة هذه املنظمة ولكي تكون مرآة 
لالخرين يف جمال العمل التنموي.  

نتوقع حنن يف املنظمة من كل عامل او متطوع فيها االخالص والتفاني يف عمله، لكي يكون قيمة مضافة 
اىل خربات واجنازات املنظمة. ولذلك نتوقع منك ان تقدم اقرتاحاتك وخرباتك، وان تؤدي ما هو حمدد 

لك من مهام وواجبات بكل امانة ومسؤولية، وأعلم بأننا سنكون من الداعمني لك على الدوام.  
مع متنياتي للجميع بالتوفيق وللمنظمة باملزيد من العطاء والتقدم.
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مدير املنظمة

رئيس اهليئة 
اإلدارية

اهليئة اإلدارية

- نائب الرئيس
- أمني السر

- أمني الصندوق
- األعضاء

اهليئة العامة 
للمنظمة

وحدة إستقطاب الدعم
والتمويل واملنح

قسم كتابة 
مقرتحات 
التمويل 
واملنح

قسم التأهيل
والتدريب 
اإلجتماعي

قسم 
الصناديق 
اإلقراضية 

الدوارة

وحدة التدريب
والتأهيل وخدمة 

اجملتمع

قسم مجع 
التربعات 

العينية

قسم 
التأهيل 

والتدريب 
اإلقتصادي

قسم املشاريع 
اإلنتاجية 
املدرة 
للدخل

وحدة املشاريع 
اإلستثمارية
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أ رؤيا املنظمة
احداث تغري يف الواقع االجتماعي واالقتصادي وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف اجملتمع احمللي املستهدف 

من املنظمة. 

رسالة املنظمة
باستخدام  احمللي  اجملتمع  الفراد  واالقتصادي  االجتماعي  التمكني  خدمات  تقديم  اىل  املنظمة  تسعى 

املمارسات الفضلى املتبعة حمليًا واقليميا.

اهداف املنظمة
 - رفع مستوى املشاركة اجملتمعية الختاذ القرارات املتعلقة بواقعهم االجتماعي واالقتصادي.

 - زيادة انتاجية افراد اجملتمع احمللي من خالل تطوير ادوات التمويل وتاسيس املشاريع االنتاجية.
 - املساهمة يف حتسني اخلدمات التعليمية والصحية والثقافية اليت تعنى بالشباب واملرأة يف اجملتمع. 

1. أنظمة وقواعد العمل
يلي بعض قواعد  للمنظمة، وفيما  أقرها جملس االدارة  مالية وإدارية  أنظمة  القمر اخلريية وفق  تعمل منظمة 

العمل، عليك االطالع عليها وااللتزام بها.

1-1 التوظيف والتعيني وفرتة التجربة
 - يتم اختاذ قرارات التوظيف بعد ظهور احلاجة املاسة لوظيفة شاغرة يف برامج ومشاريع املنظمة.

 - يتم االعالن عن الوظيفة رمسيا يف احدى الصحف اليومية أو موقع املنظمة االلكرتوني او مواقع التواصل 
    االجتماعي مثل الفيسبوك والتويرت. 

 - يراعى يف اعالن الوظيفة ان يتضمن اسم الوظيفة وموقعها وابرز مهامها، واملؤهالت واخلربات واملهارت 
    املطلوبة من املتقدمني.

 - تتخذ قرارات التعيني يف املنظمة على أساس الكفاءة واملؤهالت والقدرات واحتياجات العمل، ويعني 
    املوظف اجلديد يف املنظمة بعقد عمل جيدد سنويًا مبوافقة الطرفني.

 - ضرورة تقديم املوظف لألوراق الثبوتية التالية:
    * صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.

    * شهادات تبني اخلربات السابقة.
    * صورة عن هوية األحوال املدنية ودفرت العائلة.

    * شهادة عدم حمكوميه صادرة من اجلهات املختصة بذلك.
    * شهادة خلو امراض.

    * صورة شخصية.
 - خيضع املوظف لفرتة جتربة مدتها ثالثة أشهر، وحيق لكل من املنظمة واملوظف إنهاء عقد العمل املربم 

    بينهما خالل مدة التجربة دون إنذار مسبق.
 - يقيم أداء املوظف قبل نهاية فرتة التجربة من قبل مديره املباشر، ويف حال استمراره يف عمله بعد انتهاء 

    مدة التجربة، فتعد فرتة التجربة جزءًا من خدمة املوظف الفعلية يف املنظمة. 
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أ 2-1 واجبات املوظف وسلوكه 
أ - يلتزم املوظف يف املنظمة باآلتي :

 - القيام باملهام والواجبات احملددة اليه بكفاءة وأمانة وإخالص.
 - االلتزام مبواعيد الدوام اليت تقررها املنظمة وحسبما تقتضيه طبيعة عمل املوظف.

 - التقيد بكل ما يصدر عن املنظمة من أنظمة وتعليمات.
 - التعامل مع الناس على أساس من العدالة واملساواة دون متييز بينهم.

 - تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل اإلداري.
 - احملافظة على املال العام ومصاحل املنظمة وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه املباشر عن  

     أي جتاوز على املال العام أو املصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضـر باملصلحة العامة.
 - احملافظة على خصوصية وسرية املعلومات اليت يطلع عليها خالل مدة عمله.

 - التقيد بالقوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالعمل. 

ب. حيظر على املوظف يف املنظمة اإلقدام على أي من األعمال اآلتية:
 - ترك العمل دون احلصول على إذن مسبق من رئيسه.

 - االحتفاظ لنفسة بأي وثيقة من وثائق املنظمة أو نسخة منها أو تزويد الصحف واجملالت ووكاالت األنباء بها 
    أو أي معلومات عنها دون أن يكون ذلك من صالحياته.

 - استغالل وظيفته ملصلحته  الشخصية 
 - العمل لدى جهات أخرى سواء خالل ساعات الدوام الرمسي أو خارجها دون احلصول على إذن مسبق من 

    املدير املباشر.

2. الرواتب واالمتيازات

1-2 الراتب
حيدد راتب املوظف استنادًا إىل الوظيفة اليت يشغلها والواجبات املناط بها واملسؤوليات املرتتبة عليها، إضافة 

إىل املؤهالت العلمية واخلربات العملية.

2-2 االمتيازات
أ - الزيادة السنوية

حتدد قيمة الزيادة السنوية يف نهاية كل سنة مالية من قبل جملس االدارة للمنظمة، وتصرف اىل كافة املوظفني 
باستثناء ممن حصلوا على تقييم دون املتوسط. 

ب - الضمان االجتماعي: 
االجتماعي،  الضمان  قانون  حبسب  املنظمة  يف  عمله  بداية  منذ  االجتماعي  الضمان  يف  املوظف  يشرك 
وتبلغ قيمة االشرتاك الشهري للموظف 18.75% من راتبه اإلمجالي )12.25% من املنظمة و6.5% من راتب 

املوظف( وتغطي هذه النسبة اشرتاك التقاعد وإصابات العمل وبدل التعطل.
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أ ج - احلوافز:
متنح املنظمة حوافز للموظفني املتميزين وعلى شكل كتاب شكر وتقدير يقدم للموظف وذلك خالل مدة 
أقصاها أسبوعني من تاريخ العمل الذي يشكر عليه. أو مكافأة مقطوعة يرتاوح مقدارها من ....................... 

إىل ....................... وحبسب ما تقرره ادارة املنظمة .

د - التنقالت اخلاصة بالعمل واملياومات
تلتزم املنظمة بتأمني التنقالت الرمسية للموظفني فيها، ويف حال تطلب عمل املوظف ان ينام خارج موقع 

املنظمة اليت يعمل فيها فتصرف له مياومات حبسب نظام املوظفني املعمول به يف املنظمة. 

3. سياسة صرف الراتب
تصرف الرواتب للموظفني يف املنظمة باسلوبني وحسب ما يفضله املوظف. االسلوب االول اصدار شيك بقيمة 
صايف الراتب وباسم املوظف وخمتوم ال يصرف اال للمستفيد االول، واالسلوب الثاني حتويل صايف الراتب 

على رقم احلساب الشخصي للموظف يف البنك الذي خيتاره.

4. الدوام واإلجازات

1-4 الدوام 
 - حتدد ساعات الدوام الرمسي بقرار من مديراملنظمة ومبوافقة جملس االدارة فيها، حبيث ال تزيد ساعات 

    الدوام األسبوعية عن مثانية وأربعني ساعة، ويراعى يف ذلك طبيعة عمل املشاريع املختلفة.
 - يبدا الدوام الرمسي للمنظمة من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر مخسة أيام يف األسبوع، وتعطل 

    املؤسسة يومي اجلمعة والسبت.
 - تتبع املنظمة يف حتديدها أليام العطل واألعياد الدينية والرمسية البالغات اليت تصدرها احلكومة االردنية.

 - جيوز ملدير املنظمة تشغيل املوظف أكثر من ساعات العمل األسبوعية على أن يتم تعويض الساعات اإلضافية 
    مبغادرات أو إجازات يتم االستمتاع بها يف نفس الشهر الذي استحقت فيه أو الشهر الذي يليه، وال جيوز 

    ترحيلها أو معاملتها كاإلجازات السنوية.
 - يقوم كل موظف باثبات دوامه اليومي بتعبئة املعلومات الواردة يف سجل الدوام اليومي.

 - يتم خصم املغادرات اخلاصة باملوظف والطارئة اليت ال حتتمل التأجيل من اإلجازة السنوية، وجيب اخذ 
    موافقة املدير املباشر قبل املغادرة.

 - يعترب املوظف فاقدًا لوظيفته إذا تغيب عن مركز عمله دون سبب مشروع، مدة تزيد عن عشرة أيام متتالية.

2-4 االجازات 
أ - اإلجازة السنوية 

يستحق املوظف 21 يوم إجازات سنوية وملدير املنظمة تنظيم اإلجازات السنوية للموظفني يف بداية العام 
وفق رغبات املوظفني وذلك لضمان تنظيم سري العمل. وال جيوز املباشرة باإلجازة السنوية قبل اخذ املوافقة 
اخلطية عليها اال يف احلاالت الطارئة، وال جيوز مجع اإلجازات السنوية ألكثر من سنتني متتاليتني بأي حال 

من األحوال.
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أ ب - اإلجازات املرضية
مينح املوظف/ـة إجازة مرضية مدفوعة األجر مقدارها أربعة عشر يوماً خالل العام وال تزيد اإلجازة املرضية 
غري املدعمة بتقارير طبية عن يوم واحد يف املرة الواحدة وحبد أقصى مخسة أيام يف العام. ويف حالة إصابة 
التعامل مع احلالة  24 ساعة ويتم  العمل جيب إبالغ الضمان االجتماعي وإدارة املنظمة عن اإلصابة خالل 

حبسب قانون وأنظمة الضمان االجتماعي.

ج - اإلجازة الطارئة
مينح املوظف إجازة ال حتتسب من اإلجازة السنوية مقدارها ثالثة أيام يف حالة وفاة أحد الوالدين أو األخوة 
أو األخوات أو األبناء أو الزوج أو الزوجة، ويومني يف حالة وفاة اجلد أو اجلدة أو العم أو العمة أو اخلال أو 

اخلالة أو احلمى أو احلماة. ويف حالة الزواج مينح املوظف إجازة زواج مقدارها أسبوع.

د- اجازة االمومة
تستحق املوظفة عند الوالدة إجازة أمومة مدتها سبعون يومًا قبل الوضع وبعده وبراتب كامل وال تعترب هذه 
تاريخ  من  سنة  خالل  تأخذ  أن  األمومة  إجازة  انتهاء  بعد  وللموظفة  املرضية.  أو  السنوية  اإلجازة  من  املدة 

الوالدة فرتة أو فرتات رضاعة ال تزيد عن ساعة واحدة يف اليوم الواحد.

5. تقييم األداء
يتم تقييم اداء املوظف من حيث اجنازاته وواجباته الوظيفية وكفاءاته وقدراته وعالقته مع رؤسائه ومرؤوسيه 
من قبل املسؤول املباشر عنه يف نهاية فرتة التجربة ويف نهاية العام، وجتري عملية التقييم مبشاركة املوظف 

بشكل فاعل عرب مناقشة مستوى أداء املوظف بالنسبة إىل معايري التقييم املختلفة واملعتمدة لدى املنظمة.

6. اإلجراءات التأديبية
العمل  وقواعد  بأنظمة  وااللتزام  التعامل،  وأصول  العمل  أخالقيات  بأفضل  تتحلى  ان  املنظمة  منك  تطلب 
وبالتعليمات واألنظمة والقوانني املعمول بها يف املنظمة، وإن عدم االلتزام بها أو القيام بأي عمل أو تصرف 
قد خيل بالواجبات واملسؤوليات والصالحيات املوكلة اليك سيعرضك للمسائلة واإلجراءات التأديبية مبوجب 
نظام املنظمة والذي يطبق بالتسلسل وفق االتي: 1( التنبيه اخلطي 2( غرامة اجر حتسم من الراتب 3( اإلنذار 

اخلطي 4( حجب الزيادة السنوية 5( االستغناء  والفصل من اخلدمة.
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أ املصادر واملراجع
•  دليل بناء القدرات املؤسسية ملنظمات اجملتمع احمللي – مؤسسة نور احلسني – برنامج قدرات

•  دليل مبادىء احلاكمية الرشيدة يف منظمات اجملتمع احمللي -  مؤسسة نور احلسني – برنامج تنمية  
    اجملتمعات احمللية

•  ادارة املوارد البشرية ) االساليب احلديثة(- د. يزن تيم
• http://hrm-group.com 

• http://www.hrdiscussion.com 

• http://humanresourcesblogger.wordpress.com/2009/06/06/63 

• http://www.abahe.co.uk/human-resources-management-and-recruitment-modul

   e-contents.html

• http://www.hrm-group.net/vb/archive/index.php?f-10.html 

• http://ar.wikipedia.org/wiki 
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أ النماذج

منوذج رقم )4.1( كتابة وصف وظيفي

اسم الوظيفة

الدائرة / الوظيفة

مسؤول أمام

مسؤول عن

األهداف الرئيسية للوظيفة

املهام والواجبات الرئيسية

متطلبات الوظيفة

منوذج كتابة وصف وظيفي
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منوذج رقم )4.2( طلب توظيف

اسم الوظيفة:  ...........................               تاريخ االعالن عن الوظيفة:.................            نوع االعالن:.....................

االسم الرباعي

احلالة االجتماعية

اجلنسية

مكان السكن احلالي

املؤهل                               سنة التخرج                            الشهادة                                املؤسسة التعليمية

مكان العمل                 تاريخ البدء                 تاريخ االنتهاء                 اسم الوظيفة                 هاتف املؤسسة

اسم الدورة                  التاريخ                         مكان التدريب               اجلهة املدربة               نوع املهارات

5. اية مالحظات ترغب باضافتها:.............................................................................

6. املرفقات املطلوبة:1( السرية الذاتية.2( صورة عن هوية االحوال املدنية.3( نسخة آلخر شرحية راتب 

اسم وتوقيع املتقدم                                                                  التاريخ

اسم وتوقيع مستلم الطلب:

اجلنس

العنوان الربيدي

اهلاتف
الربيد االلكرتوني

منوذج طلب توظيف

1. املعلومات العامة عن املتقدم

2. التعليم واملؤهالت العلمية

3. اخلربات العملية

4. الدورات التدريبية
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منوذج تقييم متقدم لوظيفة

معلومات عامة

اسم املتقدم: ............................................................................

جلنة التقييم: .......................................................................................

الوظيفة املطلوبة: .....................................                 الدائرة/القسم: .........................................

تقييم املتقدم

املعرفة بطبيعة مهارات الوظيفة املطلوبة

اخلربات السابقة يف نفس اجملال

مدى ارتباط املؤهل العلمي بالوظيفة املطلوبة

املبادرة

مهارة االتصال واالستماع

السلوك العام

الرغبة يف الوظيفة أو العمل لدى املنظمة

نقاط القوة عند املتقدم

نقاط الضعف عند املتقدم

التوصية 

ضعيف

-  نعم يوظف                         -  ال يوظف

ممتازجيدجداجيدمتوسط

منوذج رقم )4.3( تقييم متقدم لوظيفة
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أ منوذج رقم )4.4( عقد عمل

عقد عمل

الفريق األول  : ........................................        وميثله ....................     رئيس منظمة ..................

الفريق الثاني :   .......................................       اجلنسية: ..................     العنوان :  ......................

      
نظرا الن الفريق االول يرغب يف التعاقد مع الفريق الثاني للعمل يف منظمة........................................ 

فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

املادة )1(: يوافق الفريق األول على التعاقد مع الفريق الثاني ليعمل بوظيفة :   
                      مسمى الوظيفة : .................................    موقع العمل : ..........................................

املادة )2(: مدة العقد:  يعترب هذا العقد حمدد املدة ويبدأ اعتبارًا من مباشرته العمل بتاريخ ..................... 
ولغاية ......................

املادة )3(: يدفع الفريق االول للفريق الثاني راتبا شهريا مقداره )...........( فقط ............................ الغري
                    شامال جلميع العالوات .

       
املادة )4(: ختضع خدمات الفريق الثاني لنظام................. والحكام قانون العمل، وقانون الضمان    

                    االجتماعي املعمول بهم .

املادة )5(: خيضع راتب الفريق الثاني للضرائب واالقتطاعات القانونية ومنها ضريبة الدخل والضمان            
                   االجتماعي، ويلتزم الفريق الثاني بأداء أقساط التأمني الصحي يف حال رغبته يف االستفادة من 

                   هذا التأمني وذلك حبسب األنظمة املعمول بها يف ............................

املادة )6( :  مينح الفريق الثاني اإلجازات اآلتية وحتتسب وفق األسس املعمول بها يف .........................
                      أ - إجازة سنوية مدتها ) 21 ( يومًا  ب - اإلجازة املرضية  ج – اجازة االمومة 

املادة )7(: حيق للفريق األول وفق تقديره وحده ان ينقل الفريق الثاني اىل أي وظيفة اخرى يف .............  
                    شريطة ان ال يقل مستواها عن مستوى وظيفته وان ال يؤدي النقل اىل خفض راتبه. 
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أ املادة )8(: يتعهد الفريق الثاني ان حيافظ على خصوصية وسرية املعلومات اليت يطلع عليها خالل مدة عمله       
                    سواء كانت هذه املعلومات متعلقة بشؤون الفريق االول او عمالئه وسواء كانت املعلومات ذات 

                   طبيعة فنية ادارية جتارية او غري ذلك، ويتعهد الفريق الثاني بان حيافظ على سرية هذه املعلومات 
                   وال يطلع عليها احد ايًا كان او مهما كانت الظروف.

املادة )9(: يعترب هذا العقد منتهيًا يف حالة انتهاء مدة العقد، أو أي إخالل باي بند من بنود هذا العقد من 
                    قبل الفريق الثاني أو إنهاء عقد العمل ألي من األسباب الواردة يف املادة )28( من قانون العمل 

                    رقم )8( لعام 1996 .

املادة)10(: يف حال عدم رغبة اي من الفريقني يف جتديد عقد العمل فعليه اشعار الفريق اآلخر بذلك خطياً 
                     قبل شهر واحد على االقل وال جيوز سحب االشعار اال مبوافقة الفريقني.

املادة )11(: يلتزم الفريق الثاني يف حال انتهاء عمله الي سبب كان ان يقوم بإعادة كل ما حبوزته واملتعلقة 
                      بعمل الفريق االول ، كما مينع على الفريق الثاني االحتفاظ بنسخة او ملخص عنها. 

املادة )12(: يلغي هذا العقد أي عقد او كتاب تعيني صادر من قبل الفريق األول للفريق الثاني قبل تاريخ 
                      هذا العقد.

املادة)13(: نظم هذا العقد من نسختني  حيتفظ كل فريق بنسخة منه.

توقيع الفريق الثاني                                                     توقيع الفريق االول

.....................................                                  .....................................
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أ 5.1 نظرة عامة

مت اعداد هذا الدليل لتزويد املنظمات غري الرحبية باالدوات الالزمة لبناء قدراتها وتطوير مهاراتها يف جمال 
االدارة املالية، وتشجيعها على تنفيذ املمارسات االساسية يف هذا اجملال، وحيتوي هذا الدليل على العديد 
من النماذج والتعليمات اليت تساعد املنظمة على تنظيم امورها املالية، كما مت التطرق فيه اىل عدة نواحي 

مالية وادارية حتتاج املنظمة لوجودها وهي:
 •  عمليات الشراء .

 •  املوازنات. 
 •  اجراءات السالمة .

 •  دفرت النقدية ودفرت البنوك.
 •  الدفعة النقدية املقدمة وتصحيح األخطاء.

 •  التسوية املصرفية. 
 •  التقارير املالية والقواعد االساسية لعقود اجلهات املاحنة.

وجتدر االشارة اىل أهمية وجود دليل مالي يف املنظمات غري الرحبية يتضمن شرح ووصف النظمتها املالية، 
حيث يساعد الدليل املالي املوظفني على فهم مسؤولياتهم وعلى ربط األنظمة الداخلية املختلفة، كما يقلل 
وجود الدليل من امكانية التوقف يف العمل الناتج عن التغيري يف املوظفني. وعلى املنظمة اشراك املسوؤلني 

عن الوحدات املختلفة فيها يف اعداد الدليل املالي والذي جيب ان يكون سهل القراءة .

وقد حيتوي الدليل املالي للمنظمة على بعض املواضيع املذكورة ادناه، حيث ان هذه املواضيع هي على 
سبيل املثال ال احلصر :

 •  املسؤوليات والتسلسل املؤسسي.
 •  التعليمات املالية للموازنة والرواتب والسفر والسيارات.

 •  التعليمات االدارية واملالية للمشرتيات والبنوك واحملاسبة.
 •  دليل احلساب.

 •  أي معلومات أخرى كأمثلة ومراجع وجداول.

أهداف الفصل:
يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على: 

 •  التعرف على مفهوم االدارة املالية ومبادءها وعناصر النظام املالي.
 •  تطوير مهارة عمل املوازنات والتسوية املصرفية. 

 •  فهم اخلطوات األساسية لعمليات الشراء واجراءات السالمة.
 •  استخدام التعليمات املالية يف دليلها املالي واالداري لغايات التطبيق كالدفعة النقدية املقدمة، وتصحيح  

     األخطاء، ودفرت النقدية، ودفرت البنوك، واعداد التقاريراملالية، والقواعد االساسية لعقود اجلهات املاحنة.
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املصطلحات االساسية واالختصارات:

Financial Management  اإلدارة املالية
 تساعدك على إنفاق أموالك بالطريقة اليت تنويها )املساءلة(، مسك الدفاتر بطريقة واضحة ومنظمة لبيان كم 

أنفقت )الوضوح(، إعداد تقاريرعن كيفية إنفاق أموال املنظمة)الشفافية(.

  Purchase الشراء
لتطبيق مبدأ الشفافية، على املنظمة العمل ضمن اجراءات واضحة مبا يتعلق باجراءات املشرتيات.

Budgets املوازنات
تساعدك على االجابة على األسئلة التالية: ما هي قيمة امجالي املبلغ املتوفر حاليا لدى املنظمة )الدخل( ؟ما 
هي االشياء املختلفة اليت سوف تقوم بإنفاق املال عليها )اإلنفاق(؟ متى ستنفق هذا املال؟ السبب/ الغرض 

من إنفاق املال )األنشطة(؟

Segregation of Duties الفصل يف املهام
أهم الضوابط يف اإلدارة املالية وحيد من خماطر التدليس أو إساءة استخدام األموال.

 Advance Payment الدفعة النقدية املقدمة
ما  لغرض  النقود  أو استخدام  ما  للخروج وشراء شيء  النقدية  ما من صندوق  النقود اليت تعطى لشخص  هي 

حيظى باملوافقة.

Bank Reconciliation التسوية املصرفية
تقارن عملية التسوية املصرفية بني دفرت احلساب املصريف اخلاص بك وكشف احلساب املصريف الذي يصدره 

البنك الذي تتعامل معه كل شهر.

Financial Reports التقارير املالية
إحدى أدوات اإلدارة: فهي تساعد على ضمان املساءلة والشفافية والوضوح وجيب إعدادها شهريا.

Contracts and Donors العقود واجلهات املاحنة
تنص االتفاقيات على: مقدار األموال اليت ستصرف يف كل مرة، عدد املرات اليت سوف يتم فيها منح مدفوعات 
جديدة، أنواع التقارير أو املستندات اليت جيب تقدميها للحصول على دفعات مالية جديدة، املستندات اليت 

جيب تقدميها. 
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أ 5.2 اإلدارة املالية    

5.2.1 مفهوم اإلدارة املالية 
                                                                اإلدارة املالية تساعدك على

 •  إنفاق أموالك بالطريقة اليت تنويها )املساءلة(.
 •  مسك دفاتربطريقة واضحة ومنظمة لبيان كم أنفقت وكم تركت لإلنفاق )الوضوح(.

 •  إعداد تقارير لألعضاء عن كيفية إنفاق أموال املنظمة )الشفافية(.
 •  مسك الدفاتر لبيان كيفية إنفاقك لألموال )اجملاالت/البنود اليت أنفقت أموالك( )الشفافية(.

 •  احلفاظ على أموالك من األخطاء والسرقة والتدليس )أو احلد من ذلك(.
 •  تبني للجهات املاحنة أنك قد استخدمت أمواهلم بالشكل املالئم )املساءلة(.

 •  التخطيط للمستقبل.
 

5.2.2 املخاوف املتصلة بالنقود
 •  من الطبيعي أن تتملكك املخاوف فيما يتعلق بالنقود.

 •  إن إدارة النقود حتتاج إىل التمرس.
 •  سوف تتعلم كيفية إدارة النقود بغرض مساعدتك على حتقيق أهدافك وتفادي املشكالت.

5.2.3 مبادىء االدارة املالية 
تستند االدارة املالية على ثالثة مبادئ اساسية هي: الشفافية والوضوح واملساءلة، ومن املهم ان تأخذ هذه 
املبادىء بعني االعتبار عندما تقوم بإدارة النقود حتى تكون لك مصداقية، وفيما يلي املؤشرات اليت تضمن 

تنفيذ املنظمة هلذه املبادئ.

مؤشرات على الوضوح

 •  سهولة العثور على املستندات والسجالت.
 •  سهولة قراءة املستندات.

 •  ترتيب املستندات يف ملفات بالشكل الصحيح وبالرتتيب الصحيح.
 •  سهولة قراءة السياسات وفهمها.

مؤشرات على الشفافية

 •  أداء كل شيء يف العلن وبوضوح تام )األمور غري خافية(.
 •  األعمال والقرارات تكون مجيعها مفهومة لدى إدارة املنظمة وألعضائها وللجهات املاحنة.

 •  يستطيع كل شخص أن يفهم السبب يف الطريقة اليت حتدث بها األمور.
 •  االحتفاظ بسجل مكتوب لتوثيق األعمال والقرارات، وتكون عملية التوثيق مبستندات دقيقة وكاملة.

 •  التوثيق مبستندات عندما يطلب ذلك.
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أ مؤشرات على املساءلة

 •  أن تفعل ما تقول أنك تفعله )احلفاظ على وعودك(.
 •  إنفاق النقود على األنشطة املتفق عليها.

 •  إنفاق النقود وفًقا للموازنة.
 •  اتباع اإلجراءات املتفق عليها.

5.2.4 أسئلة خبصوص االدارة املالية 

 •  من املسؤول عن اإلدارة املالية؟
    كل شخص يف املنظمة ممن يتعامل مع النقود أو يستخدم األصول مسؤول عن اإلدارة املالية لتلك املنظمة. 

 •  املخططون: املخططون مسؤولون عن تأمني النقود واختاذ القرارات بشأن مقدار النقود املطلوبة، وكيفية 
    استخدام تلك النقود يف حتقيق رسالة املنظمة وأهدافها، وهم يقومون بإعداد املوازنات واعتمادها، وغالًبأ 
    ما يوجه أولئك األشخاص األسئلة التالية:  ما الذي حنتاجه؟ كيف سيساعدنا على حتقيق أهدافنا؟ هل يستحق 

    التكلفة؟ هل نستطيع احلفاظ عليه؟ هل لدينا املقدرة على استخدامه بفاعلية؟
    وغالًبا ما يكون هؤالء األشخاص أعضاء جملس إدارة، أو أعضاء جلنة تنفيذية، أو مدراء، أو رؤساء تنفيذيني     
    )وقد يكونون ماسكي الدفاتر يف حالة إحدى منظمات اجملتمع املدني(. وغالًبا ما يقوم العاملون امليدانيون 

    بإبالغ أولئك األشخاص باحتياجاتهم. 

 •  املراقبون واحلماة: املراقبون واحلماة املاليون مسؤولون عن التأكد من أن النقود واألصول تستخدم للغرض 
    املقصود منها، وغالًبا ما يؤدي أولئك األشخاص املهام التالية: وضع سياسات لضمان أن النقود واألصول 
    تستخدم بالشكل الصحيح، مراقبة استخدام النقود )االحتفاظ بالنقدية وتوزيعها ومسك احلسابات وقوائم 

    األصول وإعداد التقارير املالية(، التأكد من أن األشخاص املالئمون يستخدمون النقود واألصول يف 
    األغراض املالئمة. 

     •  األشخاص الراغبون يف استخدام النقود أو أحد األصول لديهم الصالحية الستخدامها.
     •  يستخدم األشخاص النقود واألصول لألغراض الصحيحة.

     •  ختضع األصول لعملية صيانة جيدة.
    وغالًبا ما يكون هؤالء األشخاص أعضاء جلنة تنفيذية، أو مدراء، أو حماسبني، أو ماسكي دفاتر، أو حراس، أو 

    عاملي نظافة، أو سائقني.

•  املستخدمون: األشخاص الذين يستخدمون النقود واألصول مسؤولون عن التأكيد على أن تنجز األصول 
    الغرض املطلوب منها، ويتأكدون من أن النقود واألصول تستخدم للغرض من ورائها وبالشكل الصحيح، 
    تستخدم بشكل آمن، ويكون هؤالء األشخاص عادة كل شخص يف املنظمة من مدراء، وماسكي دفاتر، 

    وعمال ميدانيني، وسائقني، وعاملي نظافة ... إخل. 
    ولألشخاص مسؤوليات متداخلة فيما يتصل باإلدارة املالية، فقد يكون املدير خمطًطا ومراقًبا ومستخدًما، 

    وقد يكون السائق كذلك حامًيا ومستخدًما، وغالًبا ما يكون ملاسكي الدفاتر واحملاسبني دوًرا يلعبونه يف كافة 
    األدوار األربعة املذكورة أعاله. 



92
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ة 
الي

لم
ة ا

ظم
الن

ء ا
بنا

ت 
سيا

سا
أ • من الذين يساءل أمامهم املدراء املاليون؟

    أغلب املدراء املاليني يف املنظمات غري الرحبية مسؤولون أمام اللجان التنفيذية وأمام اجلهات املاحنة، 
    وإن كانت املنظمة مسجلة قانونيا تكون مسؤولة أمام احلكومة إن قررت إجراء عملية تدقيق، فإن كانت

    املنظمة ذات عضوية فقد خيضع املدراء املاليني للمساءلة أمام أعضائها. 

 • ما هي مسات اإلدارة املالية اجليدة؟
 • يضمن النظام املالي املساءلة وتأمني األموال عند احلاجة إليها كما يضمن الوضوح. 

 • يتم إعداد املوازنات يف الوقت املالئم لتأمني األموال عند احلاجة إليها، وتعكس تلك املوازنات املطلوب 
   تنفيذه من أنشطة.

 • تكون عملية احملاسبة دقيقة وحمدثة.
 • يتم جلب املوارد يف الوقت املالئم لتنفيذ األنشطة حسب اخلطط املوضوعة.

 • تستخدم املوارد يف األغراض املقصودة من ورائها. 
 • تستخدم املوارد بشكل حمرتم وآمن.

 • يتم إعداد التقارير يف مواعيدها املقررة وبالشكل الصحيح. 

 • ما هي فوائد اإلدارة املالية اجليدة؟
 • األموال تكون متاحة لتنفيذ األنشطة عند طلبها.

 • يتم جلب املوارد وإتاحتها يف الوقت املناسب لتنفيذ األنشطة وفًقا للخطط املوضوعة. 
 • البنود الرئيسية يف املوازنات يتم اإلنفاق عليها وعادة ما يؤدي ذلك إىل استمرار الدعم من جانب اجلهة 

   املاحنة، وهو ما يتيح للمنظمات االستمرار يف تنفيذ أنشطتها. 
 • املوارد اليت ال تدخل يف املوازنة ال يتم شراؤها، أو يتم شراؤها فقط مبوافقة خطية مسبقة مما يؤدي إىل 
   بناء ثقة اجلهات املاحنة، ومن االفضل مع اجلهات املاحنة اجلديدة االلتزام باملوازنة واخلطة وعدم طلب 

   ما خيتلف عما هو وارد فيهما، ومن املمكن ملنظمة ما أن تضع موازنة جديدة بعد أن تكون املوازنة األوىل 
   قد مت تنفيذها بالكامل، ويؤدي ذلك إىل بناء ثقة اجلهات املاحنة كما يؤدي إىل دعمها. 

 • يتم احلد بشكل كبري من سرقة موارد املنظمة وسوء استخدامها عندما تكون اإلدارة املالية رشيدة، ألن 
   األشخاص داخلها يفهمون أن املدراء يتتبعون أموال وأصول املنظمة، ويعين ذلك أن األموال متاحة لتنفيذ 

   األنشطة املخطط هلا.

 • كيف ميكن لغياب اإلدارة املالية اإلضرار باملنظمة؟
   إن استخدام األموال بفاعلية وأمانة ال يضمن النجاح، ولكن من املؤكد أن استخدام األموال بال فاعلية 
    وعدم أمانة يقلل من فرص املنظمة يف النجاح، ويؤثر سوء اإلدارة املالية على جلب املوارد املطلوبة 
    لتنفيذ األنشطة يف الوقت املالئم، ومن بني املشكالت اليت تواجهها املنظمات اليت تفتقر إىل اإلدارة 

    املالية السليمة ما يلي:
 •  عدم توفر األرصدة الكافية لتنفيذ األنشطة ألن املدراء ال يقومون بإعداد املوازنات أو التقارير املالية يف 

     مواعيدها املقررة.
 •  األرصدة متاحة ولكن املوارد ال يتم توفريها يف الوقت املالئم لتنفيذ األنشطة وفًقا للخطط املوضوعة.
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أ  •  البنود الرئيسية للموازنات تعاني زيادة يف اإلنفاق دون احلصول على موافقة اجلهة املاحنة مما يؤدي اىل 

     انعدام الثقة يف املنظمة، وعادة ما يؤدي ذلك إىل نقص يف التمويل من جانب اجلهات املاحنة. 
 •  إن سرقة موارد املنظمة أو سوء استخدامها من االمور شائعة احلدوث عندما تكون اإلدارة املالية سيئة، النه 

     سريعا سيتم ادراك أن املدراء غري قادرين على تعقب أموال وأصول املنظمة، وعادة ما يؤدي ذلك إىل 
     نقص يف التمويل من جانب اجلهات املاحنة.

 •  ما الرابط بني اإلدارة املالية وإعداد الربامج؟
 •  تضمن اإلدارة املالية السليمة ببساطة أن متتلك املنظمة املوارد لتنفيذ براجمها، املدير املالي الناجح 

     يعمل على ضمان أن تكون األموال متاحة عند احلاجة إليها وأن تلك األموال تستخدم بفاعلية وفًقا خلطط 
     املنظمة. 
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5.3 التنظيم

5.3.1 عناصر النظام املالي
 •  املستندات: املوازنة وعقد اجلهة املاحنة والسياسات املالية / الدليل املالي.

 •  دفاتر األستاذ: دفرت البنك ودفرت النقدية وأستاذ الدخل وأستاذ املصروفات.
 •  السجالت: سجل الشيكات وسجل األصول وسجل تتبع األجهزة واملعدات وسجل مراقبة النقدية.

 •  مناذج متنوعة: الدفعة النقدية املقدمة وثالثة عروض أسعار وطلب شراء وإيصال داخلي وإيصال حتويل 
     نقدية.

 •  اإليصاالت: إيصال استالم النقدية وإيصال الدفعة النقدية املقدمة وإيصال استالم الشيكات.
 •  التسويات: التسوية النقدية والتسوية املصرفية وميزان املراجعة.

 •  التقارير: التقرير املالي. 

5.3.2 تعريفات
 •  املوازنة: هي خطة واتفاقية عن كيفية صرفك الموال املنظمة، وسوف تبقي موازنتك يف نفس جملد أستاذ 

     املصروفات.
 •  العقد: العقد املربم مع اجلهة املاحنة، ويصف العقد األنشطة اليت تستطيع متويلها باملال واإلطار الزمين 

     ونتائج اإلنفاق وأية تعليمات للجهة املاحنة عن كيفية إدارة املوازنة، ويتم االحتفاظ بالعقد يف نفس اجمللد 
     الذي حتتفظ فيه بالتقارير املالية. 

 •  السياسات واإلجراءات: السياسات واإلجراءات هي املستندات اليت توفر التعليمات والتوجيهات األساسية 
     عن كيفية قيامك بإدارة العمليات املالية.

 •  تقريرالدفعة النقدية املقدمة: الدفعة النقدية املقدمة هي استالم شخص ما نقوًدا لشراء شيء ما أو دفع مقابل 
     شيء ما، وجيب استخدام منوذج تقرير كهذا لقيد ما يلي: املبلغ الذي مت إعطاؤه، املبلغ املتبقي الذي 

     متت إعادته، قيمة املقبوضات، مجيع النقود اليت مت بيانها.
•  ثالثة عروض أسعار: عرض السعر هو إبالغ البائع إياك بتكلفة شيء ما، ويطلق عليه ثالثة عروض أسعار ألنه 
     يتعني عندما تستخدم هذا النموذج أن حتصل على عروض أسعار من ثالثة موردين خمتلفني على األقل، 

     ونستخدم هذا النموذج كي نقيد كل عرض سعر حتى يتسنى لنا مقارنة األسعار، وترغب بعض اجلهات املاحنة 
     يف احلصول على هذا النموذج لكل عملية شراء، كما ترغب معظم اجلهات املاحنة األخرى يف استخدامه 

     فقط للمشرتيات اليت تزيد قيمتها عن مبلغ معني من املال )350 دينار أردني مثاًل(. 
 •  إيصال حتويل النقدية: تتم تعبئة إيصال حتويل النقدية عندما تنتقل النقود من البنك إىل خزينة النقدية، 

     وعندما تنتقل النقود من خزينة النقدية إىل البنك.
 •  اإليصال الداخلي: يستخدم للموردين أو البائعني ممن ال يستخدمون إيصاالت، فإن اشرتيت شيًئا ما من احد 
     هؤالء البائعني فيمكنك أن تطلب إليه التوقيع على إيصال كإثبات بأنه باع لك ذلك الشيء، ومن املمكن 
     استخدام ذلك النموذج بالنسبة لركاب التاكسي/ احلافلة عندما ال يستطيع السائق إعطائك إيصاال أو بالنسبة 

     لبائع أطعمة بالسوق.
 •  التعريف باإليصاالت: هناك ثالثة أنواع من املشرتيات ولذا فهناك ثالثة أنواع من اإليصاالت: إيصاالت ملواد 
     دفع مقابلها نقًدا من اخلزينة، إيصاالت ملواد دفع مقابلها بشيك، وإيصاالت ملواد دفع مقابلها بدفعة نقدية 

     دفعت مقدما. 
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أ  •  التعريف بالتسويات: هناك ثالثة أنواع من التسويات:

     •  التسوية النقدية: تستخدم للتحقق من أن مبلغ النقدية باخلزينة هو نفس املبلغ املقيد يف دفرت النقدية، 
         فإن كان هناك فارق فعليك أن تكتشف السبب.

     •  التسوية املصرفية: تستخدم للتحقق من أن املبلغ املوجود بالبنك هو نفس املبلغ املقيد يف دفرت البنك، 
         فإن كان هناك فارق فعليك أن تكتشف السبب. 

     •  ميزان املراجعة: يستخدم للتأكد من أن كل شيء قد مت قيده بدفرت البنك وتقارير الدفعات النقدية املقدمة 
     قد مت قيدها كذلك وبصورة صحيحة يف دفرت أستاذ الدخل أو دفرت أستاذ املصروفات. 

 •  التقرير املالي: التقرير املالي يعمل على إبالغ األشخاص املعنيني باملوقف املالي ملنظمة ما على مدى 
     فرتة زمنية حمددة، وجيب ان يتضمن التقرير ما يلي: 

     •  الفرتة اليت يغطيها التقرير واملبلغ املالي الذي متلكه املنظمة يف الفرتة املشمولة يف التقرير.
     •  املبلغ املالي الذي مت استالمه يف أثناء الفرتة املشمولة يف التقرير واملبلغ الذي مت إنفاقه.

     •  مصدر النقود، وكيف يفرتض أن يتم إنفاقها )املوازنة(، وكيف مت إنفاق تلك النقود فعليا.
     •  إن كان هناك أي شيء استثنائي كاإلسراف يف اإلنفاق أو اخنفاض مستوى اإلنفاق فإنه يتعني تفسري مثل 

         هذه احلاالت. 

5.3.3 االحتفاظ باالصول 
  •  من املهم االحتفاظ بالنسخ األصلية من النماذج مرتبة ونظيفة.

     من املستحسن الكتابة على النماذج األصلية بقلم تظليل أصفر اللون بغرض حتديد النموذج األصلي حتى 
     ال يضيع بني النسخ. 

  •  من املهم االحتفاظ مبا يكفي من النسخ لكافة النماذج املستخدمة.
  •  من املستحسن وجود مكان حلفظ نسخ النماذج.
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أ 5.3.4 النماذج: 

 •  منوذج طلب عروض األسعار الثالثة
 •  ليس األرخص دائًما هو األفضل فاجلودة مهمة كذلك.

 •  قارن بني البنود املتشابهة، وال تقارن بني البنود املختلفة عن بعضها البعض )ال تقارن بني طاولة ذات 6 مقاعد 
    بطاولة ذات 4 مقاعد(.

                                                                                                                                          رقم الطلب........................

                                                                                                                                          تاريخ الطلب......................
السادة..........................................................

العنوان.........................................................

نرجو تقديم عرضكم الشامل لالسعار والشروط لالصناف التالية:

جيب أن يتضمن عرضكم ما يلي: تاريخ التسليم، شروط الدفع، مدة صالحية العرض، موقع التسليم، معلومات 
البنك، التأمني

مقدم الطلب.................................                                          املوافقة.........................................

منوذج رقم )5.1( - طلب عروض اسعار

مواصفات الصنف رقم الصنف الكميةالوحدةالتسلسل
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اسم املنظمة:.................................

التاريخ:........................................

نورد فيما يلي حتليال لعروض االسعار املقدمة إلينا خبصوص شراء ..........................................................

)وصف املشرتيات( من قبل ...........................ملشروع ............................. مبوجب طلب الشراء املرفق.

قرار جلنة العطاءات

تقرر إحالة توريد املواد املطلوبة اىل .............................................. وذلك لألسباب التالية:

.....................................................................-1

.....................................................................-2

.....................................................................-3

التوقيع:..........................................

التوقيع:..........................................

التوقيع:..........................................

منوذج رقم )5.2( - حتليل ثالثة عروض أسعار

السعر املقدم

اسم املورد     الصنف 1             الصنف 2             الصنف 3             الصنف 4            الصنف 5             الصنف 6             اجملموع
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أ  •  اإليصال الداخلي: جيب استخدام هذا اإليصال بصفة غري مستمرة إال بالنسبة لالنتقال بالتاكسي، حيث ال 

     يستطيع السائق أن يتوقف ويوقع على النموذج.

منوذج رقم )5.3( - ايصال داخلي

التاريخ:.......................................................................

رقم االيصال:...............................................................

اسم العميل:................................................................

املوضوع: )كمثال استخدام سيارة أجرة من »اسم مكان املغادرة« اىل » اسم مكان الوصول« لغاية حضور 
اجتماع » اسم املكان املقرر فيه االجتماع« ملناقشة مشروع » اسم املشروع«

املبلغ:................................................................

التوقيع:...............................................................
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أ  •  طلب الشراء: الشخص الذي يطلب الشراء جيب ان يكون خمتلًفا عن الشخص الذي يفوض بالشراء،هذه 

     القاعدة مهمة وجيب أن تقرتن بعملية »الفصل بني املهام«.

اسم مقدم الطلب.........................................                           املوافقة:................................................

منوذج رقم )5.4( - منوذج طلب شراء

  رقم الصنف  امجالي القيمة  سعر الوحدة   الكمية املطلوبة    وحدة الصنف       اسم الصنف           رمز الصنفالرقم
  عند املورد

رقم أمر الشراء.................................................                      تاريخ أمر الشراء......................................

اسم املنظمة...................................................
مكان التسليم...................................................                     تاريخ التسليم..........................................

شروط معينة:....................................................
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أ  •  إيصال احلوالة النقدية

 •  جيب تعبئة هذا النموذج يف كل مرة يتم إجراء حتويل لنقدية من البنك إىل اخلزينة، أو من اخلزينة إىل البنك. 
 •  يتم حفظ هذا امللف يف »إيصاالت الدفع بالشيكات«.

منوذج رقم )5.5( - ايصال حوالة نقدية

اسم املرسل اليه: اسم املرسل:     

العنوان الربيدي: العنوان الربيدي:     

اهلاتف: اهلاتف:      

الفاكس: الفاكس:      

رقم الوصل: .....................................................................................................................

تاريخ الوصل: ...................................................................................................................

سبب ارسال النقود: ............................................................................................................

املبلغ: ...........................................................................................................................

الضريبة أو االقتطاعات إن وجدت: ...........................................................................................

املبلغ الصايف: ..................................................................................................................

رقم احلساب: ....................................................................................................................

اسم احلساب: ....................................................................................................................

هذا تأكيد على استالم املبلغ.

توقيع املستلم: ............................................                   التاريخ: ...............................................
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أ 5.4 الشراء 

5.4.1 االجراءات الواجب اتباعها يف تنفيذ سياسات الشراء وقواعده
لتطبيق مبدأ الشفافية، على املنظمة العمل ضمن اجراءات واضحة مبا يتعلق باجراءات املشرتيات.

 •  تنفيذ املشاريع والربامج وأنشطة املشرتيات اإلدارية بطريقة اقتصادية وفعالة وذات كفاءة.
 •  التأكد من أن املشرتيات تتم ضمن حدود املبالغ املالية اليت مت وضعها يف املوازنة أي التأكد من أن 

     األموال متوفرة لسداد مستحقات املوردين يف املوعد املناسب. 
 •  جيب أن تتم مجيع مراحل عمليات الشراء طبقا للتعليمات واالجراءات املعمول بها يف املنظمة مع اشراك 

     املوظفني املسؤولني عن املشرتيات.
 •  االستجابة للمعايري املوضوعة من قبل اجلهات املاحنة.

 •  التأكد من أن السلع واخلدمات واملشرتيات تتوافق مع معايري اجلودة ومع احتياجات املنظمة.
 •  جيري تسليمها أو استكماهلا وفقًا جلدول زمين حمدد.

 •  قد مت شراؤها بأسعار أو بتكلفة لن تؤثر سلبيا على الوضع االقتصادي واملالي ملوازنة املنظمة، وال تؤثر على 
    تنفيذ املشاريع. 

5.4.2 السقف املالي والصالحيات 
 •  جيب أن حيدد السقف املالي املسموح به لتحديد أسلوب الشراء، وحتدد الصالحيات للسقف املالي مسبقا 

     يف الدليل املالي واالداري واملوافق عليه من قبل املنظمة أو من اجلهة املاحنة حسب االتفاقية.

5.4.3 مراحل عمليات الشراء 
 •  حتديد االحتياجات وطلبها: جيب حتديد املواد املطلوبة ورفعها يف مذكرة من قبل الشخص الذي يطلب 

     الشراءاىل املفوض باملوافقة، وال جيوز أن تتم عملية الشراء إال بوجود موافقة خطية مسبقة، إن استخدام 
     طلبات الشراء هو تنظيم لعمليات الشراء وتستخدم كوسيلة رقابية.    

 •  املوافقة على الشراء: على املفوض باملوافقة مراجعة طلب الشراء والتأكد من وجود حاجة فعلية للشراء 
     ووجود موازنة كافية، جيب توثيق املوافقة أو الرفض على طلب الشراء وتوثيق االسباب وإبالغ اجلهة اليت 

     طلبت الشراء، وحفظ الطلب وعدم اتالفه يف حالة الرفض.
 •  حتديد املواصفات: جيب حتديد املواصفات الفنية من قبل خبري فين خمتص وميكن االستعانة خبربة من 
     خارج املنظمة حيث ختتلف املواصفات باختالف نوع املشرتيات، إن املواصفات غري الواضحة قد تؤدي 

     اىل عدم امكانية مقارنة عروض االسعار مع بعضها.
 •  القيام بعملية الشراء: ختضع اجراءات عملية الشراء اىل اعتبارات اقتصادية مثل السعر االفضل، اجلودة،العامل

     الزمين للتوريد والكفالة والسرية يف االسعار والتوفري يف النفقات، وجيب أن تكون عملية الشراء مدعمة 
     باملستندات والوثائق الالزمة لتأكيد مبادىء النزاهة والشفافية واملساءلة، جيب االلتزام بالقوانني واالجراءات 
     اليت تنظم هذه العملية والتأكد من خلوها من تضارب املصاحل وتعزيز الشفافية واالفصاح عندما يقتضي االمر ذلك.
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أ  •  طرق الشراء

     •  الشراء املباشر: تقوم املنظمة بالشراء مباشرة من املوردين عن طريق التعاقد املباشر، والشراء املباشر 
        يكون عادة لألصناف املتعارف على أسعارها واحملددة مسبقا، وللحصول على افضل االسعار ينصح مبعرفة 

        سعر أكثر من مورد قبل الشراء، واحلد االقصى للمبلغ املدفوع بطريقة الشراء املباشر جيب أن يكون 
        حمددا مسبقا يف الدليل املالي للمنظمة.

     •  استدراج عروض اسعار: على املنظمة استدراج ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار بواسطة الفاكس أوالتسليم 
        املباشر وجيب توثيق  عملية االتصال، وتستخدم هذه الطريقة حسب املبلغ احملدد يف الدليل املالي 

        )كمثال 1000 دينار(.
     •  العطاءات :اذا جتاوزت قيمة املشرتيات سقف عروض االسعار حسب ما هو حمدد يف الدليل املالي جيب 

        على املنظمة طرح عطاء يف الصحف اليومية.
 •  تقييم عروض االسعار واختيار املورد: على ادارة املنظمة تشكيل جلنة، ترقم املغلفات، وتوقع اللجنة عليها   
     وهي مغلقة، تفتح املغلفات حبضور اعضاء اللجنة كافة، ويتم االحتفاظ باملغلفات الفارغة مع عروض االسعار، 

     وترفض العروض غري املوقعة وغري املختومة أو اليت حتتوي على شطب أو تغيري أو غري املكتملة، ثم يتم 
     حتليل االسعار بإستخدام منوذج حتليل االسعار وتوثق اللجنة نتائج التقييم وتوصياتها وتربيراتها على النموذج 

     وتوقع على النموذج.
 •  التوريد: بعد االنتهاء من تقرير جلنة التقييم جيب على جهة االختصاص إبالغ الفائز بالعطاء كتابيا واالتفاق   

     على الية التوريد ثم توقيع االتفاق.
 •  االستالم والفحص: جيب وجود فاتورة رمسية مفصلة حتدد االصناف واالسعار والكميات بوضوح، ويتم استالم 
     املشرتيات من قبل شخص أو جلنة حسب طبيعة وكمية املواد املستلمة وفقا للمواصفات الواردة يف عرض 
     السعر، كما يتم التأكد من أن االسعار واالصناف مطابقة ملا مت االتفاق عليه. يتم اعداد تقرير االستالم ويوقع 

     من قبل الشخص او اللجنة اليت تسلمت البضاعة، واذا كانت االصناف تتطلب فحصا فنيا فيجب القيام بذلك 
     من قبل خبري فين خمتص ويتم ارسال الفاتورة مع نسخة سند االستالم لقسم احملاسبة إلجراءات التسجيل 

     والدفع.

5.4.4 أنواع الشراء 
 •  شراء من صندوق النثرية: Petty Cash حتدد االدارة شخص واحد ليكون املسؤول املباشر عن هذه 

     املشرتيات. ويستخدم صندوق النثرية لشراء االغراض املستهلكة، أو ذات االستعمال اليومي، أو العاجل واليت 
     ال تتجاوز فاتورة شراؤها يف كل مرة املبلغ احملدد يف الدليل املالي )كمثال 100 دينار(، وجيب أن حيوي 
     صندوق النثرية مبلغ حمدد يف الدليل املالي ايضا )كمثال 350 دينار(، وجيدد املبلغ يف حال استنفاذ %80 

     منه.
 •  شراء املواد والبضائع: إما أن تكون مواد مستهلكة مثل: القرطاسية واالدوات املكتبية ولوازم املطبخ 

     والتنظيف، وإما أن تكون بضائع وتشمل األجهزة واألثاث واملعدات عن طريق استدراج عروض او طرح 
     عطاء حسب االجراءات يف الدليل املالي.

 •  تعيني املستشارين / اختيار اخلدمات: من األمثلة على اخلدمات: التدريب، التدقيق، االستشارات القانونية، 
     الصيانة، اخلدمات املساعدة ،التقييم.
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أ 5.5 املوازنات     

5.5.1 تعريف املوازنة
ما املقصود باملوازنة؟

املوازنة بوجه عام هي املبلغ الذي متلكه وخطة بالكيفية اليت سوف تنفق بها هذا املبلغ. إنها اتفاقية مكتوبة 
بني أعضاء منظمة ما وبني أنفسهم، وإن كان هناك جهة ماحنة، فبني املنظمة واجلهة املاحنة. 

وتتكون من:
  1( ما هو امجالي املبلغ املتوفر لديك حالياً )الدخل(؟

  2( ما هي األشياء املختلفة اليت سوف تقوم بإنفاق املال عليها )اإلنفاق(؟
  3( متى ستنفق هذا املال؟

  4( السبب/ الغرض من إنفاق املال )األنشطة(؟ 

5.5.2 أنواع التكاليف 
 -  التكاليف الثابتة: هي املصروفات اليت جيب علينا دفع قيمتها حتى ولو مل ننفذ أية أنشطة.

 -  التكاليف املتغرية: هي املصروفات اليت جيب علينا دفع قيمتها فقط عندما نقوم بتنفيذ أنشطة.
 -  تكاليف رأس املال: هي املصروفات اليت ننفقها مرة واحدة أو نادًرا جًدا.

 •  تتكون البنود الرئيسية يف املوازنة عادة من احد هذه األنواع من التكاليف أو يتكون أكثرها على األقل من 
    واحد من تلك األنواع من التكاليف.

 •  إن تقدير املصروفات املستقبلية هو أفضل ختمني، وكلما كانت معلوماتنا حديثة كلما كانت التقديرات أفضل. 
 •  لكل نوع من أنواع التكاليف طريقة يف تقدير املصروفات املستقبلية.

 •  إن كانت املنظمة تسرف يف اإلنفاق فعليها أن تدرس مسألة تغيري شيء ما على الفور. 
 •  عند حتليل املوازنة علينا التاكد إن كانت عمليات التمويل واألنشطة قد اكتملت من عدمه.

 •  عندما تسرف املنظمة يف اإلنفاق فيمكنها أن:
     •  ختفض من نفقاتها.

     •  تدرس امكانية نقل األرصدة من بند إىل آخر يف املوازنة مع االخذ بعني االعتبار وجود موافقة خطية 
         مسبقة من اجلهة املاحنة.

     •  تسعى إىل احلصول على موارد متويل جديدة.

نوع التكاليف

التكاليف الثابتة

التكاليف املتغرية

تكاليف رأس املال

التعريف

دفعها  علينا  جيب  اليت  املصروفات 
حتى ولو مل ننفذ أية أنشطة 

دفع  علينا  جيب  اليت  املصروفات 
قيمتها فقط عندما نقوم بتنفيذ أنشطة

املصروفات اليت ننفقها مرة واحدة أو 
نادًرا جًدا

أمثلة

بدل اإلجيار، الكهرباء، املاء، األجور ... 
إخل

لوح  مثن  عمل،  ورشة  لعقد  غرفة  أجرة 
ورقي قالب، النقل للعمالء والزوار ... إخل

آلة تصوير، دراجة نارية، مبنى ... إخل
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اسم املنظمة / اسم املنحة/املشر وع
املوازنة

ادرج التكاليف بالدينار األردني فقط وليس بالدوالر األمريكي

منوذج رقم )5.6( - موازنة

أعد
يف: 

)التاريخ(

1- الرواتب واألتعاب
ادرج مجيع الوظائف اليت ينطوي عليها تنفيذ املشروع

أ-
ب-
ج-

اجملموع الفرعي:
2- اإلجيار واملرافق

أ-
ب-
ج-

اجملموع الفرعي:

الكهرباء
التدفئة

املاء

الكهرباء
التدفئة

املاء

الربيد
اهلاتف

اإلنرتنت

الربيد
اهلاتف

اإلنرتنت

اجيار
املكتب

اجيار
املكتب

أ-
ب-
ج-

أ-
ب-
ج-

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000
000
000

000000000

أوضح إذا ما كانت إحدى الوظائف بنظام الدوام الكامل أم نصف الوقت.
إن كانت أقل من الدوام الكامل فأوضح عدد الساعات اليت يتم قضاؤها يف العمل

عدد 
الوحدات 
لكل شهر

اإلمجالي 
املطلوب 
للربنامج

البنود 
الرئيسية 
للموازنة

التكلفة 
لكل 
وحدة

التكلفة 
الشهرية

حصة 
التكلفة 

من 
إمجالي 

املبلغ

إيضاحات 
حول 

املوازنة 
الرجاء 
موافاتنا 
بوصف 
وشرح 

للحسابات

نوع 
الوحدة

إمجالي 
عدد 
االشهر

امجالي 
املبلغ 

املطلوب 
من 

املانح

التجهيزات املكتبية )تدرج منفصلة(

3- االتصاالت

4-  التجهيزات املكتبية

اجملموع الفرعي:

اجملموع الفرعي:
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5- مصروفات السفر
بالنسبة للسفريات، صنف التكاليف حسب الرحلة أو حسب اليوم.

6- األجهزة واملعدات
ادرج كافة األجهزة واملعدات منفصلة

7- املصروفات التشغيلية للمشروع
ادرج البنود أدناه واشرحها يف ورقة منفصلة

مالحظة: متوفر نسخة من املوازنة على جدول اكسل )Excel(- للحصول عليها انقر هنا 

االنتقال
املنامة

بدل السفر
اجملموع الفرعي:

االنتقال
املنامة

بدل السفر

أ-
ب-
ج-

اجملموع الفرعي:

أ-
ب-
ج-

اجملموع الفرعي:

امجالي املبلغ
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ب-
ج-
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000
000
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000
000
000
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000
000
000
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000
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)التاريخ(

عدد 
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املطلوب 
للربنامج

البنود 
الرئيسية 
للموازنة

التكلفة 
لكل 
وحدة

التكلفة 
الشهرية

حصة 
التكلفة 
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نوع 
الوحدة

إمجالي 
عدد 
االشهر

امجالي 
املبلغ 

املطلوب 
من 

املانح
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أ 5.6 إجراءات السالمة          

5.6.1 التعامل مع النقدية
كيف تتعامل مع النقدية

  1( يف كل مرة حتدث فيها حركة للنقدية، احصل على توقيع من الشخص الذي يعطيها والشخص الذي 
      يتسلمها.

  2( عندما تأخذ نقوًدا من اخلزينة أو تضع نقوًدا فيها، قم بتسجيل ذلك يف دفرت النقدية على الفور.
  3( حيمل مفتاح اخلزينة شخص واحد فقط. 

  4( ال حتمل نقدية لياًل اىل منزلك، فإن كان لديك نقود نثرية أو نقود من دفعة نقدية مقدمة فقم بإعادتها إىل 
      اخلزينة أو البنك. 

  5( ال حتتفظ يف اخلزينة سوى بالنقدية اليت سوف حتتاجها خالل االيام القليلة القادمة )ما مل تكن منظمتك 
      بعيدة للغاية عن أحد البنوك حبيث يتعذر عليك الذهاب إىل البنك بشكل اعتيادي(. 

  6( احتفظ مبعظم نقديتك يف البنك حيث يكون ذلك أكثر أماًنا. 
  7( احصل على اإليصاالت واحتفظ بها لكل عملية شراء ورتبها يف ملفات بالشكل املالئم. 

  8( ادفع املصروفات الكبرية بشيكات وليس نقًدا.
  9( جيب اإلبقاء على اخلزينة مغلقة ، وعندما تفتحها ال ترتكها مفتوحة ملدة أطول من الالزم. 

قامت مجعية نّوار وهي إحدى املنظمات غري الرحبية بفصل مكتب احملاسبة عن باقي املكاتب ألنها تعرضت 
النهار وتسمح  مفتوحا طول  النثرية  الصندوق ترتك صندوق  أمينة  فقد كانت  قبل أحد املوظفني،  للسرقة من 
للجميع بالوقوف خلف املكتب، وبعد التعرف على أصول التعامل مع النقدية قامت بتغيري اجراءاتها الداخلية.

5.6.2 كتابة الشيكات
 •  الشيكات أكثر أماًنا من النقدية والسيما بالنسبة للمبالغ الكبرية من النقود.

 •  ال توقع أبًدا على شيك على بياض.
 •  اجعل عدة أشخاص يوقعون على حساب الشيكات.

 •  ال أحد غريك يضع توقيعك )امسك(.
 •  ال توقع أبًدا باسم غريك أو جتعل أحًدا غريك يوقع بامسك.

 •  دائما احتفظ بنسخة من كل شيك مكتمل. 

 •  ما هو الغرض من الشيك؟ حتويل النقود من شخص إىل آخر/منظمة إىل أخرى.
 •  متى يكون الشيك أفضل من النقدية؟ الشيك أكثر أماًنا، فإن فقدت شيًكا أو إن سرق ذلك الشيك فيمكنك أن 

    تضع عالمة »وقف الصرف« عليه، كما يتعذر على غريك صرفه إن مل يكن امسه على الشيك.
 •  ما هو الشيك على بياض؟ الشيك على بياض يقصد به الشيك الذي ليس مدوًنا عليه املبلغ و/أو اسم املستفيد .
 •  هل يتعني عليك توقيع شيك على بياض؟ ملاذا ومل ال؟ ال توقع أبًدا على شيك على بياض ألنك إن وقعت 

    شيًكا على بياض فسوف تفقد السيطرة على املبلغ الذي سيتم سحبه من البنك وعلى حتديد هوية من 
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أ      سيذهب له الشيك. إن توقيع الشيك معناه أنك تعلم وتوافق على الشخص الذي سوف حيصل على النقود، 

     واملبلغ الذي سيتم احلصول عليه وتتحمل املسؤولية عن ذلك. فإن كان الشيك على بياض فلن تتمكن 
     من معرفة تلك األشياء.

 •  ماذا يعين التوقيع بامسك؟ يعين ذلك أنك تقرأ وتفهم ما توقع عليه، يقول ذلك »نعم« ملا يتضمنه املستند، 
     وأنك تعطي موافقتك عليه.

 •  هل تستطيع التوقيع باسم شخص آخر؟ ال، ليس بإمكانك التوقيع باسم شخص آخر فهذا يعترب تزويًرا.
 •  هل تستطيع الطلب من شخص آخر يوقع بامسك؟  ال، فذلك يعترب تزويًرا.

 •  كم عدد املوقعني الذين جيب توقيعهم على أحد الشيكات؟ ملاذا؟ وكيف يساعد ذلك على احليلولة دون 
     السرقة؟ )هو أحد إجراءات السالمة(.

 •  ال جتعل أبًدا شخًصا واحًدا فقط يوقع على احلساب املصريف ملنظمتك كمفوض الزامي بالتوقيع .
 •  جيب توقيع شخصني على األقل على كل شيك.

 •  جيب أن يكون املفوضني بالتوقيع ثالثة أشخاص حتى إن ذهب أحدهم فإنه يتسنى حترير الشيكات 
    والتوقيع عليها.

 •  ملاذا من املهم أن يتم تصوير نسخة من كل شيك؟ تصوير الشيك ووضعه يف سجل شيكات ملف املنظمة 
     يساعدنا على تتبع الشيكات اليت قمنا بتحريرها.

5.6.3 سجل االصول
 •  لألصل قيمة وال يستهلك بالكامل.

 •  املادة االستهالكية هي شيء يستهلك بالكامل و/أو قيمته أقل.
 •  سجل األصول يقيد األصول وليس املواد االستهالكية.

 •  يساعدك سجل األصول على أن تعرف سريًعا ما إن كان هنالك شيء ما قد فقد أو سرق ويساعدك على العثور 
    على الشيء يف املكان الذي جيب أن يكون فيه.

 •  يساعدك سجل األصول على معرفة القيمة التقريبية لشيء ما اليوم إن أردت التأمني عليه )كسيارة أو حاسب 
    إلكرتوني أو مكتب مثاًل(.

•  يساعدك سجل األصول على أن تربر للجهة املاحنة أنك حتتاج إىل املزيد من شيء ما إن كنت تعرف كم 
    يوجد لديك منه وكم عمره. 

 
  الوصف والصنع     اجلهة املاحنة  املوقع  تكلفة البند  تاريخ الشراء  الرقم املتسلسل  البند

  واللون

منوذج رقم )5.7( - سجل االصول
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 •  ما املقصود باألصل؟ األصل: هو شيء ذا قيمة يبقى أو يعمر كحاسب آلي أو طاولة أو منزل مثاًل.
 •  ما هي املادة االستهالكية؟ هي شيء تستهلكه بالكامل كالورق واألقالم الرصاص وحرب الطابعة، ولذا فاننا ال 
     نضع املواد االستهالكية يف سجل األصول، فهذه األشياء ال تبقى لوقت طويل، كما أننا ال نقوم عادة بوضع 
     األشياء منخفضة القيمة يف سجل األصول كالدباسات، وميكن ملنظمتك أن تقرر القيمة الدنيا لألشياء اليت 

     يتم تسجيلها يف سجل األصول لديكم. 

5.6.4 الفصل بني املهام
 •  حتتاج املنظمات غري الرحبية إىل سياسات مالية مكتوبة لتوجيه أعماهلا وقراراتها.

 •  الفصل بني املهام واحد من أهم الضوابط يف اإلدارة املالية وحيد من خماطر التالعب أو إساءة استخدام 
     األموال.

 •  الفصل بني املهام يعين أن عدة أشخاص جيب أن يشاركوا يف أية عملية مالية. أي التأكد من أن خمتلف 
     أعضاء الكادر املهين يتحملون مسؤوليات خمتلفة عن خمتلف املهام احملاسبية واملالية.

 •  الفصل بني املهام  يعين أال يقوم شخص واحد بطلب شراء والتفويض بإمتامه والقيام به. أي أن ال يكون  
    هنالك شخص واحد مسيطًرا على العملية من بدايتها إىل نهايتها.

 •  من املهم ان ال يتم تفويض اي شخص المتام معاملة يستفيد هو شخصًيا من ورائها )تعارض املصاحل(. 
 •  إن الفصل بني عدة مسؤوليات يعمل كآلية لضبط النفس وحيد من إمكانية ارتكاب اإلحتيال.

 •  من السهل نسبًيا احلفاظ على الفصل بني املهام يف املكاتب الكبرية، وقد يتعذر القيام بذلك يف املكاتب 
     األقل حجًما. 

تعاني الكثري من املنظمات غري الرحبية بعض اخللل يف الفصل بني املهام بني موظفيها، إما لقلة عددهم، أو 
مديرة  النثرية من  إجراءاتها، حبيث سلمت صندوق  بتعديل  اليامسني  قامت مجعية  فقد  بينهم.  القرابة  لصلة 
املنظمة اىل موظفة أخرى ليتسنى للمديرة املوافقة على املصاريف فقط )عدم صرفها وتسجيلها من قبلها(، ويتم 

تسجيل املصاريف من قبل احملاسب. 
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أ 5.7 دفرت النقدية / دفرت البنوك      

 •  دفرت النقدية: هو سجل يبني تفاصيل كل معاملة نقدية،
     ويطلق لفظ املعاملة على كل  مرة تدخل فيها النقود خزينة

     النقدية، أو تغادرها ويساعدنا دفرت النقدية على معرفة ما يلي:
     تاريخ حدوث املعاملة، مصدر النقود أو جماالت الصرف، ماذا كان الغرض

     منها، مقدار النقود، الرصيد املتبقي يف خزينة النقدية.
 •  يف كل مرة يتم إنفاق النقود أو وضعها يف اخلزينة يتعني إثبات ذلك يف دفرت النقدية.

 •  دفرت البنوك: هو السجل الذي يبني تفاصيل كل معاملة تتصل بالنقود يف احلساب املصريف، وحيوي دفرت 
     البنوك نفس املعلومات اليت حيويها دفرت النقدية باالضافة اىل رقم الشيك. 

 •  يف كل مرة يتم استخدام أحد الشيكات أو إيداع وديعة يف احلساب املصريف فإنه جيب تسجيلها يف دفرت 
     البنوك. 

 •  حتويالت النقدية من البنك إىل اخلزينة أو إىل اخلزينة من البنك جيب دائًما قيدها يف كل من دفرت النقدية 
     ودفرت البنوك. 

 •  تقيد حتويالت النقدية دائًما بوصفها »حوالة« يف كل من دفرت البنوك ودفرت النقدية أًيا كان املبلغ الذي 
     سيستخدم. 

 •  تقيد املعامالت يف دفرت النقدية ودفرت البنوك فقط عند وجود إثبات مكتوب )مثل: اإليصاالت، كشوفات 
     احلساب املصريف، والشيكات احملررة( بأن النقود قد مت إنفاقها أو استالمها.

 •  الرصيد اخلتامي يف دفرت بنك كانون الثاني ودفرت نقدية كانون الثاني سيصبح الرصيد االفتتاحي للشهر 
     الذي يليه يف هذين الدفرتين. 

 •  استخدم كشف احلساب املصريف بوصفه »إيصالك« عن الرسوم البنكية.

  التاريخ                           النقدية يف اخلزينة      الرصيد يف دفرت النقدية     الفارق                   التوقيع

منوذج رقم )5.8( - سجل مطابقة النقدية

منوذج رقم )5.9( - سجل دفرت البنوك

الشهر:...................................

التاريخ             رقم الشيك           من/اىل                الوصف            مدين                   دائن                     الرصيد                املطابقة
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أ 5.8 الدفعة النقدية املقدمة وتصحيح األخطاء 

5.8.1 معلومات عن الدفعة النقدية املقدمة
 •  هي استالم النقود اليت متنح لشخص ما حتى

     يشرتي شيئًا ما. 
 •  هي استالم النقود النثرية اليت يعيدها شخص ما. 

 •  جيب بيان املواد اليت يتم شراؤها بالدفعة النقدية املقدمة. 
 •  »تعلق« الدفعة النقدية املقدمة إذا كانت النقود قد أعطيت ولكن مل يتم إعادة النقود النثرية

     واملقبوضات بعد. 
 •  »تسوى« الدفعة النقدية املقدمة إذا كانت النقود األصلية اليت أعطيت تعادل النقود النثرية مضافًا إليها 

     إمجالي املقبوضات. 
 •  جيب استخدام النقود اليت متنح ألي شخص يف مجيع األوقات حتى يتيسر شراء شيء ما. 

 •  جيب ترقيم الدفعات النقدية املقدمة بشكل تسلسلي. 
 •  جيب عدم حمو األخطاء أو شطبها.

 •  جيب إجراء عمليات التصحيح عن طريق قيد بنود جديدة يف السجالت. 
 •  يف حالة وجود خطأ حسابي يف أحد سجالت النفقات، جيب تصحيح جمموع القائمة دون إضافة قيد جديد 

     يف عمود القيمة ألن القيمة الشهرية ستصبح غري صحيحة حينئٍذ.
 •  حتدث بعض أخطاء القيد عند وضع الرقم الصحيح يف العمود غري الصحيح، ويتم تصحيح مثل هذه األخطاء 

     شأنها شأن مجيع أخطاء القيد.  

 •  ما هي الدفعة النقدية املقدمة؟ الدفعة النقدية املقدمة هي النقود اليت تعطى لشخص ما من صندوق النقدية 
     للخروج وشراء شيء ما ، أو استخدام النقود لغرض ما حيظى باملوافقة )مثل أجرة التاكسي(. 

 •  من الشخص الذي ميكنه أخذ دفعة نقدية مقدمة؟ حيق ألي شخص تفوضه املنظمة أن يأخذ دفعة نقدية 
     مقدمة. 

 •  ما هي األغراض اليت متنح من أجلها دفعة نقدية مقدمة؟ متنح الدفعة النقدية املقدمة بغرض دفع مثن أو 
     شراء أي شيء توافق عليه املنظمة مقدمًا عندما يكون االستالم غري متوفر على الفور. 

 •  ما الذي يلزم قبل تقديم دفعة نقدية مقدمة؟ احلصول على »طلب شراء« معتمد. 
 •  متى جيب تقديم دفعة نقدية مقدمة؟ ميكن يف أي وقت من األوقات أخذ دفعة نقدية مقدمة من صندوق 

     النقد لشراء مشرتيات أو دفع مثن مواد عندما يكون االستالم غري متوفر على الفور باعتبار أن الشراء أو الدفع 
     سيتم مستقباًل.

 •  ما سبب أهمية الدفعة النقدية املقدمة؟ شكل الدفعة النقدية املقدمة ضروري ألن النقود قد خرجت من 
     الصندوق ومل يتم الشراء بعد، الدفعة النقدية املقدمة هي استالم نقود من اخلزينة لشراء مشرتيات يف 

     املستقبل، ضرورة وجود سجل خطي للمعامالت النقدية، عند تسلم أو إعطاء نقود إىل أي شخص، جيب 
     احلصول على إيصال. 

 •  متى ال يكون من الضروري تقديم دفعة نقدية مقدمة؟ عندما يكون االستالم متوفرًا على الفور من الشخص 
     الذي يتسلم النقود. 
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أ قامت مجعية الّفل بإصالح سطح اجلمعية ودفعت للنجار يف وقتها، إذ أمكنها أن تدفع له نظري خدمته اليت 

النقود اليت خترج من  الفور نظري  إيصااًل على  يقدم إىل اجلمعية  مباشرًة ألنه إستطاع أن  قدمها من اخلزينة 
اخلزينة. 

ومع ذلك، إذا أخذ أحد أعضاء املنظمة النقود ليدفع للنجار، جيب أن حيصل هذا العضو على دفعة نقدية 
مقدمة ألنه ال يستطيع أن يقدم إيصااًل على الفور نظري النقود اليت أخذها لدفع مثن الشيء أو شرائه مستقباًل. 

هذا املثال يعكس الواقع يف الكثري من املنظمات غري الرحبية واليت تعتمد على الثقة وليس على أسس سليمة.

 •  يوجد نوعان أساسيان من األخطاء، فما هما؟ األخطاء احلسابية وأخطاء القيد. 
 •  كيف يتم تصحيح األخطاء احلسابية؟ دائمًا ما جترى عمليات التصحيح يف بند جديد يف الدفرت أو السجل، 

     وجيب عدم شطب أو حمو األخطاء، وإذا كان الرصيد أقل مما ينبغي أن يكون، يقيد الفارق يف عمود 
     »الوارد« ويضاف إىل الرصيد السابق، وإذا كان الرصيد أكرب مما ينبغي أن يكون، يقيد الفارق يف عمود 

     »الصادر« ويطرح من الرصيد السابق. 
 •  كيف يتم تصحيح أخطاء القيد؟ يتم تصحيح أخطاء القيد يف بند جديد ويوضع الرقم اخلاطئ يف العمود 

     املقابل )إذا كان من األصل يف عمود »الوارد«، يوضع يف عمود »الصادر«، وإذا كان من األصل يف عمود 
     »الصادر«، يوضع يف عمود »الوارد«(.  يتم حساب الرصيد اجلديد ثم قيد القيمة الصحيحة يف بند جديد. 
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أ منوذج رقم )5.10( - الدفعة النقدية املقدمة

 • التاريخ:

 • إىل:

 • من:

 • املوضوع: دفعة نقدية ملصروفات االنتقال عن مناسبة............................. )أو دفعة نقدية من أجل سفرإىل......................(

 • السيد/...........................................احملرتم

 أدناه تفصيل ملبلغ ............................ د.أ مطلوب عن مصروفات انتقال املشارك يف )اسم الفعالية( بتاريخ .....................

 )يدرج التاريخ(

مت أدناه إدراج أمساء املشاركني

سعرالتنقل/قيمة                             املوقع                                               االسم                                                  العدد
بدل املواصالت

اجملموع

                                                                                                                                                                                                   ]التوقيع[
                                                                                                                                                                                    ]االسم - املسمى الوظيفي[

مدير اإلدارة/ املدير...............................
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أ 5.8.2 سجل مراقبة النقدية 

 •  جيب حساب النقد على أساس يومي لضمان دقة دفرت النقدية. 
 •  جيب استخدام سجل مراقبة النقد كل يوم ملقارنة املبلغ املالي املوجود يف اخلزينة مع ذلك املقيد يف 

     دفرت النقدية. 
 •  إذا انتقلت املسؤولية عن اخلزينة من شخص إىل آخر، جيب التأكد من اتفاق الشخصني على أن املبلغ 

     النقدي املوجود يف اخلزينة مطابق لذلك املقيد يف دفرت النقدية. 
 •  يشري العمود بعنوان »الفارق« إىل الفارق بني املبلغ احملسوب فعليًا والرصيد يف دفرت النقدية يف نفس 

     اليوم، وهذه ليست مقارنة بني نقد اليوم ونقد األمس. 
 •  جيب حساب النقدية يف اخلزينة كل يوم ومقارنته باملبلغ املقيد يف رصيد دفرت النقدية. يقيد يف سجل 

     مراقبة النقدية: تاريخ مراجعة النقدية والرصيد يف دفرت النقدية، املبلغ النقدي، الرصيد يف دفرت النقدية، 
     الفارق بني النقد ودفرت النقدية، إن وجد، وتوقيع الشخص الذي أجرى املراجعة.

 •  ملاذا جيب أن يكون النقد املتوفر يف اخلزينة معاداًل للرصيد املقيد يف دفرت النقدية؟ جيب يف مجيع 
     األوقات قيد النقد الذي خيرج من اخلزينة أو يورد إليها يف دفرت النقدية. 

 •  ملاذاجيب مراقبة النقد كل يوم؟ ألن األخطاء قد حتدث يف أي وقت من األوقات. 
 •  ملاذاجيب مراقبة النقد حتى يف األيام اليت ال يستخدم فيها النقد؟ ألن السرقة قد حتدث يف أي وقت من 

     األوقات.
 •  ما سبب احلاجة إىل مراقبة النقد لقيد مجيع هذه العناصر؟ قيد النقد والرصيد النقدي والتوقيع يف السجل 

     يعطي االنطباع بوجود انضباط مالي ويظهر بان هنالك مساءلة، األمر الذي يقلل من األخطاء وحيد من 
     السرقة.

 •  يف حالة وجود اختالف بني النقد ودفرت النقدية، جيب اكتشاف السبب وراء هذا االختالف. 
 •  االختالف البسيط ال يعين بالضرورة أن اخلطأ طفيف، فقد يكون االختالف البسيط ناجتاً عن عدة أخطاء 

     كبرية.  
 •  عند مواجهة مشكلة ألول مرة: تأكد أن الرصيد االفتتاحي صحيح، وتأكد من صحة العمليات احلسابية يف 

     دفرت النقدية. 
 •  ال ميكنك حمو أي قيد يف أي سجل. 

 •  يف حالة اكتشاف خطأ، جيب تصحيحه يف بند منفصل يف السجل. 
 •  إذا كان حساب الرصيد غري صحيح، وكان: 

     •  اإلمجالي أقل مما ينبغي أن يكون عليه، جيب اإلضافة إىل الرصيد، وجيب تصحيح اخلطأ عن طريق قيد 
         الفارق يف عمود »الوارد« وحساب الرصيد اجلديد. 

     •  اإلمجالي أكرب مما ينبغي أن يكون عليه، جيب الطرح من الرصيد، وجيب تصحيح اخلطأ عن طريق قيد 
        الفارق يف عمود »الصادر« وحساب الرصيد اجلديد.

 •  الكتشاف األخطاء لدينا، جيب تسوية النقد الفعلي مع دفرت النقدية. 
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 •  ما هي التسوية؟ التسوية هي كلمة مقابلة لكلمة مقارنة بني شيئني، وهي بيان االختالفات )إن وجدت( 
     واكتشاف أسباب املشاكل وتصحيحها. 

 •  ما هي التسوية النقدية؟ التسوية النقدية هي مقارنة اإلمجالي املقيد يف دفرت النقدية والنقدية الفعلي 
     واملقبوضات املستلمة، ويف حالة اكتشاف اختالف بني النقدية ودفرت النقدية، جيب حينئٍذ مراجعة العمليات 

     احلسابية مرًة أخرى.
 •  من املسؤول عن إجراء التسوية؟ جيب أن يكون الشخص الذي جيري التسوية شخصًا آخر خالف الشخص 

     الذي يتعامل مع النقدية. ملاذا؟ ألن هذا يقلل فرص اخلطأ أو السرقة. 
 •  متى جيب إجراء تسوية النقدية؟ عند نهاية كل شهرأو قبل نهاية الشهر إذا لوحظ وجود اختالف يف سجل 

     مراقبة النقد.

5.8.3 االسباب احملتملة وراء عدم تطابق النقدية ودفرت النقدية

  السبب

)مثل  النقدية  دفرت  يف  خاطئة  حسابية  عمليات  وجود 
حساب الرصيد بطريقة غري صحيحة( 

عدم قيد مقبوضات أو قيدها بطريقة غري صحيحة

أو  مورد  إىل  اخلطأ  سبيل  على  النقدية  من  مبلغ  خروج 
شخص يستلم دفعة نقدية مقدمة

النقود  )مثل  اخلطأ  سبيل  على  النقدية  إىل  مبلغ  توريد 
النثرية من دفعة نقدية مقدمة(  

أن تكون النقود قد سرقت 

1

2

3

4

5

  احلل

إعادة حساب الرصيد

مقارنة املقبوضات بالقيود يف دفرت النقدية

من الصعب تصحيح مثل هذا اخلطأ بعد ارتكابه، ولذلك 
جيب تفادي حدوثه عن طريق عد النقود بعناية، وعدها 
مرتني قبل إعطائها إىل أي شخص. جيب عدم االنشغال 
بأي شيء آخر أثناء عد النقود. إذا مل يتم إجياد النقود 

وإعادتها، جيب قيدها يف دفرت النقدية.  

من الصعب تصحيح مثل هذا اخلطأ بعد ارتكابه، ولذلك 
يتعني تفادي حدوثه عن طريق مراقبة النقد على أساس 
إجياد  يتم  مل  إذا  بعناية.  النقود  عد  طريق  وعن  يومي 

النقود وإعادتها، جيب قيدها يف دفرت النقدية. 
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أ 5.9 التسوية املصرفية  

5.9.1  تعريف التسوية املصرفية
 •  دفرت احلساب املصريف: هو سجل تقيد به املبالغ املالية اليت

     تودع وتسحب من احلساب املصريف.
 •  كشف احلساب املصريف: هو سجل البنك الذي تقيد به نفس املعامالت، وإذا كان السجالن مقيد بهما نفس 

     املبالغ املالية، يكون السجالن متطابقان، لكنهما ال يكونان متطابقني يف أغلب األحوال. 
 •  تقارن عملية التسوية املصرفية بني دفرت احلساب املصريف اخلاص بك وكشف احلساب املصريف الذي 

     يصدره البنك الذي تتعامل معه كل شهر، الغرض من عملية املقارنة هذه هو اكتشاف وتتبع االختالفات بني 
     دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف. 

 •  يوجد ثالثة أسباب رئيسية وراء وجود اختالفات بني دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف: 
     ) أ( عدم وجود معاملة يف دفرت احلساب املصريف. 

     ) ب( عدم وجود معاملة يف كشف احلساب املصريف. 
     ) ج( قيد مبلغ على حنو خاطئ. 

 •  جترى التسوية املصرفية على أساس شهري.   
 •  جيب جتنب إجراء عمليات خمتصرة سريعة وجيب اتباع التعليمات الواردة يف هذا اخلصوص مع احلفاظ 

     على االنتظام واحلرص. 
 •  جيب البحث عن نفس القيود يف كل من دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف. إذا كانت القيود 

     متطابقة، توضع عالمة أمام القيد يف دفرت احلساب املصريف وأمام القيد يف كشف احلساب املصريف.
 •  حتقق التسوية املصرفية ثالثة أشياء:

     •  اكتشاف وتصحيح القيود اليت قيدت بشكل خاطئ. 
     •  اكتشاف املعامالت املفقودة يف دفرت احلساب املصريف وإضافتها.  

     •  اكتشاف املعامالت املفقودة يف كشف احلساب املصريف وإضافتها إىل منوذج التسوية املصرفية.  
 •  ال ميكن إضافة أو طرح قيود من كشف احلساب املصريف حيث أن كشف احلساب املصريف هو سجل البنك 
     وليس السجل اخلاص، وبالتالي يتم استخدام منوذج تسوية مصرفية يف تتبع أي معامالت مفقودة او أخطاء 

     يكون البنك قد ارتكبها.

5.9.2 خطوات اجراء التسوية املصرفية
اخلطوة )1(: مقارنة كشف احلساب املصريف بدفرت احلساب املصريف ووضع عالمة أمام القيود املتطابقة يف 

                      الكشف واحلساب. 
اخلطوة )2(: حتديد القيود املفقودة أو غري الصحيحة يف دفرت احلساب املصريف )هذه هي القيود اليت ليس                       

                      أمامها عالمة يف كشف احلساب املصريف(. 
اخلطوة )3(: تصحيح القيود املفقودة أو غري الصحيحة يف دفرت احلساب املصريف. 

اخلطوة )4(: إعادة حساب األرصدة املقيدة يف دفرت احلساب املصريف. 
اخلطوة )5(: حتديد القيود املفقودة أو غري الصحيحة يف كشف احلساب املصريف )هذه هي القيود اليت ليس 

                      أمامها عالمة يف دفرت احلساب املصريف(. 
اخلطوة )6(: تعبئة منوذج التسوية املصرفية.
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 •  األخطاء احلسابية يف عمود الرصيد: يتم تصحيح هذه األخطاء عن طريق أخذ الفارق وإضافته إىل األعمدة 
     أو طرحه منها بناًء على ما إذا كان املبلغ صغريًا جدًا أو كبريًا جدًا.

 •  أخطاء القيد: حتدث عن طريق كتابة رقم غري صحيح، ولتصحيح مثل هذه األخطاء، يتم عكس املعاملة يف 
     مرحلة ثم إعادة قيدها مرًة أخرى ولكن بشكل صحيح يف املرحلة التالية. 

 •  إجراء عمليات التصحيح: جيب عدم شطب أي شيء، وجيب عدم حذف أي شيء، وجيب عدم إدخال 
     قيود بني القيود املوجودة، وجيب إجراء عمليات التصحيح وتسجيل القيود اجلديدة بعد آخر قيد. 

5.9.4 عدم تطابق كشوف احلساب املصريف ودفاتر احلساب املصريف

فهم منوذج التسوية املصرفية
 •  جيب أن يكون الرصيد املقيد يف كشف احلساب املصريف معاداًل لذلك املقيد يف دفرت احلساب املصريف 

     ما دامت مجيع األخطاء واملعامالت املفقودة قد اكتشفت. 
 •  جيب خصم مجيع الشيكات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف من رصيد اإلقفال يف كشف احلساب 

     املصريف ألنها قد خصمت يف دفرت احلساب املصريف ومل ختصم من كشف احلساب املصريف. 
 •  جيب إضافة اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف ألنها قد أضيفت إىل دفرت احلساب املصريف 

     وليس إىل كشف احلساب املصريف.  

عند اكتشاف اختالفات بني كشف احلساب املصريف ودفرت احلساب املصريف
 •  إذا كانت هناك مشكلة يف كشف احلساب املصريف، يتم تصحيح املشكلة يف منوذج التسوية املصرفية. 

 •  إذا كانت هناك مشكلة يف دفرت احلساب املصريف، يتم تصحيح املشكلة يف دفرت احلساب املصريف.   

يوجد ستة أسباب وراء عدم تطابق كشف احلساب املصريف ودفرت احلساب املصريف

وجود رسوم مصرفية يف كشف احلساب املصريف وعدم وجودها يف دفرت احلساب املصريف                                       

 •  إذا كانت الرسوم املصرفية صحيحة، يضاف القيد يف دفرت احلساب املصريف. ويف حالة عدم التأكد من 

     صحة الرسوم املصرفية، يتم التوجه إىل البنك لالستعالم. 

 •  إذا كانت الرسوم املصرفية غري صحيحة، ال تقيد يف دفرت احلساب املصريف اخلاص وتضاف يف صحيفة التسوية 

     املصرفية ضمن »اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف«.  

         •  جيب التوجه إىل البنك لعكس الرسوم، وإذا مل يتم عكسها خالل الشهر التالي، يتم التوجه إىل البنك 

            وتذكري املوظفني. 

         •  إىل أن يتم عكس الرسوم، جيب قيد تلك الرسوم ضمن »اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب             

            املصريف« يف منوذج التسوية املصرفية كل شهر إىل أن يقوم البنك بعكسها.  

         •  عند قيام البنك بعكس الرسوم، ال جيب قيدها حينئٍذ ضمن منوذج التسوية املصرفية اخلاص، وسوف 

            تضبط تسويتك.

السبب االول
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 •  فحص دفرت الشيكات ملعرفة ما إذا كان هناك شيك مفقود من عدمه، وفحص سجل الشيكات اخلاص أيضًا، 

     وفحص املقبوضات ملعرفة ما إذا كنت قد نسيت قيد الشيك يف دفرت الشيكات. يف حال إجياد إيصال مع 

     عدم وجود دليل على أن الشيك قد حرر، يضاف إىل دفرت الشيكات اخلاص، ويف حال عدم التأكد، يتم 

     التوجه إىل البنك وطلب صورة عن الشيك. 

 •  يف حال عدم إجياد إيصال وال تعتقد أنك قد حررت شيكًا، يتم التوجه إىل البنك وطلب صورة عن الشيك.  

             •  إذا كان الشيك ال خيصك، اطلب من البنك أن يعكس الرسوم وأن يقيد الشيك يف منوذج التسوية             

            املصرفية ضمن »اإليداعات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف« حيث يعترب »إيداع غري مبني« 

            ألن البنك قد خصم هذا املبلغ عن طريق اخلطأ وسوف يقوم البنك بعكس الرسوم، عملية العكس هذه 

            تعين قيام البنك إما بإجراء إيداع او بإعادة املبلغ املالي الذي سحب عن طريق اخلطأ. 

             •  إذا اتضح أن الشيك خيصك )أي أن التواقيع مطابقة لتواقيع املفوضني بالتوقيع(، يقيد الشيك يف 

            دفرت احلساب املصريف، واطلب يف نفس الوقت من ماسك احلسابات ومن الشخص أو األشخاص الذين 

            وقعوا على الشيك اكتشاف سبب عدم قيد الشيك يف دفرت احلساب املصريف وإجياد اإليصال الذي أرفقته 

           يف امللف اخلاص بك. 

وجود شيك يف دفرت احلساب املصريف وعدم وجوده يف كشف احلساب املصريف 

 • حيتمل أن البائع مل يقدم الشيك إىل البنك يف املوعد احملدد حتى يدرج يف كشف احلساب املصريف.

    جيب قيد الشيك يف منوذج التسوية املصرفية ضمن »الشيكات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف«. 

وجود دخل يف كشف احلساب املصريف وعدم وجوده يف دفرت احلساب املصريف 

أن  الدخل إىل  بأمر  علم  على  املنظمة  تكون  أال  استالم دخل، وحيتمل  عند  إيصاالت  تصدر  ال  غالبًا  البنوك 

حتصل على كشف احلساب املصريف.

 •  إذا اتضح أن الدخل وارد من مصدر متوقع )كأن يكون وارد من جهة ماحنة(، قم بقيد الدخل يف دفرت 

     احلساب املصريف. 

 •  إذا كانت املسألة خطأ، قم بتنبيه البنك وقيد املبلغ يف منوذج التسوية املصرفية ضمن »الشيكات غري املبينة 

     يف كشف احلساب املصريف«. من الناحية الفنية، املفرتض أال يكون هناك شيك غري مقيد، ولكن سيتم عكسه  

     يف كشف احلساب املصريف حيث جيب خصم املبلغ من رصيد اإلقفال املصريف. ال حتتفظ باملبلغ املالي، 

     فأغلب االحتمال هو أن البنك سيكتشف اخلطأ يف نهاية األمر وسيقوم حينئذ بعكس اإليداع دون إخطار، 

     وقد جتد حسابك خاليًا من النقود حينئٍذ.    

وجود دخل يف دفرت احلساب املصريف وعدم وجوده يف كشف احلساب املصريف 
كشف  يف  املبينة  غري  »اإليداعات  ضمن  املصرفية  التسوية  منوذج  يف  الدخل  هذا  قيد  جيب    •  

احلساب املصريف«.

السبب الثاني

السبب الثالث

السبب الرابع

السبب اخلامس



118
دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

ة 
الي

لم
ة ا

ظم
الن

ء ا
بنا

ت 
سيا

سا
أ

وجود قيد يف دفرت احلساب املصريف وكشف احلساب املصريف مع وجود اختالف بني املبالغ املالية 

ختيل أن كشف احلساب املصريف يظهر وجود مبلغ بقيمة )8467( لصاحل فندق، ويظهر دفرت احلساب املصريف 

نفس القيد بقيمة )8476(، فماذا تفعل؟ 

 •  قم بفحص اإليصال والشيك األصليني، االحتمال األرجح هو أن اإليصال األصلي يظهر املبلغ الصحيح. 

 •  إذا كان املبلغ يف اإليصال والشيك األصليني مطابقني للمبلغ يف كشف احلساب املصريف، يتم تصحيح 

    املبلغ يف دفرت احلساب املصريف بعد آخر قيد. 

 •  إذا كان املبلغ املقيد يف اإليصال األصلي مطابق لذلك املبلغ املقيد يف دفرت احلساب املصريف، توجه  

    إىل البنك واحصل على نسخة عن الشيك. 

              •  إذا كان املبلغ املقيد يف الشيك هو نفس املبلغ املقيد يف اإليصال لكنه خمتلف عن ذلك املقيد يف     

            كشف احلساب املصريف، قدم كشف احلساب املصريف إىل البنك واطلب من البنك تعديل اخلطأ. 

                1- إذا كان املبلغ املقيد يف كشف احلساب املصريف أقل من ذلك املقيد يف دفرت احلساب 

                      املصريف، قم بقيد الفارق على أنه شيك غري مبني يف كشف احلساب املصريف. يف مثال الفندق، 

                      قمنا بقيد 9 دنانري على انها شيك غري مبني، ثم يتم طرح هذا املبلغ من الرصيد املصريف. من 

                      الناحية الفنية، جيب أال يكون هناك شيك غري مقيد، ولكن البنك سيقوم خبصم هذا املبلغ عند 

                      إجراء التصحيح ثم يقوم مبطابقته مع املبلغ املقيد يف دفرت احلساب املصريف. 

                2- إذا كان املبلغ املقيد يف كشف احلساب املصريف أكرب من ذلك املقيد يف دفرت احلساب 

                      املصريف، قم بقيد الفارق على أنه إيداع غري مبني يف كشف احلساب املصريف، ويعترب إيداع غري 

                      مبني ألن البنك سيقوم بإيداع هذا املبلغ عند إجراء التصحيح.

                  3- تأكد يف الشهر التالي من أن خطأ البنك قد مت عكسه، إذا مل يتم عكسه جيب أن تقيده مرة ثانية يف 

                      منوذج التسوية املصرفية يف نفس املكان، استمر يف عمل ذلك حتى يتم عكسه.

              •  إذا كان املبلغ املقيد يف الشيك خمتلف عن اإليصال لكنه هو نفس املبلغ املقيد يف كشف احلساب 

            املصريف، حيتمل أن تكون قد سجلت املبلغ يف الشيك بطريقة غري صحيحة.

                1( قم بتغيري املبلغ يف دفرت احلساب املصريف )حبيث يطابق الشيك(.

                 2( توجه اىل املورد ومعك نسخة عن الشيك واإليصال األصلي وقم بتصحيح االختالف )إما بأن تدفع 

                     أو بأن ترد الفارق إىل املورد(. 

السبب السادس
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أ منوذج رقم )5.11( - التسوية املصرفية

املبلغ

............................ رصيد البنك طبقَا لكشف احلساب الوارد من البنك + إيداعات مل تثبت يف كشف احلساب

............................ شيكات مودعة يف البنك ومل حتصل

............................  نقدية

............................ شيكات واردة

............................ مصاريف مل تقيد

 ............................

............................ اإلمجالي

) - ( مبالغ مسحوبة ومل تثبت يف كشف احلساب

............................ شيكات مسحوبة ومل تقدم للصرف

............................ فوائد مدينة ومل تقيد

 ............................

............................ الرصيد املطابق حلساب البنك يف الدفاتر

إحتاجت مجعية الورد اىل ساعة واحدة فقط مع املدقق اخلارجي لتحضري التسوية البنكية بعد التعرف على كيفية إعدادها، بينما 
كانت حتتاج يف السابق اىل مخس ساعات يف نهاية كل عام لتحضريها.
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 •  التقارير املالية: هي إحدى أدوات اإلدارة، فهي تساعد
     على ضمان املساءلة والشفافية والوضوح، وجيب إعدادها شهريا. 

 •  تقديم التقارير يف املوعد املناسب هي مسألة على درجة كبرية من األهمية إذ أن التأخر يف تقديم التقارير   
    يظهر وجود قصور يف الرقابة املالية األمر الذي يؤدي اىل قلة الثقة يف قدرة املنظمة. 

مالحظة: مت حفظ تقرير املصروفات الشهرية والتوقعات الشهرية للمنح يف ملحق على جدول ) Excel(، انقر هنا 
 •  إذا وجدت خطًأ يف أحد التقارير املالية، فال ختفيه أبدًا، قم على الفور بتصحيح اخلطأ وإرسال التقرير 

     املصحح إىل مجيع األشخاص الذين يتسلمونه يف املعتاد.
 •  تشتمل احلسابات لديك على مجيع املعلومات الالزمة إلعداد تقرير مالي. 

 •  حافظ دائمًا على مراجعة األرقام مرتني قبل إرسال التقرير إىل أي شخص. 
 •  استغل تقريرك يف إظهار طريقة استخدامك لألموال، هل أنت تستخدم األموال حبكمة حبيث يتوفر لديك 

     ما يكفي إلجناز مجيع األنشطة املخطط هلا؟  
 •  كن دائما صرحيا ومتعاونا وصادقا بشأن املشاكل اليت تواجهها حتى إذا كنت ال تعلم كيفية حلها. أية جهة 

     ماحنة جيدة ستساعدك. 

 •  ملاذا تكتب املنظمة تقارير مالية؟ 
 •  التقارير املالية هي إحدى أدوات اإلدارة حيث أنها تساعد املنظمة على معرفة: مقدار املبالغ املالية يف 

     الصندوق، مقدار املبالغ املالية اليت حتتاج إليها إلجناز األنشطة احلالية، مقدار املبالغ املالية اإلضافية اليت 
     ميكن أن تتوقعها، مقدار املبالغ املالية اليت أنفقتها ويف أي غرض أنفقتها، مقدار املبالغ املالية اإلضافية 

     اليت ميكن أن تنفقها ويف أي غرض ستنفقها.
 •  التقارير املالية هي إحدى أدوات الرقابة بالنسبة للقيادة واجلهات املاحنة، وعرب تقديم التقارير املالية، ميكن 

     للقيادة واجلهات املاحنة تقييم ما إذا كانت اإلدارة تستخدم األموال وفقًا للخطط والعقود املتفق عليها. 
 •  عرب تقديم التقارير املالية يف املوعد املناسب، تكون املنظمة قادرة على إظهار الشفافية واملساءلة، األمر 

     الذي يساعد على ضمان أن األموال تستخدم يف األغراض املخصصة هلا. 
 •  كم يبلغ عدد مرات تقديم التقارير املالية؟ جيب إعداد التقارير املالية األساسية على أساس شهري، وبكلمة 

     »األساسية« نقصد بيان حول النقدية يف الصندوق، ويف البنوك، ويف الدفعات النقدية املقدمة، وتقرير 
    املوازنة الذي يقارن املوازنة باملبالغ املالية املنفقة حتى تارخيه. 

ميكن للمنظمة عمل جدول بتواريخ التقارير املالية اليت جيب توفريها للجهة املاحنة كاجلدول التالي:
التاريخ:----------------------  طلب الدفعات النقدية املقدمة  
التاريخ:---------------------- التقرير املالي    
التاريخ:----------------------  كشف حساب البنك   
التاريخ:---------------------- التسوية البنكية    
التاريخ:---------------------- املعززات    
املوازنة                                                             التاريخ:----------------------
تعديل املوازنة                                                 التاريخ:----------------------
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أ  •  هل من الضروري إعداد التقارير املالية كل شهر؟ نعم، إنها مسألة على قدر كبري من األهمية حيث أنه عرب 

     إعداد التقرير الشهري تضمن املنظمة تعقب أمواهلا، حيث أن هذا يقلل من فرص إساءة اإلستخدام أو 
     السرقة، وتضمن أن لديها مبالغ مالية تكفي لتحقيق ما ترغب يف حتقيقه، وتضمن أنها تنفق أمواهلا وفقًا للعقود 

     املتفق عليها. 
 •  ماذا حيدث إذا فرضت علينا عقود املنح أن نقدم تقارير كل شهرين أو كل ثالثة أشهر؟ ملاذاجيب علينا فعل 

     ذلك غالبًا؟ إعداد التقارير املالية يتم الجل املنظمة يف املقام األول حيث أنك حباجة إىل معرفة وضع 
     طريقة استخدامك ألموالك حتى تتمكن من إدارتها بنفسك. واجلهة املاحنة حتاول فقط مراقبة استخدام 

     األموال، فإذا ارتكبت خطًأ يف طريقة استخدامك لألموال فلن حتقق أهدافك ومن احملتمل أن تفقد 
     فرص التمويل مستقباًل، وقد ختسرك اجلهة املاحنة لكنها ستجد غريك.

 •  ماذا حيدث إذا تأخرنا يف تقديم التقارير؟ لن ترضى اجلهات املاحنة عن هذا التأخري خصوصًا التأخر يف 
     تقديم التقارير املالية. وقد تنجز عماًل رائعًا ضمن اجملموعات اليت تعمل معها، لكن إذا تأخرت يف تقديم 

     التقارير، ستعتقد اجلهات املاحنة أنك شخًص غري مسؤول أو غري جدير باالعتماد عليه، وهذا سيظهر للجهات 
     املاحنة اليت تتعامل معك وللجنة التنفيذية اليت تعمل معها ولألعضاء الذين تعمل معهم وللعاملني يف 

     املنظمة أنك ال حتتفظ بسجالت حديثة، وهذا يعين أنك ال تسجل املعامالت اخلاصة باستخدام أموالك 
     بالطريقة الصحيحة ومن احملتمل أن يؤثر هذا سلبًا على فرصك يف احلصول على متويل مستقبلي. التزم 

     بتقديم التقارير يف املوعد احملدد. 
 •  ماذا حيدث إذا جتاوزت احلد املخصص لإلنفاق؟ جيب أال تتجاوز احلد املخصص لإلنفاق يف بنود املوازنة 
     دون إبالغ اجلهة املاحنة واحلصول على موافقة خطية يف شكل مقبول قبل جتاوز حد اإلنفاق، ومع ذلك 

     إذا ارتكبت خطأ جيب أن تبلغ عنه. من احملتمل أن يؤدي عدم اإلبالغ الفوري عن اخلطأ إىل عواقب 
     وخيمة قد تصل إىل إنهاء إحدى االتفاقيات.

 •  ماذا حيدث إذا قدمت تقارير غري صحيحة؟ تقع األخطاء أحيانًا. إذا الحظت وجود خطأ يف أحد التقارير، 
     عليك إبالغ اجلهات املاحنة على الفور، التقارير غري الصحيحة هي انعكاس لقدرتك ومن احملتمل أن يكون 

    للتقارير السيئة وغري الصحيحة تأثري سليب على التمويل املستقبلي.
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5.11 عقود اجلهات املاحنة وتعدد اجلهات املاحنة  

5.11.1 القواعد االساسية اليت تنص عليها معظم االتفاقيات
 •  مدة سريان االتفاقية 

 •  مقدار األموال اليت ستصرف، وإذا مل يكن من املقرر صرف مجيع
     األموال يف بداية االتفاقية، فاملعتاد هو  أن تنص االتفاقية على: مقدار األموال اليت ستصرف يف كل مرة،

     عدد مرات منح دفعات جديدة، أنواع التقارير أو املستندات اليت جيب تقدميها للحصول على دفعات 
     جديدة، املستندات اليت يتعني تقدميها مبجرد إيداع األموال يف احلساب املصريف. 

 •  كيف يسمح بإنفاق األموال؟ 
  - سوف تعلم عن طريق مرونة مستوى بنود املوازنة: مقدار املبالغ املالية اليت ميكنك نقلها من أحد بنود 

     املوازنة إىل بند آخر، إن كان النقل جائزا، وإذا ما كنت حباجة إىل موافقة خطية مسبقة من اجلهة املاحنة 
     قبل نقل أموال من أحد بنود املوازنة إىل بند آخر. 

     •  هل حتتاج إىل قوائم أسعار قبل عمل مشرتيات؟ 
     •  هل يوجد أشياء ال يسمح لك باستخدام األموال ألجلها؟ 

     •  هل يوجد أشياء ال يسمح لك بشرائها؟ 
     •  هل يوجد مبالغ مالية ال ميكن إنفاقها دون احلصول على موافقة مسبقة من اجلهة املاحنة؟ 

     •  ما هي شروط استخدام خمصصات الطوارئ إذا كانت قد منحت؟ 
 •  املتطلبات احملاسبية 

     •  املستندات الالزمة لعمل املشرتيات.
     •  الدفاتر والسجالت. 

     •  تفاصيل احلساب املصريف.
     •  تدقيق احلسابات.

 •  متطلبات إعداد التقارير 
     •  عدد التقارير املطلوبة )شهري أو ربعي(.

     •  أنواع التقارير )عادًة ما تكون تقارير تفصيلية ومالية(. 
     •  تنسيق التقارير )ماذا حتتاج أن يضاف إليها(. 

5.11.2 نقاط اساسية 
 •  حتتاج كل جهة ماحنة جديدة إىل جمموعة جديدة من الدفاتر والسجالت ودفرت نقدية ودفرت حساب مصريف 

     وسجالت للدخل والنفقات ودفاتر لإليصاالت.   
 •  حتتاج كل جهة ماحنة جديدة إىل تقرير موازنة خاص بها. 

 •  حتتاج املنظمة فقط إىل إعداد ميزان مراجعة واحد حتى لو كان لديها العديد من اجلهات املاحنة 
     واحلسابات املصرفية.

 •  حيتاج احلسابان املصرفيان إىل إجراء تسويتني مصرفيتني. 
 •  حيتاج دفرتا النقدية إىل إجراء تسويتني نقديتني. 

 •  يوصى بتخصيص قاصة منفصلة لكل جهة ماحنة. 
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أ إخترب إستيعابك: ) اإلجيابات متوفرة يف األسفل(

  1. عدد مبادىء اإلدارة املالية وعرف كل منها؟
  2. عدد ثالثة مناذج ذكرت يف هذا الدليل؟

  3. ماذا تقارن يف تسوية البنك؟
  4. ماذا تقارن يف التسوية النقدية؟

  5. عندما تقوم بإجراء تسوية مصرفية، ماذا تفعل إذا ظهر الشيك يف دفرت البنوك ومل يظهر يف كشف حساب 
      البنك؟

  6. االدارة املالية هي أداة إدارة، فهي تساعد املنظمة يف عدة أمور، عددها؟
  7. ما هي املعلومات اليت جتدها يف عقود املاحنني؟

  8. هل اجلمل التالية صحيحة أم خاطئة:
    أ - الشخص الذي يقوم باعداد طلب الشراء يستطيع املوافقة عليه أيضا.

    ب - مفاتيح اخلزنة جيب أن تبقى يف اخلزنة.
    ت - الشفافية هي أحد مبادىء اإلدارة املالية.

    ث - إذا كنت تؤمن لشخص، ليس عليه إعادة الوصل لك.
    ج - إذا مت سرقة املال من اخلزنة ومل يعرف السارق، فإن دفرت النقدية والنقدية يف اخلزنة لن تتطابق أبدا.

    ح - ميكن شراء غرض ال يوجد أصال يف املوازنة إذا كان مهما.
    خ - جيب أن تعد النقدية يوميا.

    د - عقود املاحنني معقدة فال جيب عليك أن تفهم كل شيء فيها.
    ذ - كشف البنك دائما صحيح ألنه يأتي من البنك.

    ر - إذا كانت مجعيتك ال تسمح ألي أحد برؤية تقاريرك املالية فإن اجلمعية ليست شفافة.
    ز - أمن مكان حلفظ النقدية هو يف اخلزنة.

    س - مثال على الشفافية هو دفرت النقدية الواضح واملفهوم

االجوبة:
  1. مؤشرات على الوضوح: سهولة العثور على املستندات والسجالت، سهولة قراءة املستندات، يتم ترتيب 

    املستندات يف ملفات بالشكل الصحيح وبالرتتيب الصحيح، سهولة قراءة السياسات وفهمها. مؤشرات على 
    الشفافية: يتم أداء كل شيء يف العلن وبوضوح تام )األمور غري خافية(، األعمال والقرارات تكون مجيعها 

    مفهومة لدى إدارة منظمة اجملتمع املدني وألعضائها وللجهات املاحنة، يستطيع كل شخص أن يفهم السبب 
    يف الطريقة اليت حتدث بها األمور، يتم االحتفاظ بسجل مكتوب لتوثيق األعمال والقرارات. وتكون عملية 

    التوثيق مبستندات دقيقة وكاملة، يتم التوثيق مبستندات عندما يطلب ذلك. مؤشرات على املساءلة: أن تفعل 
    ما تقول أنك تفعله )احلفاظ على وعودك(، إنفاق النقود على األنشطة املتفق عليها، إنفاق النقود وفًقا للموازنة، 

    اتباع اإلجراءات املتفق عليها.
  2. منوذج طلب عروض اسعار، منوذج حتليل ثالثة عروض أسعار، منوذج ايصال داخلي.

  3. دفرت البنوك مع احلساب البنكي.
  4. دفرت النقدية مع النقدية يف اخلزنة.
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أ   5. حيتمل أن البائع مل يقدم الشيك إىل البنك يف املوعد احملدد حتى يدرج يف كشف احلساب املصريف، 

    جيب قيد الشيك يف منوذج التسوية املصرفية ضمن »الشيكات غري املبينة يف كشف احلساب املصريف«.
  6. التقارير املالية هي إحدى أدوات اإلدارة حيث أنها تساعد املنظمة على معرفة: مقدار املبالغ املالية يف 

    الصندوق، مقدار املبالغ املالية اليت حتتاج إليها إلجناز األنشطة احلالية، مقدار املبالغ املالية اإلضافية اليت 
    ميكن أن تتوقعها، مقدار املبالغ املالية اليت أنفقتها ويف أي غرض أنفقتها، مقدار املبالغ املالية اإلضافية 

    اليت ميكن أن تنفقها ويف أي غرض ستنفقها.
  7. مدة اإلتفاقية ، املبلغ الذي جيب أن يصرف ، املواد املسموحة واملمنوعة، األمور احملاسبية والتقارير.

  8. األجوبة:
      أ     - خطأ
      ب  - خطأ
      ت   - صح
      ث   - خطأ
      ج   - خطأ
      ح   - خطأ
      خ   - صح
      د    - خطأ
      ذ    - خطأ
      ر     - صح
      ز     - خطأ
      س  - خطأ

املصادر واملراجع
 .2010 . آب  لتدريب منظمات اجملتمع املدني على اإلدارة املالية  التوجيهي  الكتاب  ترمجت املادة من 

مشروع كاب .موزمبيق. 
أما جزء التوريدات فاعتمدت على دليل التوريدات .2008. مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية.  
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منوذج رقم )5.1( طلب عروض اسعار

                                                                                                                                                        رقم الطلب........................

                                                                                                                                                        تاريخ الطلب......................
السادة..........................................................

العنوان.........................................................

نرجو تقديم عرضكم الشامل لالسعار والشروط لالصناف التالية:

جيب أن يتضمن عرضكم ما يلي: تاريخ التسليم، شروط الدفع، مدة صالحية العرض، موقع التسليم، معلومات البنك، التأمني

إعداد .................................                                                                       املوافقة .........................................

منوذج طلب عروض اسعار

مواصفات الصنف رقم الصنف الكميةالوحدةالتسلسل
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اسم املنظمة:.................................

التاريخ:........................................

نورد فيما يلي حتليال لعروض االسعار املقدمة إلينا خبصوص شراء.................... )وصف املشرتيات( من قبل

...........................ملشروع ............................. مبوجب طلب الشراء املرفق.

قرار جلنة العطاءات

تقرر إحالة توريد املواد املطلوبة اىل .............................................. وذلك لألسباب التالية:

.....................................................................-1

.....................................................................-2

.....................................................................-3

التوقيع:..........................................

التوقيع:..........................................

التوقيع:..........................................

السعر املقدم

اسم املورد     الصنف 1             الصنف 2             الصنف 3             الصنف 4             الصنف 5             الصنف 6            اجملموع

منوذج رقم )5.2( - حتليل ثالثة عروض أسعار

حتليل ثالثة عروض أسعار
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ايصال داخلي

التاريخ:.......................................................................

رقم االيصال:...............................................................

اسم العميل:................................................................

املوضوع: )كمثال استخدام سيارة أجرة من »اسم مكان املغادرة« اىل » اسم مكان الوصول« لغاية حضور 
اجتماع »اسم املكان املقرر فيه االجتماع« ملناقشة مشروع » اسم املشروع«

املبلغ:................................................................

التوقيع:...............................................................

منوذج رقم )5.4( طلب شراء

اسم مقدم الطلب.........................................                           املوافقة:................................................

  رقم الصنف  امجالي القيمة  سعر الوحدة   الكمية املطلوبة    وحدة الصنف       اسم الصنف           رمز الصنفالرقم
  عند املورد

رقم أمر الشراء.................................................                      تاريخ أمر الشراء......................................

اسم املنظمة...................................................
مكان التسليم...................................................                     تاريخ التسليم..........................................

شروط معينة:....................................................

طلب شراء
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اسم املرسل اليه: اسم املرسل:     

العنوان الربيدي: العنوان الربيدي:     

اهلاتف: اهلاتف:      

الفاكس: الفاكس:      

رقم الوصل: ..................................................................................................................

تاريخ الوصل: ................................................................................................................

سبب ارسال النقود: .........................................................................................................

املبلغ: ........................................................................................................................

الضريبة أو االقتطاعات إن وجدت: ........................................................................................

املبلغ الصايف: ..............................................................................................................

رقم احلساب: ................................................................................................................

اسم احلساب: ................................................................................................................

هذا تأكيد على استالم املبلغ.

توقيع املستلم: ................................................            التاريخ: ............................................

ايصال حوالة نقدية
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5- مصروفات السفر
بالنسبة للسفريات، صنف التكاليف حسب الرحلة أو حسب اليوم.
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  تاريخ الشراء  الرقم املتسلسل  البند

سجل االصول

  الوصف والصنع     اجلهة املاحنة  املوقع  تكلفة البند
  واللون

منوذج رقم )5.7( - سجل االصول

منوذج رقم )5.8( سجل مطابقة النقدية

  التاريخ                              النقدية يف اخلزينة           الرصيد يف دفرت النقدية         الفارق                                التوقيع

سجل مطابقة النقدية

منوذج رقم )5.9( سجل دفرت البنوك

الشهر:...................................

التاريخ            رقم الشيك           من/اىل                الوصف                 مدين                دائن                    الرصيد                املطابقة

سجل دفرت البنوك
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أ منوذج رقم )5.10( - الدفعة النقدية املقدمة

 • إىل:

• من:

 • املوضوع: دفعة نقدية ملصروفات االنتقال عن مناسبة............................. )أو دفعة نقدية من أجل 

سفرإىل......................(

 • السيد/...........................................احملرتم

أدناه تفصيل ملبلغ ............................ د.أ مطلوب عن مصروفات انتقال املشارك يف )اسم الفعالية( بتاريخ 

.....................  )يدرج التاريخ(

مت أدناه إدراج أمساء املشاركني

سعرالتنقل/قيمة                             املوقع                                               االسم                                                  العدد
بدل املواصالت

اجملموع

                                                                                                                                                                                                   ]التوقيع[
                                                                                                                                                                                    ]االسم - املسمى الوظيفي[

مدير اإلدارة/ املدير...............................

الدفعة النقدية املقدمة
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منوذج التسوية املصرفية

منوذج رقم )5.11( - التسوية املصرفية

املبلغ

............................ رصيد البنك طبقَا لكشف احلساب الوارد من البنك + إيداعات مل تثبت يف كشف احلساب

............................ شيكات مودعة يف البنك ومل حتصل

............................  نقدية

............................ شيكات واردة

............................ مصاريف مل تقيد

 ............................

............................ اإلمجالي

) - ( مبالغ مسحوبة ومل تثبت يف كشف احلساب

............................ شيكات مسحوبة ومل تقدم للصرف

............................ فوائد مدينة ومل تقيد

 ............................

............................ الرصيد املطابق حلساب البنك يف الدفاتر
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  6.1 نظرة عامة

  6.2 التعريف باملتابعة والتقييم
         6.2.1 مفهوم وأهمية املتابعة والتقييم

         6.2.2 اهلدف من تطبيق نظام للمتابعة والتقييم 
         6.2.3 الفرق بني املتابعة والتقييم

  6.3 تصميم اإلطار املنطقي ملشروع
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6.1 نظرة عامة
تزايد الطلب يف السنوات األخرية على القيام بتقييم املشاريع اليت تنفذها املنظمات احلكومية وغري احلكومية 
بهدف التأكد من حتقيق هذه املشاريع الهدافها وغاياتها وقياس اثارها وانعكاساتها على الفئات املستفيدة منها. 
ومن املهم أن ال تكون الغاية من اجراء التقييم فقط الرضاء وحتقيق مطالب وشروط املمولني، بل جيب ان 
يكون التقييم جزء أساسي الي برنامج أو مشروع تنفذه املنظمة، وينبع من رغبتها يف التعلم من خرباتها لتجاوز 

العقبات وتعزيز االجيابيات لتحسني االثر الناتج عن براجمها ومشاريعها على املدى القريب والبعيد. 

وقد أصبحت العديد من املنظمات غري الرحبية تشعر بضرورة وأهمية املتابعة والتقييم لرباجمها ومشاريعها ملعرفة 
األثر احلقيقي ألنشطتها على الفئات املستهدفة، باالضافة اىل تطوير ادائها لالرتقاء مبستوى ونوعية اخلدمات 

املقدمة للمجتمعات احمللية. 

ويساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية يف التخطيط لعمليات املتابعة والتقييم مما يساهم يف دعم صناعة 
القرار  الذي بدوره يساهم يف حتقيق أهداف املشاريع والربامج اليت تنفذها تلك املنظمات، ويغطي هذا 

الفصل املواضيع التالية:
 •  التعريف باملتابعة والتقييم والغرض منهما والفرق بينهما.

 •  تصميم اإلطار املنطقي ملشروع.
 •  أدوات ومؤشرات املتابعة والتقييم.

 •  منهجيات مجع بيانات املتابعة والتقييم.
 •  التخطيط لعمليات املتابعة والتقييم.

أهداف الفصل:  
 •  التعرف على مفهوم املتابعة وأهميتها.

 •  التعرف على مفهوم التقييم واهميته.
 •  متكني أفراد املنظمات من تصميم إطار منطقي ملشروع.

 •  متكني أفراد املنظمات من الربط بني التصميم املنطقي ملشروع وإطار املتابعة.
 •  يصبح أفراد املنظمات قادرون على تعريف وقياس مؤشرات املتابعة والتقييم.

 •  التعرف على منهجيات مجع البيانات: اإلستبانة، جمموعة النقاش املركزة واملقابلة الفردية.
 •  ميتلك افراد املنظمات االدوات للتخطيط لعمليات املتابعة والتقييم.

م 
قيي

الت
 و

عة
تاب

لم
ت ا
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املصطلحات االساسية واالختصارات:

  Monitoring املتابعة
تعترب املتابعة عملية منظمة جلمع البيانات جلميع أنشطة املشروع وحتليلها للحصول على معلومات تؤدى إىل 

مؤشرات لرصد التقدم يف اإلجنازات طبقاً للخطة املوضوعة.

Evaluation التقييم
هي العملية اليت يلجأ إليها املقيم ملعرفة مدى النجاح يف حتقيق أهداف املشروع.

Indicators املؤشرات
هي العالقة الدالة على حتقق االهداف او االنشطة والتعرف على مدى التقدم وقياس التغري الذي حدث.

Logical Framework اإلطار املنطقي
هي طريقة هليكلة العناصر الرئيسية للمشروع وتوضيح الروابط املنطقية بني اهلدف العام واالهداف احملددة 

والنتائج  واألنشطة واملوارد الالزمة حبيث تأخذ بعني االعتبار املخاطر احملتملة واملؤشرات.

Monitoring Plan خطة املتابعة
هي إطار مرجعي يتم إعداده مبعرفة املستويات الوظيفية املختلفة يف اجلهة املنفذة للخطة، ويتم االعتماد 
عليه يف متابعة أنشطة املشروع للتأكد من أنها تسري وفقا ملا هو خمطط هلا، وحتتوي خطة املتابعة على: األنشطة، 

مؤشرات املتابعة، مصادر املعلومات لكل مؤشر، أداة املتابعة املستخدمة، توقيت املتابعة.

Post Evaluation التقييم البعدي
هي عملية منظمة جلمع املعلومات وحتليلها بغرض حتديد درجة حتقق األهداف واختاذ القرارات بشأنها.

Interim Evaluation التقييم املرحلي
التأكد أن األنشطة تنفذ بطريقة  أثناء تنفيذ املشروع ويف مرحلة ما من عمر املشروع بهدف  التقييم  يتم هذا 

تؤدي إىل بلوغ االهداف املرسومة.

Needs Assessment تقييم اإلحتياجات
هي عملية لتحديد الفجوات بني الظروف الراهنة واألوضاع املطلوب الوصول إليها، وغالبا ما تستخدم لتحسني 

األداء احلالي أو لتصحيح نقص ما، وميكن أن يستخدم تقييم االحتياجات كجزء من عمليات التخطيط.

Impact األثر
هو التغري الذي أحدثته نشاطات املشروع يف سلوك وممارسات الفئات املستهدفة.
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 Procedural Objective األهداف اإلجرائية
عبارة عن أهداف دقيقة تصاغ صياغة إجرائية وترتبط بتغريعند الفئة املستهدفة بعد ممارستها لنشاط معني يف 

املشروع.

 Activities األنشطة
هي جمموعة من االعمال اليت تستخدم فيها موارد معينة وتنفق من أجلها األموال للحصول على منافع متوقعة 

خالل فرتة زمنية معينة.

Quantitative Methodology املنهج الكمي
يعرف املنهج الكمي على أنه تلك املنهجيات اليت تستخدم األرقام يف حتليل بياناتها وختضع لشروط الصدق 
الدراسات  تعتمد على  نتائجها على اجملتمع األصلي، وهي  تعميم  ، وميكن  بياناتها إحصائيا  وتعاجل  والثبات 

املسحية اليت تعين جبمع البيانات من خالل استعمال أدوات قياس كمية.

Qualitative Methodology املنهج النوعي
جبمع  الباحث  يقوم  حيث  الطبيعي،  املوقف  او  السياق  يف  إجراءها  أو  بها  القيام  ميكن  اليت  الدراسة  إنه 
يذكرها املشاركون،  اليت  املعاني  الرتكيز على  مع  استقرائية  بطريقة  الصور،ثم حيللها  أو  الكلمات،  البيانات، 

وتصف العملية بلغة مقنعة ومعربة .
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6.2 التعريف باملتابعة والتقييم
6.2.1 مفهوم وأهمية املتابعة والتقييم

املتابعة:

املتابعة هي عملية روتينية جلمع البيانات تساعد على قياس مدى تقدم الربامج حنو حتقيق أهدافها، وحصر 
وتعترب املتابعة من إحدى األنشطة  بعمله ومالحظة مستمرة جلودة اخلدمات املقدمة.  الربنامج  يقوم  ما  كل 
املستمرة داخل الربنامج وتكون جزءا أساسيا من ادارته اليومية، وهي تتضمن التجميع املنتظم للمعلومات 
استمرار  لضمان  املناسبة  القرارات  واختاذ  للربنامج  املختلفة  املراحل  وتنفيذ  تقدم  مراجعة  الستخدامها يف 
حسن  ومن  املختلفة  املوارد  توفر  من  التحقق  تتضمن  وكذلك  املوضوع،  الزمين  اجلدول  وفق  العمل 
استخدامها للوصول للنتائج املرجوة. وتشمل عملية املتابعة كذلك التحقق من نوعية وكمية األعمال املنجزة 

ومقارنتها مع املصروفات.

التقييم:

التقييم هو استخدام طرق البحث االجتماعي لدراسة فاعلية الربامج بطريقة منهجية. حيث يعترب التقييم احد 
مراحل دورة الربنامج، واليت تهدف اىل التحقق من اجناز األهداف املعلنة، وحتديد األثر العام املباشر وغري 
املباشر سواء على املدى القريب أو البعيد، ويتضمن املقارنة بني املعلومات املتحصلة من داخل الربنامج 
)ضمن عملية املتابعة( مع املعلومات املستقاة من البيئة احمليطة بهدف مراجعة النتائج العامة للربنامج والتعلم 

منها لتطبيقها يف املراحل الالحقة منها أو يف برامج أخرى.

ان تكون عمليات املتابعة والتقييم قليلة 
التكلفة وذو جدوى اقتصادية.

األهداف األساسية من التقييم:
التأكد والتعرف، التعلم، التوصيات والتطوير.
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6.2.3  الفرق بني املتابعة والتقييم

وتربز أهم هذه الفوارق يف اجلدول التالي:

6.2.2 اهلدف من تطبيق نظام للمتابعة والتقييم
زيادة فاعلية املشاريع والربامج التنموية يف املنظمات  غري الرحبية من خالل مأسسة آليات وأدوات عمليات 

املشاريع  إدارة  وإلمداد  والتقييم.  املتابعة 
عن  املناسب  الوقت  يف  الدقيقة  باملعلومات 
أنشطة املشروع مبا ميكنهم من حتليل املوقف 
احلالي للمشروع، ومقارنة ما حتقق فعال مبا كان 
خمططا تنفيذه، وللمساعدة يف اختاذ القرارات 
البشرية،  املوارد  يف:  تتعلق  اليت  اخلاصة 
مستوى  واملصادر،  املوارد  الزمين،  اجلدول 
اجلودة وكفاءة األداء واإلدارة املالية. وقياس 
الوصول  برنامج ما يف  أو  مدى جناح مشروع 

لألهداف اليت كان خمططا هلا.

التقييم

عملية مرحلية.
تقدم حتليل معمق وموسع ملقارنة ما مت ختطيطه وما حتقق 

وقد تشمل فحص املالئمة لالحتياجات.

تركز أكثر على النتائج وقد تتضمن قياس األثر واالستمرارية.
جتيب على ملاذا وكيف مت حتقيق النتائج وتساهم يف بناء 

نظريات ومناذج للتغيري.

تقدم للمؤسسة خيارات اسرتاتيجية.

توفر قاعدة معرفية جديدة للتخطيط واملتابعة املستقبلية.

قد يستعان مبقّيم خارجي.

املتابعة

عملية مستمرة.

تتعقب وحتلل سري الربنامج/ املشروع وتوثق العملية.

تركز أكثر على اإلداء و متابعة مؤشرات االجناز.

النتائج  واى من  تنفيذها  األنشطة مت  جتيب على أى من 
مت حتقيقها.

تنبه القيادة للمشاكل املوجودة وتقدم خيارات أنية للحلول.

توفر أساس قوي للتقييمات املرحلية.

مهمة قيادة املؤسسة وأعضائها يف األساس.
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6.3 تصميم اإلطار املنطقي ملشروع:
هو أداة نستعملها لتسهيل تقوية التصميم وتنفيذ وتقييم املشروع.

ملاذا نستعمل اإلطار املنطقي:
 •  يساعد األفراد و املنظمات على ترتيب أفكارهم.

 •  يساعد األفراد على التفكري املنطقي.
 •  يساعد يف التعرف على نقاط الضعف يف املشروع.

 •  يساعد يف التأكد من أن احملددات األساسية للمشروع معروفة من البداية.
 •  يسهل عملية متابعة وتقييم املشروع.

 •  يؤكد على ان األشخاص العاملني يف املشروع يستعملون نفس املنطق.
 •  خيتصر خطة املشروع يف عدة صفحات.

)أنظر منوذج رقم )6.1( والذي ميثل اإلطار املنطقي ملشروع ما(

وجيب مراعاة ما يلي: 
 •  تصميم )إعادة تصميم( املشروع عملية مستمرة طوال عمر املشروع.

 •  يتعني أن يكون هناك فهم ملبادئ التصميم اجليد ليس لدى مصممي املشروع فحسب، ولكن أيضا لدى 
     منفذيه، وذلك حتى يتمكنوا من تكييف اسرتاتيجية املشروع وعملياته وفقا للظروف املتغرية والدروس 

     املستفادة من التنفيذ.
 •  ميكن أن يساعد نهج اإلطار املنطقي يف تصميم املشروع عندما تتبع خطوات العملية بصورة مرنة ويتوفر 

     فهم وعالج ألوجه القصور بها.
 •  ناتج نهج اإلطار املنطقي هو مصفوفة اإلطار املنطقي، اليت تلخص منطق النشاط )مع االفرتاضات(  واملتابعة  

     والتقييم.
 •  ميكن استخدام مصفوفة اإلطار املنطقي يف تتبع التقدم يف خطط العمل السنوية وتأثرياتها. ولتحقيق هذا  

     الغرض، يتعني توخي العناية يف االستخدام وتوفر تفاصيل كافية.
 •  يتوقف وضع نظام جيد للمتابعة والتقييم على إيالء االهتمام الكايف للمتابعة والتقييم خالل مرحلة التصميم 

     األولي، وينبغي أن ُيبني نظام املتابعة والتقييم يف تقرير التقييم املبدئي للمشروع.

على ماذا جتيبنا املصفوفة؟
 •  أين نريد أن نصل )االهداف(

 •  كيف سنصل )النتائج  واألنشطة(
 •  كيف سنعرف أننا وصلنا )املؤشرات(

 •  ماهي املشاكل اليت ميكن أن تصادفنا على الطريق )االفرتاضات(

حماور املتابعة الرئيسية اليت تراعى 
عند تصميم االطار املنطقي

املدخالت

األنشطة

املخرجات

النتائج

االثر
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واملثال ادناه يبني خمطط التصميم أالولي واطار املتابعة ملشروع »ادارة املوارد املائية يف جنوب االردن«

خمطط تصميم املشروع وإطار املتابعة

االثر

النتائج النهائية

املخرجات

االنشطة

النتيجة : 
املوارد  إدارة  حتسن 
املائية يف مناطق جتمعات 

املياه يف جنوب االردن

اهلدف االجرائي 1:
صنع  عمليات  هيكلة  إعادة 

القراريف  إدارة املياه

اهلدف االجرائي 2:
إدارة   يف  االستثمار  زيادة 

موارد املياه احملسنة

اهلدف االجرائي 1.1
املصلحة  أصحاب  مؤمتر 
إعادة  على  إمجاع  يولد 

هيكلة عملية صنع القرار 

اهلدف االجرائي 2.1
زيادة املعرفة عند اصحاب 

املصلحة 

1. تنظيم مؤمترات أصحاب 
    املصلحة

2. دعم البحث العلمي

استثمارات  إدارة  من  عدد   .1
والري(  )السدود  املائية  املوارد 
صحتها  من  التحقق  مت   اليت 

العلمية

صنع  عمليات  حاالت  عدد   .1
القرار املشرتكة

اليت  للقرارات  املئوية  النسبة   .2
يتم اختاذها اليت تدعمها أدوات 

التخطيط املشرتك
املدخالت  استخدام  نسبة   .3
خيارات  حتليل   لدعم  العلمية 

املشروع

1. القيمة بالدينار للمشاريع املؤهلة

جمموعات  من  عدد  تشكيل   .1
العمل

خطط  إلجناز  املئوية  النسبة   .2
فرق العمل

1. النسبة املئوية للتغري يف معرفة 
أصحاب املصلحة

االفرتاضات:

املخاطر:

االفرتاضات:

املخاطر:

االفرتاضات:

املخاطر:

مؤشرات األداء                            اإلفرتاضات / املخاطر

املدخالت
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6.4 أدوات ومؤشرات املتابعة والتقييم

6.4.1 منهجيات مجع البيانات الكمية )االستبيان(
جمموعة من األسئلة املتنوعة واليت ترتبط  يف بعضها البعض بشكل حيقق اهلدف الذي يسعى إليه املقيم من 
خالل املشكلة اليت يطرحها يف منهجية التقييم. ويكون عدد األسئلة اليت حيتوي عليها االستبيان كافية ووافية 

لتحقيق هدف التقييم بصرف النظر عن عددها.

خطوات اجناز االستبيان :
 •  حتديد األهداف املطلوبة من عمل االستبيان يف ضوء موضوع التقييم، ومن ثم حتديد البيانات، واملعلومات 

     املطلوب مجعها.
 •  ترمجة وحتويل األهداف إىل جمموعة من احملاور واألسئلة .

 •  إختيار أسئلة االستبيان وجتربتها على جمموعة حمدودة من اإلفراد احملددين يف عينة التقييم إلعطاء رأيهم 
     بشأن نوعيتها من حيث الفهم والشمولية والداللة، وكذلك كميتها وكفايتها جلمع املعلومات املطلوبة، ويف 

     ضوء املالحظات اليت حيصل عليها فإنه يستطيع تعديل األسئلة بالشكل الذي يعطي مردودات جيدة .
 •  تصميم وكتابة االستبيان بشكله النهائي.

 •  توزيع االستبيان، حيث يقوم باختيار أفضل وسيلة لتوزيع وإرسال االستبيان بعد حتديد األشخاص واجلهات 
     اليت اختارها كعينة للتقييم .
 •  الرتميز وإدخال املعلومات.
 •  التحليل وإستخراج النتائج.

6.4.2 منهجيات مجع البيانات النوعية 
باستخدام  تنفذ  املعلومات  مجع  وسائل  إحدى  املعمقة  الشخصية  املقابلة  تعترب  املعمقة:  الشخصية  املقابلة 
صحيفة املقابالت املقننة أو غري املقننة ) املقابلة غري املقننة )احلرة(: هذا النوع من املقابالت ال يعتمد على 
معدة  أسئلة  قائمة  لدية  ليس  ولكن  للموضوع  عام  فهم  لدية  املقيم  وبالتأكيد  مسبقا.  حمدده  أسئلة  استخدام 
مسبقا. وتتميز املقابلة احلرة باملرونة حيث ميكن تعديل أو إضافة أسئلة يف أثناء املقابلة(،  واليت ميكن طرح 
ما فيها من أسئلة أثناء تنفيذ املقابلة، فهي حوار موجه بني الباحث واملستجيب، وقد تكون املقابلة مفتوحة، 
مبعنى أن يبدأ الباحث بسؤال حول موضوع معني يف مدار البحث، ومن خالل اإلجابة األولية يتم اشتقاق 
أسئلة جديدة. وقد تكون مقننة :أي تكون األسئلة حمددة مسبقًا، ومتسلسلة منطقيًا وأغلب املقابالت تتم وجهاً 
لوجه، وبعضها عن بعد وغالبًا ما تكون املقابالت فردية، كما إن أهم ما يف املقابلة هي املعلومات اليت يتم 
احلصول عليها. تتمتع املقابلة مبزايا أهمها أنها توفر فرصة للحصول على إجابات لفظية، ومؤشرات غري لفظية 
تعزز اإلجابات وتفصح عن مشاعر الشخص، وتسمح بإعادة صياغة السؤال أو إضافة أسئلة، وحتتاج عملية إتقان 
املقابلة إىل اختيار املفردات وتوقيت طرح األسئلة والقدرة على اإلصغاء وأسلوب االحتفاظ بالردود وتسجيلها 
احلالة  دراسة  املقابلة يف  استخدام  للمقابلة. ميكن  املناسب  الوقت  واختيار  املقابل  ثقة  ومهارة يف كسب 

وتوجيه السلوك ومعاجلة احلاالت النفسية غري العادية.

                                                                                                                  البد أن يشرتك يف التقييم مجيع األطراف
                                                                                                                  املعنية واملسؤولة عن املشروع
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                                                                                                                  نريد مؤشرات ببساطة للرغبة يف حتقيق 
                                                                                                                  األهداف، أي التحقق من التغيري الذي 

                                                                                                                  حدث يف الواقع والذي ننشده ونستهدفه 
                                                                                                                  من املشروع.

من  التقييم  لعملية  الالزمة  املعلومات  مجع  يف  املستخدمة  األدوات  من  واحدة  وتعترب  الرتكيز:  جمموعات 
جمموعة من األفراد، أو اجملموعات املتشابهة يف الظروف واألوضاع مثل: جمموعة من املوظفني، جمموعة 
من احملتجني على مشكلة معينة، أو مثال جمموعة النساء األرامل وهكذا، وعادة ما يكون لكل جمموعة تركيز 
احلديث  برتتيب  يقوم  جمموعة  لكل  ميسر  هناك  ويكون  حماور،  عدة  خالل  من  ترمجتها  يتم  معينة  أهداف 

والنقاش بني املشاركني وتوجيهه ما أمكن لتحقيق أهداف هذه اجملموعة.

منهجية    – النوعي  البحث  اىل  »دليلك  على  االطالع  ميكن  الرتكيز  جمموعات  منهجية  على  أكثر  وللتعرف 
جمموعات الرتكيز للمنظمات غري الرحبية« عرب الرابط التالي

6.4.3 إختيار وحتديد وقياس املؤشرات
املؤشر هو » العالقة الدالة على حتقيق األهدف أو األنشطة«

و للنشاط أو اهلدف الواحد العديد من املؤشرات ، حيث أن املؤشرات تساعد على التعرف على مدى التقدم 
وقياس التغري الذي حدث.

و تتكون املؤشرات من مقاييس ويعرب عنها باألرقام مثل :
  1- النسبة : وتنقسم إلي نوعني:

 •  النسبة املقصود بها العالقة بني جزء من شي ما والعدد الكلي لنفس الشيء )هي جزء من الكل (، كأن نقول 
     أن %50 من طالب املدرسة حصلوا على تدريب.

 •  النسبة املقصود بها العالقة بني شيئني خمتلفني توجد بينهما عالقة أو صلة مشرتكة معينة مثل: عدد املدرسني 
     بالنسبة لعدد التالميذ يف املدارس اإلبتدائية يف منطقة حمددة )مثل: أن تقول يوجد مدرس لكل عشرين 

     تلميذ(.
  2- املعدل : مثل: معدل وفيات األطفال، ويقصد به عدد األطفال أقل من سنة واحدة الذين ميوتون يف سنة 

       ما وذلك بالنسبة لكل ألف مولود يف نفس السنة.

أنواع مؤشرات املتابعة :
 •  مؤشرات األداء: نعين بها كم املدخالت والعمليات اليت متت خالل تنفيذ أنشطة املشروع.

 •  مؤشرات النجاح أو مؤشرات األثر والنتائج : وهي تبني مدى األثر الناتج عن األنشطة أو الربامج ومثال ذلك 
     عدد النساء اللواتي شاركن يف اإلنتخابات بعد تنفيذ محلة توعية. 

مواصفات املؤشر اجليد:
 - أن يكون حمدد كميًا وكيفيًا.

 - ميكن قياسه بأحد وسائل القياس املستخدمة.
 - أن يكون له عالقة بأهداف املشروع.
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6.5 إعداد خطة املتابعة والتقييم

6.5.1 تصميم منهجية التقييم
إن التقييم هو شكل من أشكال البحث االجتماعي جيريه واحد

أو أكثر من االستشاريني املستقلني أو العاملني يف الربنامج. وعليه،
فإنه يستفيد من منهجيات البحث االجتماعي اليت تتيح اإلجابة

على جمموعة من األسئلة أو املخاوف املثارة بشأن التقييم.

ويتم حتديد هذه األسئلة جنبًا إىل جنب مع أي قيود على املنهجية أو غريها من االلتزامات يف وثيقة الشروط 
املرجعية أو عقد التقييم.

وعندما يتم حتديد الشروط املرجعية، يستطيع فريق التقييم أن ينظر يف جمموعة من خيارات تصميم التقييم 
وعلى أساس التصميم أن يستخدم جمموعة واسعة من خيارات مجع البيانات. إن تصميم التقييم حيدده بشكل 

رئيسي الوقت املتاح وحجم امليزانية .

الشروط املرجعية
سواء كان َمن جيري التقييم فريق خارجي أو عاملون يف الربنامج، فإنه من الضروري صياغة وثيقة شاملة للشروط 

.)TOR( املرجعية

إذ تتيح مثل هذه الوثيقة ألصحاب العالقة )الذين حُيتمل أن يشارك عدد منهم يف التقييم سواء كمستفيدين من 
التقرير، أو أشخاص جترى معهم مقابالت، أو مصادر للمعلومات الرئيسية( إمكانية فهم واملوافقة على اجملاالت 
قيد البحث، والطريقة اليت سيتم بها التقييم، واجلدول الزمين، وكذلك التكاليف إذا ما كانت وثيقة الشروط 

املرجعية تشكل عقدًا مع مقيِّمني خارجيني.

وعادة ما تتضمن وثيقة الشروط املرجعية اجملاالت التالية:
 •  املعلومات األساسية: قسم قصري يستعرض أسباب إجراء التقييم واملعلومات األساسية للربنامج. 

 •  الغرض الرئيسي من التقييم: بيان يوصف الغرض العام للتقييم حتى يتسنى أيضًا احلكم عليه وفقًا ملدى 
    حتقيقه ألهداف من طلبوا إجراءه.

 •  املنهجية اليت سيتم اعتمادها: حيدد هذا القسم، الذي يعد األوسع نطاقًا، ما إذا كان التقييم سيكون بالدرجة 
     األوىل نوعيًا أم وصفيًا، وما إذا كان التقييم سيكون كميًا أم معتِمدًا على الدراسات االستقصائية، وكذلك 

     الطريقة اليت جيب أن ينتهجها املقيِّمون يف أداء عملهم. وميكن أن يتضمن هذا القسم أيضًا قرارات بشأن 
     االجتماعات اليت ُتعقد بني أصحاب العالقة، وما إذا كانت املقابالت ستتم وجهاً لوجه أو يف جمموعات أو عرب 

ه. ه أو غري موجَّ     اهلاتف أو بشكل موجَّ

                                                                                                                 إن عمليات املتابعة تغذي دورة املشروع                                                                                                                   
                                                                                                                         مبعلومات منتظمة عن املخرجات والنتائج 

                                                                                                                 والتأثري مبا يقود إىل التكيف املستمر 
                                                                                                                 للخطط واألهداف.
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 •  اإلطار الزمين: يف العادة جيب إجراء أي تقييم يف إطار زمين ضيق للغاية، ولتنبيه مجيع املشاركني بهذا 
األمر، ميكن إرفاق جدول زمين مفصل مع وثيقة الشروط املرجعية. أما إذا مل يتيسر ذلك، يتم حتديد تواريخ 

البدء وتسليم التقارير.
 •  االلتزامات: إذا كانت وثيقة الشروط املرجعية سُتستخدم كوثيقة، فإن الوثيقة ستتضمن معلومات عن 

التكاليف، والطريقة اليت سيتم بها رفع التقرير، والتزامات املقيِّم بتقديم تقارير أولية، والسرية وعدم اإلفصاح عن 
املعلومات، وما إىل ذلك. وتشكل وثيقة الشروط املرجعية أداة رئيسية يف إجراء أي تقييم، وغالباً ما توضع هلا 

سلسلة من املسودات إىل أن يوافق عليها األشخاص املطلوب موافقتهم عليها.

إن التقييم اجليد هو الذي جيمع بني الرؤى النوعية والتحليل الكمي إلجياد حجة قوية تستند إليها التوصيات 
اليت ُيصدرها. كما أنه ينظر يف القيمة النفعية لتوصياته ويتم إجراؤه بطريقة تزيد من احتمال اعتماد توصياته 

وتنفيذها.

وهناك طرق خمتلفة لتحقيق هذه األهداف، وحيتاج تصميم أي تقييم إىل اختاذ بعض القرارات بشأن النهج 
املتبَّع:

 •  األطراف اليت ينبغي إشراكها. 
 •  أدوات التقييم الذي سيتم اختيارها. 

 •  إرتباط األدوات واألطراف املستهدفة مع أهداف التقييم.

ثم بعد ذلك جيب اختاذ بعض اخليارات الصغرية فيما يتعلق بأدوات وطرق مجع البيانات.

وقد تلجأ إدارة املنظمات غري الرحبية إىل تنفيذ أليات ومنهجيات التقييم على أنشطة معينة من أنشطة املشروع 
مثل األنشطة التدريبية أو محالت التوعية، حيث أنها تبني مدى تطابق التنفيذ الفعلي ألنشطة املشروع مع ما 
مت التخطيط له من أهداف، كذلك  قياس اآلثار الناجتة عن تنفيذ أنشطة املشروع على اجملتمعات املستهدفة، 
وحتديد إحتياجات الفئات املستهدفة قبل تنفيذ النشاط. ومثال على ذلك تطويرمناذج للتقييم القبلي والتقييم 
أو ورش  التدريبية  الربامج  لتقييم   )6.3( رقم  النموذج  للمنظمة ان تستخدم  التدريب.وميكن  البعدي النشطة 
)6.5( الجراء  والنموذج رقم  او ورشة توعية،  قبلي لدورة تدريبية  تقييم  )6.4( الجراء  والنموذج رقم  التوعية، 

التقييم النهائي للدورة التدريبية.

وللحصول على معلومات أكثر عن املتابعة والتقييم للربامج التدريبية، ميكن للمنظمة االطالع على دليل ادارة 
التدريب ملنظمات اجملتمع املدني عرب الرابط التالي

البعدي  او  املرحلي  التقييم  عمليات  إن 
املنتفعني  فعل  وردود  انطباعات  تعكس 

باملشروع.
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6.5.2  مجع املعلومات 
باعتبار أن التقييم هو شكل من أشكال التحقق االجتماعي، يتاح للمقيِّم كل خيارات مجع البيانات املناسبة. 

موجهة  مقابالت  إجراء  الطرق  هذه  وتشمل 
وعقد  فرديًا،  أو  مجاعيًا  سواء  النهاية  ومفتوحة 
استقصائية،  دراسات  وإجراء  تركيز،  جمموعات 
واالتصال باحملاورين والوسطاء، وعقد اجتماعات 

تشاورية مع أصحاب العالقة.

استمارات  املوجودة  املعلومات  هذه  أمثلة  ومن 
عقب  الفعل  ردود  أو  العمالء  استطالعات 
تتاح  أن  ينبغي  ذلك،  إىل  باإلضافة  االجتماعات. 
األخرى  الوثائق  على  االطالع  إمكانية  للمقيِّمني 

اليت ُأعدت خالل تنفيذ املشروع.

ومن املفرتض أن تكون العالقة بني التخطيط والتقييم شفافة، ويتم مجع معظم البيانات الالزمة لتطوير مشروع 
جديد خالل إجراء عملية تقييم واسعة لدورة حياة املشروع السابق. فالربط بني تطوير مشروع جديد وعمليات 
التقييم السابقة هو أمر ضروري إذا أردنا استخدام املوارد بكفاءة. ويف الواقع، فقد تتضمن الشروط املرجعية 

للتقييم  شرطًا يقضي بإجراء عملية تقييم أثناء التحضري ملشروع مستقبلي.

6.5.3 التحليل
يتطلب حتليل نتائج املتابعة والتقييم فحص املعلومات عن كثب )األفكار، احلقائق، االنطباعات(، لتوضيحها 
اليت  االستنتاجات  التوصل إىل  أجل  األساسية، من  العناصر  الصالت، وحتديد  وفهم  النهائي  وإعطائها شكلها 

ميكن أن تؤدي إىل اختاذ إجراءات. ويؤدي حتليل نتائج املتابعة والتقييم وظائف عديدة: 
 •  حتسني الفهم – ميكن أن تنشأ مفاهيم متعمقة جديدة من خالل مناقشة املعلومات األولية مع أصحاب العالقة 

     يف املشروع.
 •  احلد من التحيز – ضمان إجراء مناقشة شاملة للمعلومات يعين أنها روجعت وأن أصحاب العالقة يستطيعون 

     أن يربزوا أي موضوع يشعرون أنه عرض بطريقة غري صحيحة.
 •  تكوين صورة واضحة عن احلالة/احلدث/العملية والتوصل إىل توافق يف اآلراء – ميكن عن طريق مناقشة 

     البيانات والتناقضات وميكن أيضا فهم الفجوات، أو إجياد حلول هلا.
 •  يف عملية املتابعة والتقييم التشاركية، ميكن أن يؤدي التحليل املشرتك إىل تعزيز ملكية النتائج وحتفيز 

     أصحاب العالقة على زيادة االستثمار من أجل إحداث التغريات املنشودة.
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وغالبا  النوعية.  البيانات  حتليل  من  أكثر  للمشاريع  معروفا  الكمية  البيانات  حتليل  يكون  األحيان  أغلب  يف 
لتنفيذ  املئوية  للنسب  املتوسطة  واألرقام  اإلمجالية  األرقام  تعيني  مثل  حسابات،  الكمي  التحليل  يتضمن  ما 

األنشطة ومقارنتها باخلطط أو األهداف.

وحتليل املعلومات النوعية خيتلف عن حتليل املعلومات الكمية اختالفا كبريا وقد يكون أصعب من حتليل 
البيانات الكمية بالنسبة ألولئك الذين مل يتعودوا على التعامل مع اآلراء واإلجابات غري التقليدية. وميكن، عن 
طريق حتليل مضمون املعلومات اليت مجعت، صياغة استنتاجات لكل سؤال أو مؤشر من األسئلة واملؤشرات 

املتعلقة باألداء، وتشمل عملية التحليل حتديد فئات اإلجابات املوجودة يف البيانات اخلام.

وينبغي أن يشارك جامعو البيانات ومنظمو املناقشات املتعلقة باملتابعة والتقييم، سواء كانوا من موظفي املشروع 
أو من موظفي شركاء التنفيذ أو أصحاب العالقة األساسيني، يف دورات حتليل البيانات النوعية أو الكمية. ونظرا 
لطبيعة البيانات النوعية والكمية ، فإن من األهمية مبكان أن يشارك يف التحليل أيضا كل من كان حاضرا أثناء 
تفسري  تساعد يف  واليت  اليت حيضرها املنظمون،  املفتوحة  املناقشات  الكثري خالل  ويتحقق  البيانات.  مجع 

البيانات.

مثال:
رغبت مجعية جنوب االردن للتنمية البشرية يف تقييم اثر برنامج التوعية السياسية الذي نفذته يف حمافظات 
جنوب االردن والذي تضمن عقد جلسات حوارية ومحلة إعالنية إستهدفت السيدات والشباب يف حمافظات 
جنوب اململكة. وذلك لقياس أثر هذا الربنامج التوعوي يف زيادة نسبة إقبال الفئة املستهدفة على املشاركة 
قام  الغرض  للربملان. وهلذا  الربنامج يف إختيار املرشح االنسب  الربملانية، وهل ساهم هذا  يف االنتخابات 
فريق التقييم بتصميم إستمارة كمية وزعت على الشباب والنساء الذين استهدفهم الربنامج، حيث كان من حماور 
الفئات حسب  تلك  بتحليل نسب املشاركة من  التقييم  فريق  وقام  منطقتك.  لنائب  إختيارك  معايري  األستمارة 

النتائج املعلنة رمسيا عن اهليئة املستقلة لالنتخاب. 
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لتحليل البيانات اتبع اخلطوات اخلمس التالية: 
 •  أعد قراءة أسئلة أداة املتابعة والتقييم على أفراد املشروع. ويتيح ذلك فرصة لكل فرد لتذكر اجتاه تركيز 

     أعمال املتابعة والتقييم.
 •  يقرأ الذين يدونون املالحظات اإلجابات بصوت مسموع لكل سؤال. وإذا كان هناك أكثر من جمموعة 

     واحدة من املالحظات، ينبغي قراءة كل واحدة منها.
 •  ناقش اإلجابات وتبادل اآلراء بشأن التعليقات األخرى اليت ال تكون قد دونت، لتستوضح على وجه الدقة ما 

     كان يقوله القائمون على تنفيذ األداة.
 •  ضم اإلجابات يف جمموعات وخلص النتائج. يقوم فريق العمل بالتوافق على تعريف فئات اإلجابات 

     للمعلومات اليت مجعت ويتم تلخيص النتائج يف عبارات موجزة )الفئة: اإلجابات اليت حتمل نفس املعنى 
     ولكن يف صيغ خمتلفة يتم توحيدها يف صيغة واحدة بهدف تصفية اإلجابات(. وينبغي أن يبني امللخص 
     اجتاهات املعلومات من حيث مدى اشرتاك مجيع الذين أجريت معهم مقابالت أو غالبيتهم أو نصفهم أو 

     أقلية أو عددا قليال منهم يف اإلعراب عن املواقف واألفكار الواردة يف اإلجابات. ورغم انك ال تستطيع أن 
     تعطي قيما حمددة لألنواع املختلفة من اإلجابات، فإن عليك أن تبلغ عن االجتاهات.

 •  حدد أي معلومات غري واضحة وأي معلومات مفقودة. عني ما إذا كانت هناك معلومات غري واضحة أو معلومات 
    مفقودة يتعني دراستها يف أعمال املتابعة والتقييم الالحقة.

ختزين املعلومات املتعلقة باملتابعة والتقييم: 
توثيق املعلومات أمر حيوي للمتابعة والتقييم، فهو يوفر أساسا لالتصاالت، والشفافية، والتوصل إىل توافق يف 
اآلراء، واستمرار العمليات التشاورية. وتستعمل املعلومات املخزنة كمصدر لذاكرة مؤسسية يلجأ إليها األشخاص 
اجلدد أو عندما تدعو احلاجة إىل التحقق أو عقد مقارنة احلاضر باملاضي. وحتتاج كمية املعلومات اليت جتمعها 

مجيع املشاريع واملساعدة فيما بينها إىل نظم للمعلومات لتخزين البيانات وإتاحتها لآلخرين.

ميكن اإلستعانة بالنموذج رقم )6.2(  يف التخطيط لعمليات املتابعة والتقييم. واملثال أدناه هو خطة متابعة 
وتقييم الحد املشاريع الذي ينفذ من قبل احدى املنظمات غري الرحبية يف جنوب االردن
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األثر:
ختفيض نسبة

العجز املائي 
إىل %20

لألسرة 
الواحدة يف 
منطقة مؤاب

النتائج:
حتسن الوفر 

املائي لألسر 
املشاركة

املخرجات:
حفر 30 بئر 
مقامة على 

مساقط املياه

األنشطة:
- محلة توعية

- دراسة 
    إحتياجات.
- حفر األبار 

    لتجميع مياه 
    االمطار.

املسؤوليات

أعضاء اهليئة 
االدارية، 

املهندس 
املشرف، وجلنة 

االبار

أعضاء اهليئة 
االدارية، 

املهندس 
املشرف،

وجلنة االبار

اإلستخدام

اإلعالم
اهليئة االدارية

اهليئة العامة
اجملتمع 

احمللي
سلطة املياه

اهليئة العامة
اجملتمع 

احمللي
اهليئة االدارية

اهليئة االدارية
اهليئة العامة

اجملتمع 
احمللي

اهليئة االدارية
اجملتمع 

احمللي

التحليل

توزيع البيانات 
الكمية من 

الربنامج .
حتليل البيانات 

النوعية

توزيع البيانات 
الكمية من 

الربنامج .
حتليل البيانات 

النوعية

توزيع البيانات 
الكمية من 

الربنامج .
حتليل البيانات 

النوعية

توزيع البيانات 
الكمية من 

الربنامج .
حتليل البيانات 

النوعية

مجع املعلومات

زيارة املوقع
الفواتري الشهرية

توزيع مناذج 
التقييم

زيارة املوقع

زيارة املوقع

توزيع إستبيان

اإلطار الزمين

نهاية شهر 
تشرين أول

من شهر )7-5( 

من شهر )6-5(

الشهر من 
)10-1(

البيانات املطلوبة

الوفر املائي
تقليل قيمة 

الفواتري

عدد االفراد 
املستفيدين

مواصفات االبار
السعة التخزينية

مساحة املسقط 
املائي

طبيعة الرتبة
دراسات احلالة

املؤشرات

تغري احلالة 
املائية يف 

منطقة مؤاب

معدالت الوفر 
املائي

عدد االبار 
املنجزة

- عدد االبار
- التقيد يف 

    املواصفات

خطة املتابعة والتقييم )مشروع إدارة الطلب على املياه يف منطقة مؤاب(

6.5.4  اإلستخدام

إستخدام وإبالغ نتائج املتابعة والتقييم 
العمل،  التقدم احملرز يف خطط  اإلبالغ عن  وعند  بها.  مهتمون  أفراد  هلا  والتقييم  باملتابعة  املتعلقة  النتائج 
فأصحاب  التنفيذ.  وشركاء  املتعاونة،  واملؤسسات  التوجيهية،  واللجنة  املمولة،  اجلهات  إىل  تقاريرك  ستوجه 
العالقة األساسيون هلم احلق يف أن يعرفوا عموما مدى التقدم الذي حيرزه املشروع، وهلم احلق أيضا يف أن 
تتاح هلم الفرصة إلبداء آرائهم يف النتائج األولية. وحتتاج اجلهات املمولة واملدراء إىل معلومات عن األثر، 
بينما حيتاج مجيع شركاء التنفيذ إىل فهم املشاكل من أجل إجياد حلول هلا. وسوف يتعني إبالغ االطراف: 

اجلهات املمولة وشركاء التنفيذ حول نتائج املتابعة والتقييم.

ويعد من املمارسات اجليدة أن يناقش مسودة نتائج املتابعة والتقييم مع شركاء التنفيذ، وأصحاب
العالقة األساسيني من أجل احلصول على معلومات مرتدة عن الدقة، والتوصل إىل قرارات مشرتكة، واالتفاق 

على اخلطوات التالية. ومبجرد االتفاق على نتائج املتابعة والتقييم، ميكن إبالغها إىل اجلهات املمولة،
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واملؤسسات املتعاونة، والدوائر احلكومية، واملشاريع األخرى بهدف تلبية االحتياجات املتعلقة بالتحقق من 
إجناز أهداف املشروع أو الربنامج.

والعداد التقارير املتعلقة بعملية املتابعة والتقييم للمشاريع، فيمكن استخدام النموذج رقم )6.7( العداد تقارير 
املتابعة الشهرية والدورية للمشروع، والنموذج رقم )6.8( العداد تقارير التقييم املرحلي للمشروع، والنموذج 

رقم )6.6( العداد تقرير ورشة توعية. 

اجلملة

1- املتابعة تركز أكثر على اإلداء ومتابعة مؤشرات االجناز.

2- اإلطار املنطقي يساعد يف التأكد من أن احملددات األساسية للمشروع معروفة من 
      البداية.

3- ال يشرتط أن يشرتك يف التقييم مجيع األطراف املعنية واملسؤولة عن املشروع.

4- املقابلة الشخصية املعمقة إحدى وسائل مجع املعلومات الكمية.

5- املؤشرات تساعد على التعرف على مدى التقدم وقياس التغري الذي حدث.

6- مواصفات املؤشر اجليد ان يكون له عالقة بأهداف املشروع.

7- يف العادة جيب إجراء أي تقييم يف إطار زمين ضيق للغاية.

8- ينبغي أن يشارك يف حتليل البيانات النوعية أو الكمية جامعو البيانات ومنظمو املناقشات 
     املتعلقة باملتابعة والتقييم.

9- ترسل النتائج االولية للتقييم  للممول دون ان تناقش مسودة نتائج املتابعة والتقييم مع 
     شركاء التنفيذ .

10- يفضل إرتباط أدوات التقييم واألطراف املستهدفة مع أهداف التقييم.

النعم

اخترب استيعابك! 

)مالحظة: اإلجابات   التالية.  او ال على اجلمل  بنعم  والتقييم، حاول اإلجابة  للمتابعة  لتتأكد من مدى فهمك 
الصحيحة متوفرة يف نهاية الصفحة(. 

)اإلجابات الصحيحة: 1. نعم، 2. نعم، 3. ال، 4. ال، 5. نعم، 6. نعم، 7. نعم، 8. نعم، 9. ال، 10. نعم(
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النماذج

منوذج رقم )6.1( اإلطار املنطقي ملشروع

املخاطراهلدف العام للمشروع / األثراملشكلة

األهداف / النتائج املطلوب حتقيقهاالسبب

املخرجاتاألنشطة

اإلطار املنطقي ملشروع
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منوذج رقم )6.2( التخطيط للمتابعة والتقييم

األثر:

األهداف:

املخرجات:

األنشطة:

املؤشراتالبيانات املطلوبةاإلطار الزمينمجع املعلوماتالتحليلاإلستخداماملسؤوليات

دليل التخطيط للمتابعة والتقييم
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منوذج رقم )6.3( تقييم برنامج تدرييب / ورش توعية

عنوان الربنامج التدرييب :.........................................  التاريخ : ............................................
الرجاء ملئ االستمارة بوضع عالمة  )X( يف املربع املناسب علما بأن )5(هي احلد األعلى للدرجة

 • معلومات تود أن تعرف عنها أكثر ؟ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 • مقرتحات جلعل الربنامج التدرييب أكثر فاعلية ؟
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

5   4   3   2   1

هل وجدت الربنامج مفيد من حيث املضمون ؟ 

هل وجدت أن الربنامج يعمل على اثارة االهتمام و الدافعية 

هل وجدت أن الربنامج يعمل على توفري ظروف فاعلة من املشاركة و التفاعل الصفي ؟

هل وجدت أن الربنامج يؤمن تغذية راجعة ؟

هل وجدت أن الربنامج يساعد على انتقال أثر التعلم ؟

هل وجدت أن الربنامج يساعد على تعزيز التعلم السابق ؟

هل وجدت التسهيالت مناسبة للتدريب )الغرفة ، االضاءة ، التهوية، األدوات ...( ؟

هل تعتقد أن التوقيت كان مناسبا ؟

إىل أي مدى حتققت توقعاتك من الربنامج ؟

إىل أي مدى كانت مواضيع الربنامج مناسبة ومشوقة لك ؟

تقديم وعرض امليسر للورشة

التقييم عناصر التقييمالرقم
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منوذج رقم )6.4( تقييم قبلي لتدريب / ورشة توعية

االسم:  ....................................             تاريخ انعقاد الورشة: ....................................  

عزيزي املتدرب، الرجاء اختيار اإلجابة املناسبة على األسئلة التالية، هذا التقييم يعترب تقييم قبلي حتى يتم 
قياس مدى التطور الذي حصل بعد االنتهاء من فرتة التدريب:

هل هناك أي تعليق أو استفسار عن الربنامج؟ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

مالحظات أخرى: 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

 5  4   3   2   1

 5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

 5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

5  4   3   2   1

معلوماتي حول اخلصائص واإلستعدادات اليت يتميز فيها الطفل حتى سن 8 سنة

تواصلي مع طفلي

معلوماتي حول بدء اللغة عند طفلي 

معلوماتي عن أهمية اللعب مع طفلي 

أسرد قصة لطفلي بشكل يومي

القدرة على التمييز بني اخلصائص واملشاكل 

أمتلك مهارات للتعامل مع مشاكل طفلي 

مبدأ الثبات مع طفلي

اجتماع األسرة كل يوم وتبادل احلوار

أهمية التمثيل املسرحي ولعب الدور يف تنمية شخصية الطفل

أغين لطفلي التهاليل وأعرف تأثريها عليه

أنظم وقيت بشكل جيد ومريح     

امتلك مهارات لتدريس طفلي   

استخدم الضرب والتعنيف مع طفلي 

اتواصل مع مدرسة طفلي بشكل مستمر

مقبول اليوجد
ممتازممتازجيدمعلومات

جدا السؤالالرقم
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منوذج رقم )6.5( التقييم النهائي لدورة تدريبية / ورشة

التاريخ: .............................. عنوان الدورة: .............................. 
قيم مدى فعالية الدورة التدريبية وذلك بوضع إشارة )×( يف اخلانة املناسبة يف اجلدول اآلتي:

البيان

حمتوى التدريب واملواد التدريبية

أهداف الدورة حددت بوضوح    

حمتوى التدريب لبى احتياجاتي التدريبية    

املواد التدريبية والعروض اليت قدمت كانت فعالة ومفيدة   
 

األدوات التدريبية كانت واضحة ومفهومة    

املعلومات واملهارات اليت تدربت عليها زادت من معرفيت وخربتي   
  

املواد التدريبية واملراجع اليت مت استالمها تعد مفيدًة    
الوقت املخصص لتغطية احملتوى التدرييب كان كافياً  

املدربون / امليسرون

ودود وحيرتم ويتفاعل مع املتدربني بشكل اجيابي 

قدرة وخربة ومتكن املدرب من موضوع التدريب 

االستماع والصوت وحركات اجلسم

التدرج يف توصيل األفكار واملعلومات واملهارات

تعزيز وحتفيز وضبط املتدربني 

إدارة اجللسات التدريبية وضبط الوقت املخصص

توضيح املعلومات اجلديدة وتلخيص األفكار الرئيسية 

ربط املعلومات واملهارات بالواقع واحلياة العملية 

يشجع املتدربني على املشاركة واحلوار

وسائل وأدوات التدريب

استخدام املعينات احلركية والبصرية والسمعية يف التدريب

املواد التدريبية اليت مت قراءتها او استالمها أو مشاهدتها كانت واضحة 

التمارين واحلاالت الدراسية واألدوات املستخدمة 

اختيار الوسائل واألدوات التدريبية مناسبا ملوضوعات التدريب

تنوع استخدام الوسائل التكنولوجية يف التدريب 

ضعيفمتوسطجيدممتاز

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

الرقم
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مكان التدريب واملرافق

سعة القاعة وجودة إضاءتها 

توفر الطاالوت والكراسي وترتيب القاعة 

جتهيزات القاعة من أجهزة العروض وأدوات التدريب

مكان القاعة مناسب ملعظم املشاركني

توفر مرافق وخدمات مع القاعة

الضيافة السرتاحات املشاركني مناسبة من حيث نوعيتها وكميتها

 - كيف ستطبق ما تعلمت يف هذه الدورة؟
 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 - ماهي – برأيك - أكثر مواضيع الدورة فائدة؟ 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 - أية اقرتاحات أخرى

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ضعيفمتوسطجيدممتاز

1

2

3

4

5

6

الرقم
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منوذج رقم )6.6( تقرير ورشة التوعية ملشروع )........................................(

اسم املنظمة

اسم املمول

تقرير نهائي 
للورشة رقم #

تاريخ كتابة 
التقرير

تاريخ تسليم 
/ ارسال 

التقرير

الشخص 
املسؤول عن 
اعداد التقرير

تاريخ الورشة

عدد املشاركني

اسم امليسر

مكان الورشة

عنوان الورشة

مدة الورشة

من ...................... إىل .....................................

االسم :
االمييل :

رقم التلفون :
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أهداف الورشة :

جيب على مجيع املشاركني يف نهاية الورشة أن يكونوا قادرين على :

• 
• 
• 

أهم املواضيع اليت تناولتها الورشة :

• 
• 
• 

منهجية اجللسة وأدواتها:

• 
• 
• 

النجاحات اليت مت حتقيقها:

• 
• 
• 

التحديات و العقبات اليت واجهتك )ان وجدت (:

• 
• 
• 

الدروس املستفاده:

• 
• 
• 

التوصيات:

• 
• 
• 
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منوذج رقم )6.7( تقرير متابعة شهري/ دوري

) شعار املنظمة (

) إسم املنظمة (

) إسم املشروع (

إسم مستحق املنحة/املنظمة:...............................................................................................

رقم العقد:.......................................................................................................................

العنوان كامال:..................................................................................................................

اهلاتف:..........................................................................................................................

الشخص املسؤول عن إعداد التقرير:.......................................................................................

الفرتة الزمنية اليت يغطيها التقرير:............................................................................................
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أنشطة املشروع
األنشطة املنجزة خالل الفرتة من: ........................ إىل .............................

نشاط )أ(:
هدف النشاط

نشاط أ - 1 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

املخرجات:
- 

 - 

املؤشرات:
- 

 - 

نشاط )ب(:
هدف النشاط

نشاط ب - 2 :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

املخرجات:
- 

 - 

املؤشرات:
- 

 - 
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األنشطة املتوقع إجنازها خالل الفرتة املقبلة من:................... إىل ...............................

تاليا األنشطة املتوقع إجنازها خالل الفرتة املقبلة:

نشاط رقم )1(:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

نشاط رقم )2(:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

نشاط رقم )3(:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

نشاط رقم )4(:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

تاليا األنشطة املخطط هلا ومل تنجز خالل فرتة التقرير:

………………………………………………………………………………………………… • 
…………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… • 
…………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… • 
…………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………   
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التقييم

الدروس املستفادة/ العقبات / التأخري / احملددات
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
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ملخص النشاطات

املرفقات

التاريخ                          النشاط                          املشاركون                   وصف النشاط               مالحظات                                             
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التاريخ:
مقدم من:
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:)Project Title( عنوان املشروع
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:) Project Overall Objective( اهلدف العام للمشروع
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Project Specific Objective( األهداف اخلاصة للمشروع
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)The Evaluation overall goal( اهلدف العام للتقييم
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Scope of the evaluation( نطاق التقييم
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Main activities categories implemented throughout the project( أنشطة املشروع
………………………………………………………………………………………………… • 

.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… • 
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… • 
.…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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:)Evaluation Methodology( منهجية التقييم
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Activities( 1.أنشطة التقييم
:)Activity 1(1 1.1 نشاط

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………• :)Target group( الفئة املستهدفة

…………………………………………………………… • :)The evaluation tool( أداة التقييم
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Activity 2( 2 1.2 نشاط
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………• :)Target group( الفئة املستهدفة

……………………………………………………………… • :)The evaluation tool( أداة التقييم

:)Activity 3( 3 1.3 نشاط

..…………………………………………………………………• :)Target group( الفئة املستهدفة
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……………………………………………………………… • :)The evaluation tool( أداة التقييم
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 Review the project documents, inception( مراجعة األدبيات وتقارير املشروع األدارية واملالية
:)reports, progress reports and final report

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Analysis( التحليل
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Results and Recommendations( النتائج والتوصيات
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

:)Limitations( احملددات
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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احملتويات 
  7.1 نظرة عامة

                                                                                 مت املساهمة بهذا الفصل من قبل:
                                                                                 استشارية االتصال املهندسة نرمني عبيدات
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ا 7.1 نظرة عامة 
الثقافة املؤسسية ملنظمات  لتعزيز  »تعزيز وتطوير اجملتمع املدني«  برنامج  قبل  ضمن اجلهود املبذولة من 
اجملتمع املدني حول أهمية االتصال، ومأسسة عملياته بشكل اسرتاتيجي ووفق أفضل املمارسات الفضلى 
وصوال إىل حتقيق »التغيري الثقايف« املنشود يف أفكار وأحكام ومواقف سلوك اجلمهور املستهدف، مت اعداد 
دليل »االتصال االسرتاتيجي ملنظمات اجملتمع املدني« كوثيقة تفصيلية تنبثق عن احلقيبة املعلوماتية 

ملنظمات اجملتمع املدني. 

وتطوير  بناء  من  والوطين،  احمللي  املستوى  على  املدني،  اجملتمع  منظمات  متكني  اىل  الدليل  ويهدف 
االعالمية،  واجلهات  احلكومية،  واملؤسسات  والوزارات  احمللية،  اجملتمعات  مع  مستدامة  مهنية  عالقات 
واجلهات املاحنة. اضافة اىل متكني هذه املنظمات من تعزيز أدوات االتصال الفاعلة يف بناء شبكات جمتمعية 
يف خمتلف القطاعات املدنية، وخلق صورة اجيابية عن برامج التطوير والتحديث اجملتمعية، وكسب التأييد 
لتطوير و/أو تعديل التشريعات على مستوى صناعة القرار، ومتكني هذه املنظمات من ممارسة دورها يف مراقبة 
ومتابعة تنفيذ الربامج واملشاريع التطويرية )Watch Dog( وتقييمها وتوجيه التغيريات بهدف التحسني املستمر.

االتصال  جمال  يف  األساسية  واملمارسات  املفاهيم  عن  تفصيلية  معلومات  ليتضمن  الدليل  تصميم  مت  وقد 
االسرتاتيجي، وما يرتبط بها من علوم حول ادارة العالقات االعالمية، وكتابة األخبار الصحفية، واسرتاتيجيات 

كتابة احملتوى بأنواعه، وآليات تصميم احلمالت االعالمية، وادارة عمليات االتصال خالل األزمات.

على  الضوء  تسليط  مت  عملها،  بواقع  النظرية  املعلومات  ربط  من  املدني  اجملتمع  منظمات  تتمكن  وحتى 
كيفية عكس هذه املفاهيم بشكل عملي »وخطوة خبطوة« لضمان التنفيذ السليم للمفاهيم اليت مت استعراضها 
الوطين  الفضلى حول املوضوع على املستوى  يف مقدمة كل فصل، اضافة اىل عرض األمثلة واملمارسات 

والدولي. لالطالع على مجيع املواضيع اليت يتضمنها هذا الدليل، يرجى النقر على الرابط التالي

ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية: 
 • املفهوم االسرتاتيجي لالتصال

 • التخطيط االسرتاتيجي لالتصال
 • اسرتاتيجيات تطوير احملتوى

 • صناعة اخلرب
 • العالقات العامة واحلمالت االعالمية

 • التواصل االجتماعي 
 • ادارة األزمات االتصالية
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 • تعريف منظمات اجملتمع املدني باملفاهيم األساسية لالتصال االسرتاتيجي.

 • تدريب منظمات اجملتمع املدني على كيفية اعداد وتطوير خطط اتصالية فعالة مبا يضمن تأسيس واستدامة  
    جهود هذه املؤسسات.

Editorial Calendar حتديد مفهوم احملتوى الفعال واملؤثر وآليات اعداد أجندة احملرر • 
Newsworthy story تكريس العالقة مع وسائل االعالم وصناعة اخلرب الصحفي • 

 • تعريف العالقات العامة وربطها باحلمالت االعالمية الفاعلة.
 • تعريف أهم ادوات التواصل االجتماعي وآليات عملها.

 • حتديد مفهوم االزمة وممارسة آليات ادارة العمليات االتصالية أثناء األزمة.

املصطلحات األساسية واالختصارات

Strategic Communications االتصال االسرتاتيجي
هو مجيع أنواع التواصل الذي تقوم به منظمة ما، أو جمموعة من منظمات اجملتمع املدني خبصوص شأن 
اجتماعي، أو اقتصادي، أو سياسي بشكل مباشر أو من خالل وسائل وسيطة؛ بهدف حتقيق التغيري االجيابي على 
مستوى اجلمهور املستهدف، أو كسب التأييد للضغط على صناع القرار، أو يف بعض األحيان لتقديم خدمات 

على مستوى اجملتمعات احمللية. 

Message الرسالة
هي الفكرة البسيطة والسهلة اليت نريد من اجلمهور املستهدف أن يتذكرها عن براجمنا بعد انتهاء عملية االتصال. 

Target Audience اجلمهور املستهدف
هو اجلماعات أو األفراد الذين ميلكون القدرة على قبول أو رفض الربنامج الذي تنفذه املنظمة، مبا يتناسب 

مع اهتماماتهم، واحتياجاتهم لكي تتمكن املنظمة من حتقيق األهداف املؤسسية املوضوعة.

Communications Tools أدوات االتصال
هي االدوات اليت تستخدمها املنظمة لرتويج مضمون االفكار والرسائل املوجهة للجمهور املستهدف واليت 
تتضمن املنشورات واملطبوعات الورقية واالليكرتونية، أوراق احلقائق، املوقع االليكرتوني، وشبكات التواصل 

االجتماعي.

Editorial Calendar/Agenda أجندة احملرر
هي أداه سهلة األستعمال تساعد يف حتديد احملتوى وأداة االتصال اليت سيتم استخدامها لنشر احملتوى.

 Media Outreach Campaign محلة اعالمية
هي جمموعة النشاطات اليت تقوم املنظمة بتصميمها وتنفيذها من خالل اجلهات االعالمية املختلفة )املكتوبة، 
املقروءة، املسموعة، املرئية، االلكرتونية( بهدف نشر وايصال الرسائل املوجهة للجمهور املستهدف. وتكون 
اجلهات االعالمية جزءأ أو شريكا رئيسيا يف عملية تنفيذ نشاطات احلملة، وتكون نتيجة النشاط تغطية اعالمية 

جمانية دون ان تتحمل املنظمة أي التزامات مالية للتغطية اليت ستحصل عليها.   



مرحلة البدء بالعمل
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                                                                                  مؤسسة نهر األردن
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ا 8.1 نظرة عامة
وإمنا  ليست حديثة،  أن فكرة اجملتمع املدني  اآلونة األخرية، مع  كثر احلديث عن اجملتمع املدني يف 
هي قدمية تعود إىل آراء املفكرين اإلغريقيني مثل: أرسطو وأفالطون وغريهم. وقد ظهرت هذه الفكرة بشكل 
أكثر وضوحًا يف عصر النهضة األوروبية يف القرن اخلامس عشر على يد العديد من املفكرين أمثال )لوك، هوبز، 
روسو، هيجل، غرامشي وغريهم( فكانت والدة مفهوم اجملتمع املدني يف ظل التحول اجلذري الذي اجتاح 

أوروبا، واالنتقال من عصر الظالم اىل عصر الدولة احلديثة والنظام اجلديد. 

وقد برزت منظمات اجملتمع املدني بشكل جلّي من خالل االحتادات والتجمعات 
النسوية خالل احلربني العامليتني. وكذلك، كان لظهور منظمة األمم املتحدة عام 
أهدافها  أهم  كون  عديدة  اجيابية  آثار  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد   1945
حتقيق  على  تعمل  أن  شأنها  من  واليت  املدني،  اجملتمع  منظمات  دور  تفعيل 
العاملي  اإلعالن  عزز  وقد  ميثاقها.  يف  املتحدة  األمم  هلا  تسعى  اليت  األهداف 
1948 دور اجملتمع املدني حيث اعتربه الوسيلة األساسية  حلقوق اإلنسان عام 
اليت من خالهلا تنتعش احلقوق، واحلريات الفردية واجلماعية من خالل التأكيد 
على ذلك يف مواده القانونية اليت تؤكد على حرية تكوين املنظمات والتجمعات 

املدنية )غري احلكومية(1.

أما على صعيد آخر، فتجد أن عمل منظمات اجملتمع املدني يتوافق – إىل حد كبري – مع الديانات والتعاليم 
السماوية من جانب احلس اإلنساني، والشعور باآلخرين، والتفاعل معهم من خالل اإلخنراط يف فعاليات العمل 
موجودة  التطوع  فثقافة  وتعاىل.  اهلل سبحانه  من  الثواب  نيل  الرغبة يف  دافع  بزيادة  عليها  ويزيد  التطوعي، 
يف تراثنا االسالمي منذ زمن بعيد، وهي عمل نبيل يعزز التكافل االجتماعي وينشر التالحم والتآزر بني أفراد 
اجملتمع، وتتوافق مع فطرة اإلنسان من حيث تفاعله مع جمتمعه الذي يعيش فيه. وبذلك، ال ميكنه أن يعزل 
إميانه وأخالقه وأعماله الشخصية عن تفاعالت جمتمعه. وقد أكد اإلسالم، على لزوم إجياد جمتمع يتناسب مع 
اإلميان واألخالق، واألعمال الصاحلة، وحثت الكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة على تعميق 
روح العمل التطوعي يف اجملتمع، واليت منها قوله تعاىل ) لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون( )آل عمران: 
92(، ويف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »ما آمن باهلل واليوم اآلخر من بات شبعانًا وجاره جائع«، و 
»إن هلل عبادًا اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخري وحبب اخلري إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم 

القيامة« 2.

ويعود تاريخ اجملتمع املدني يف األردن، إىل عام 1912، الذي شهد تسجيل أول مجعية خريية، هي مجعية 
دور اإلحسان األرثوذكسية يف مادبا، مبوجب قانون اجلمعيات العثماني لسنة 1825. وقد سجلت خالل  الفرتة 
الشركسية، ومجعية  واجلمعية اخلريية  املقاصد احلجازية،  مثل مجعية  بعض اجلمعيات اخلريية   1946-1921

راهبات الوردية، ومجعية الثقافة اإلسالمية، ومجعية التضامن النسائي 3.
1http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog-post_6281.html
2http:www.islamology.com/mainarabic/maqalat/Spirituality.htm
  http://tarbeahnews.net/Details.aspx?Id=1692
3http://www.mosd.gov.jo/index.php?Itemid=35&id=226&option=com_content&task=view

1http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog-post_6281.html
http:www.islamology.com/mainarabic/maqalat/Spirituality.htm
http://tarbeahnews.net/Details.aspx?Id=1692
http://www.mosd.gov.jo/index.php?Itemid=35&id=226&option=com_content&task=view
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أ تعاني العديد من منظمات اجملتمع املدني يف األردن - بشكل عام - من العديد من العوائق، اليت تقلل 
من وصوهلا ومشولية براجمها ونشاطاتها، وتتنوع املعوقات من نقص يف املوارد املالية، وضعف إعداد وأعداد 
املوارد البشرية املؤهلة، وعدم اعتماد أساليب إدارية متجددة ومتطورة. ولذلك، يزّود هذا الفصل املنظمات 
غري الرحبية – كجزء من منظمات اجملتمع املدني -  باألساسيات الالزمة إلدارة املنظمات غري الرحبية بفاعلّية 

وكفاءة، حيث يغطي الفصل املواضيع التالية: 
 • مفهوم إدارة املنظمات غري الرحبية.

 • واقع املنظمات غري الرحبية.
 • دور اإلدارة يف املنظمات غري الرحبية.

 • العمليات اإلدارية األساسية واملمارسات واملهارات اإلدارية املتعلقة بها.

أهداف الفصل
وكذلك يهدف هذا الفصل ملساعدة املنظمات غري الرحبية على:

 • التعرف على مفهوم »إدارة املنظمات غري الرحبية«.
 • تقييم الواقع احلالي للمنظمات غري الرحبية وكيف ميكن تطوير هذا الواقع باإلدارة اجليدة.

 • فهم العمليات اإلدارية األساسية وربطها باملمارسات الالزمة لتطبيق هذه العمليات.

املصطلحات األساسية واالختصارات

Non-Profit Organization (NPO( منظمة غري رحبية
يطلق عليها أيضاً منظمة ال تسعى للربح. وهي أّي منظمة تهدف يف األساس إىل دعم نشاط أو عدد من األنشطة 
العامة أو اخلاصة بدون أّي مصلحة جتارية أو غرض رحبي أو الدعوة إليه أو االخنراط فيه، ينشط هذا الشكل من 
املنظمات يف جماالت واسعة كاملساعدات اإلنسانية والبيئة ومحاية احليوان والتعليم والفنون والرعاية الصحية 

والقضايا االجتماعية واملؤسسات اخلريية والسياسة والدين والبحوث والرياضة وغريها من املساعي 4.  

Organization املنظمة
بواسطة  منتخب  إدارة  بواسطة جملس  وُتدار  هلا،  األفراد املكونني  املستقل عن  كيانها  اعتبارية هلا  شخصية 

اجلمعية العامة لألعضاء يف العادة 5.  

Management اإلدارة
حتقيق  أجل  من  والرقابة  والتوجيه،  والتنظيم،  التخطيط،  أمثاًل من خالل  استغالاًل  املتاحة  املوارد  استغالل 

اهلدف بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة.

Effectiveness الفاعلية
مدى حتقيق أهداف املنظمة.

4http://ar.wikipedia.org/wiki
5http://www.adawaanews.net/ArticleShow.aspx?ID=1385

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.adawaanews.net/ArticleShow.aspx?ID=1385
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أ Efficiency الكفاءة
االستخدام االقتصادي للموارد، أي االقتصاد يف استخدام املوارد وحسن االستفادة منها.

اهليئة اإلدارية
هي اهليئة / اللجنة اليت تتكون من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة دميقراطية من اهليئة العامة للمنظمة، وتتوىل 
مهام وصالحيات حمددة، وتعترب السلطة التنفيذية لسياسات وأهداف املنظمة. وال جيوز أن يقل عدد أعضائها 

عن ثالثة أعضاء، كما وال جيوز أن تزيد مدة اللجنة اإلدارية عن أربع سنوات.

إشارات داّلة
تبني اإلشارات املبينة أدناه يف اهلامش األمين للصفحة توجيهات تساعدك يف العمل على هذا الفصل.

                    تعين هذه اإلشارة أن يف املرفقات مناذج ستساعدك يف تنفيذ املهمات.

                    تعين أن هنالك فصول أخرى ستساعدك يف فهم أكثر للموضوع.

                    
                    تعين أن هنالك تقييم ذاتي جيب أن تقوم به.
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املتنامية  املدني  اجملتمع  منظمات  وتعّد 
كاألحزاب،  والنوع  الكم  حيث  من  واملتزايدة 
واملنظمات  واجلمعيات،  واالحتادات،  والنقابات، 
واجلامعات،  األحباث،  ومراكز  احلكومية،  غري 
الرئيسة  الركائز  إحدى  تعّد  الرياضية،  واألندية 
وكذلك  جمتمعاتها،  قضايا  خدمة  على  تقوم  اليت 
املعاصرة  االجتماعية  املنظمات  صور  أهم  من 
تلبية  املتقدم  اإلنساني  الفكر  عنها  انبثق  التى 
الهتمامات اجملتمع واحتياجات أفراده، بدءًا من 
الرعاية االجتماعية والصحية وشؤون البيئة والتنمية، 
عن  تعبريًا  وكذلك  اإلنسان.  حقوق  إىل  ووصواًل 

القيم اإلنسانية النبيلة كالتكافل، والتساند، واملشاركة اإلجيابية للتخفيف من املعاناة فى مواجهة املشكالت، 
ورفع مستوى معيشة اإلنسان، والوصول به إىل حياة أفضل.  ونظرًا لتشعب منظمات اجملتمع املدني، فسيتم 

.)NPO( الرتكيز على املنظمات غري الرحبّية، اليت تعرف اختصارًا

8.2.1 مفهوم اإلدارة
قد خيتلف تعريف اإلدارة من مدرسة ألخرى، ومن 
لألحباث  ونتيجة  العلمي،  التطور  بسبب  آلخر  زمن 
والدراسات الكثرية يف هذا اجملال. إال أن جوهر 
اإلدارة  أن  وهو  يتغري،  ال  قد  األساسي  اإلدارة 
اإلدارة  فنجد  اإلنسان.  أمور  لتسيري  أساسية  عملية 
أمور  كتسيري  لإلنسان  احلياتية  األمور  أبسط  يف 
يف  وتنظيمًا  تعقيدًا  وتزداد  وبيته،  أسرته  وشؤون 
واملنظمات  كاملنشآت،  احلياة  نواحي  باقي  تسيري 
القول عن اإلدارة  الدول. وميكن  الكبرية، وحتى 
بأنها »االستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية، 
والوقت  واألفكار،  واملعلومات،  واملالية،  واملادية، 

من خالل العمليات اإلدارية املتمثلة يف التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة بغرض حتقيق األهداف«.

منظمة غري رحبية
Non-Profit Organization (NPO(

منظمة  أّي  وهي  للربح.  تسعى  ال  منظمة  أيًضا  عليها  يطلق 
األنشطة  من  عدد  أو  نشاط  دعم  إىل  األساس  يف  تهدف 
أو غرض رحبي  أو اخلاصة بدون أّي مصلحة جتارية  العامة 
من  الشكل  هذا  ينشط  فيه،  االخنراط  أو  إليه  الدعوة  أو 
املنظمات يف جماالت واسعة كاملساعدات اإلنسانية والبيئة 
ومحاية احليوان والتعليم والفنون والرعاية الصحية والقضايا 
االجتماعية واملؤسسات اخلريية والسياسة والدين والبحوث 

والرياضة وغريها من املساعي.

Management اإلدارة
استغالل املوارد املتاحة استغالاًل أمثاًل من خالل التخطيط، 
والتنظيم، والتوجيه، والرقابة من أجل حتقيق اهلدف بأقصى 

كفاءة وفعالية ممكنة.

Efficiency الكفاءة
االستخدام االقتصادي للموارد، أي االقتصاد يف استخدام 

املوارد وحسن االستفادة منها.

Effectiveness الفاعلية
مدى حتقيق أهداف املنظمة.

8.2 مفهوم إدارة املنظمات غري الرحبية
يغلب على عمل منظمات اجملتمع املدني صفة العمل التطوعي، وهو ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
بكل معاني اخلري والعمل الصاحل عند كل اجملموعات البشرية منذ األزل. وهو باملنظور العاملي، عمل غري 
رحبي، ال يقدم نظري أجر معلوم، وهو عمل يقوم به األفراد من أجل مساعدة وتنمية مستوى معيشة اآلخرين. إال 
أن هذا ال يعين بالضرورة أن تقدم منظمات اجملتمع املدني خدماتها دون مقابل، إال يف بعض صورها مثل 
اجلمعيات اخلريية، بل جتد أن بعض هذه املنظمات، مثل اجلامعات، تقدم خدماتها بأسعار السوق، حيث تعيد 
استثمار هذه األموال مرة أخرى يف نشاطها الرئيس وهو - على سبيل املثال - التعليم، وبهذه الصورة أيضا 

جتد بعض املنظمات الصحية، والفنية وغريها.
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أ إال أنه هنالك العديد من التعريفات األخرى لتوضيح مفهوم اإلدارة واليت منها:

»عملية ذهنية وسلوكية تسعى إىل اإلستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية لبلوغ أهداف املنظمة 
والعاملني بها بأقل تكلفة  وأعلى جودة.«

»النشاط املسؤول عن اختاذ القرارات وصياغة األهداف، وجتميع املوارد املطلوبة واستخدامها 
بكفاءة، لتحقيق منو املنظمة واستقرارها، عن طريق جمموعة من الوظائف أهمها: التخطيط والتنظيم 

والتوجيه والرقابة والتقويم«.

»توجيه نشاط جمموعة من األفراد حنو هدف مشرتك وتنظيم جهودهم وتنسيقها لتحقيق اهلدف.«

وبناًء على التعريفات السابقة، فإن اإلدارة ترتكز على:

جهد بشري قائم على التعاون 
والتكامل

أساليب  بتصميم  تهتم 
يف  تساعد  عمل  وطرق 
كل تنسيق اجلهود لتحقيق 

األهداف

تعمل على حتديد األهداف 
بشكل  بتحقيقها  نرغب  اليت 

دقيق

تعمل على حصر النشاطات 
واملهام والواجب تنفيذها 

الستثمار املوارد

بتصميم نظم  تهتم  اإلدارة 
من  للتأكد  وتقييم  متابعة 

سري العمل واملخرجات

املوارد  حلصر  تسعى 
الالزمة  واملطلوبة(  )املتاحة 

لتحقيق األهداف

املوارد  حتصر  أن  البد 
للعمل  الالزمة  البشرية 

وحتدد مواصفاتها
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أ 8.2.2 مفهوم املنظمات غري احلكومية
ُتعرف املنظمة على أنها »جمموعة من األفراد هلم هدف معني، 
يستخدمون طريقا أو أكثر للوصول إليه«. وتنقسم املنظمات إىل 
واملنظمات  حكومية.  غري  ومنظمات  حكومية،  منظمات  نوعني: 
غري احلكومية هي جمموعات طوعية، ال تستهدف الربح، ينظمها 
تكون  فعندما  دولي.  أو  قطري  أو  حملي  أساس  على  مواطنون 

عضوية املنظمة أو نشاطها مقصوران على بلد معني، تعترب منظمة غري حكومية وطنية.

تتمّيز املنظمات غري احلكومية بكونها منظمات غري رحبية، بتقدميها خدمات واسعة للمجتمع دون أن تكون 
فالقطاع  اخلاص.  والقطاع  احلكومي  القطاع  وهما  قطاعني،  بني  وسط  قطاع  فهي  الرئيس،  هدفها  الرحبية 
تدخل  ال  أنها  كما  جمتمعية،  مؤسسات  بأنها  تصنف  اليت  املنظمات  هذه  من  جزءًا  ليس  العام  أو  احلكومي 
إطالقا يف القطاع اخلاص الذي يصنف بأنه قطاع رحبي. ولذا، يستحسن البعض تسميته بالقطاع الثالث، ألنه 
يتضمن قطاعا عريضًا يف اجملتمع يشمل خدمات تليب احتياج اجملتمع، وحتقق خدمة عالية على مستوى من 
اجلودة، إضافة إىل تقديم خدمات خريية للمحتاجني والفقراء يف اجملتمع. ولذلك، غالبًا ما تكون املنظمات 
غري الرحبية منظمات خريية أو خدمية، وعادًة ما يكون التكوين اهليكلي لبنائها هو مجعية خريية، أو تعاونية، أو 

شركة مساهمة غري رحبية.

Organization املنظمة
عن  املستقل  كيانها  هلا  اعتبارية  شخصية 
بواسطة  وُتدار  هلا،  املكونني  األفراد 
اهليئة  بواسطة  منتخب  إدارة  جملس 

العامة لألعضاء يف العادة.
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التعريف القانوني: جمموعة من األشخاص، ذات شخصية معنوية، غري حكومية، طوعية، مستقلة، ال تسعى 
إىل الربح، ال تسعى إىل السلطة، تسعى خلدمة اجملتمع املدني.

وتلخيصاً للتعريفات واملفاهيم السابقة، فإنه ميكن القول بأن املنظمة غري الرحبية »كيان اجتماعي هادف، ينشأ 
من قبل )فرد أو أفراد( لتحقيق غاية معينة. وهذا الكيان االجتماعي يف تفاعل مستمر مع حميطه وجمتمعه«. 
وترتبط  تنشأ  لتحقيق أهداف  أنها توجد أساسًا  القطاع غري احلكومي عن غريها،   ما مييز منظمات  ولعل هذا 

بذلك احمليط. وتعّد أهم خصائص هذا القطاع ما يلي:
 • التنظيم شرط جوهري وضروري وبدونه يتعذر جناح العمل.

 • أهدافها خدمية وتوعوية تسعى لتحقيق تنمية لإلنسان واجملتمع.
 • لديها هامش حرية أكرب يف جمال حتقيق األهداف حيث أنها ال تقاس مبقدار الرحبية وإمنا نوعية اخلدمات 

    والوصول للمواطنني يف الفئات املستهدفة، ونهاية إىل االستدامة واالستمرارية.
 • مواردها حمدودة وغري ثابتة تعتمد يف حتصيلها على التمويل واهلبات والتربعات، وبالتالي ال يتاح هلا الوقت 

    واملال واملوارد البشرية الالزمة لتصميم وتنفيذ ومتابعة العمليات اإلدارية بشكل مؤسسي.

أو  أساس حملي  مواطنون على  ينظمها  الربح،  تستهدف  األمم املتحدة: جمموعات طوعية ال  تعريف 
قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشرتكة. وهي تؤدي 
طائفة متنوعة من اخلدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع احلكومات على شواغل املواطنني، وترصيد 

السياسات، وتشجيع املشاركة السياسية على املستوى اجملتمعي.

تعريف البنك الدولي: منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع املعاناة، والدفاع عن مصاحل الفقراء ومحاية 
البيئة وحتقيق تنمية اجملتمع.

األغلب غري  تنمية اجملتمع. وهذه املنظمات فى  للمساهمة فى  تأسيسها  تطوعية مت  منظمات خاصة 
هادفة للربح، وعملها خريي بعيدًا عن االعتبارات السياسية. ولكونها ذات توجه تنموي، فإن أعماهلا تقوم 

على :أهداف حمددة متثل احتياجات مؤسسيها.

التعريفات لتوضيح مفهوم املنظمات غري  التنوع يف تعريف ومفهوم اإلدارة، فقد تنوعت  كما وسبق ذكره حول 
الرحبية )املنظمات غري احلكومية( من حيث التصنيفات، األسس التى تقوم عليها التعريفات واليت ترتاوح ما بني 

اهليكل والوظيفة، ومن هذه التعريفات:
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أ  • تعتمد يف كثري من أعماهلا على املتطوعني، الذين يصعب تقييدهم يف أنظمة إدارية حمددة.
 • أساس عملها هو النشاطات كاملشاريع والربامج وهي غري دورية، بل مؤقتة ومتغرية، وبالتالي يصعب على 
    اإلدارة تصميم أنظمة موحدة ومتابعتها بشكل مستمر، لذا فاملرونة أحد أهم شروط جناح املنظمات غري 

    احلكومية.
 • تعتمد يف جزء كبري من أعماهلا على ممولني وماحنني يوجد هلم أنظمة عمل خاصة، وبالتالي على املنظمات 

    غري احلكومية عند العمل معهم أن تتكيف مع شروطهم وأساليب عملهم.

8.3 واقع املنظمات غري الرحبية
بأنها  »أية هيئة مؤلفة من سبعة أشخاص فأكثر غرضها  القانون األردني اجلمعيات واهليئات االجتماعية  عّرف 
األساسي تنظيم مساعيها لتقديم اخلدمات االجتماعية للمواطنني دون أن تستهدف من نشاطها، أو عملها جين 
الربح املادي واقتسامه أو حتقيق املنفعة الشخصية أو حتقيق أية أهداف سياسية« 6. وانطالقًا من هذا التعريف، 
فإّنه يالحظ بأن اجملال الرئيسي لعمل اجلمعيات هو اخلدمات االجتماعية دون أن يكون اهلدف جين الربح 
املادي، وهذا يعين أيضًا أن القائمني على اجلمعية ال جيوز هلم االستفادة من عوائد اخلدمات اليت تقدمها 
للمواطنني. وهذا كبداية، ال يساعد يف استمرارية اجلمعية واعتمادها على مواردها الذاتية من ناحية. ومن 
ناحية أخرى، فإن القائمني على اجلمعية متطوعني، وقد ال ميتلكون املؤهالت الكافية إلدارة اجلمعية. إضافة 

لضعف مقدرة اجلمعية على دفع الرواتب أو املكافآت لذوو اخلربة والكفاءة.

ال ميكن للمنظمات غري احلكومية االنفصال عن البيئة احمليطة بها، فهي قد أنشأت للقيام مبهام معينة، ولتقديم 
خدماتها للمجتمعات اليت تستهدفها. ولذلك، فإن املنظمات غري احلكومية تواجه العديد من التحديات ومن 
جوانب خمتلفة سواء كانت مالية أو بشرية أو قانونية وغريها. تاليًا أهم اجلوانب اليت تلقي الضوء على أهم 
التحديات اليت تواجهها املنظمات غري احلكومية واليت مت رصدها من خالل تقييم الوضع القائم ملا يزيد عن 
تعزيز وتطوير  برنامج  التطور املؤسسي اليت استخدمت يف  تقييم  أداة  باستخدام  مائيت منظمة غري حكومية 

اجملتمع املدني.

6http://www.arab-laws-reform.fnst-amman.org/index.php/legal-library/jordan/71-ngo-law

http://www.arab-laws-reform.fnst-amman.org/index.php/legal-library/jordan/71-ngo-law
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اجلوانب التمويلية

اجلوانب املالّية

• حجم التمويل قليل.
• ضعف املعرفة باجلهات املاحنة.

• ضعف الثقة بني املؤسسات املاحنة واملنظمات غري احلكومية.
• عدم وجود، أو ضعف القدرة للحصول على التمويل.

• البريوقراطية اليت يتم من خالهلا احلصول على الدعم املالي.
• التمويل مؤقت ويعتمد على مقدار استمرارية النجاح.
• حجم التمويل مقارنة بواقع احتياجات األفراد قليل.

• التمويل يتم على شكل برامج ومشاريع مما يؤثر على متويل اجلوانب اإلدارية.
• عدم وجود رأس مال ثابت يتم االعتماد عليه.

• ضعف القدرة على تطوير وتنمية رأس املال املتوفر.
• قلة املوراد بسبب انعدام الكفاءة االدارية.

• عدم توفر السيولة املالية للوفاء بالتزامات املنظمة املختلفة.

• ضعف اخلربة يف اإلدارة املالية.
• ضعف اهليئات اإلدارية باألمور املالية.

• عدم وجود اسرتاتيجية مالية.
• عدم التنظيم والتنسيق بني املصروفات والعائدات.
• ضعف الشفافية مما يقلل من معرفة الوضع املالي.

• عدم التخطيط السليم / ضياع اخلطط بسبب عدم التدقيق واملراقبة.
• عدم اتباع االجراءات والقوانني اخلاصة باإلدارة املالية.

• عدم وجود خطة مالية/ توقعات ميزانية.

اجلوانب البشرّية

• عدد األفراد العاملني قليل، غالبًا، مقارنة مبتطلبات العمل.
• ضعف املوارد املالية لتعيني موظفني أصحاب خربات.

• االعتماد على املتطوعني لنقص املوارد املالية للتوظيف.
• صعوبة حتديد مهام األفراد بشكل ثابت لتغرّيها بتغرّي املشاريع والنشاطات.

• عدم استقرار املوظفني / الدوران الوظيفي عالي.
• ضعف املوارد املتوفرة لتطوير وتدريب املوارد البشرية.

• عدم اإلقبال على العمل التطوعي من قبل اجملتمع احمللي.
• عدم وجود اخلربة والكفاءة يف اهليئة / افتقار بعض االعضاء للخربة والكفاءة.

• عدم التزام املتطوعني.
• عدم وجود حوافز للعاملني واملتطوعني.

• عدم وجود معايري توظيف.
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املعلومات 
والتشريعات

والعالقات

اجلوانب املادية

• تغري اهليئات اإلدارية.
• عدم توفر قنوات االتصال من خالل وسائل اإلعالم املختلفة لتعريف املاحنني 

باملنظمات أو املشاريع.
• عدم إشراك املنظمات يف صياغة القوانني.

• ضرورة تعديل القوانني مبا يالئم املرحلة احلالية.
• يوجد تعدد يف مصادر املعلومات وغياب للشفافية أحيانا.

• توفري املعلومات يتطلب البحث واالستقصاء والزيارات امليدانية وهذا مكلف ماليا.
• املعلومات متغرية بشكل سريع كون واقع عمل املنظمات غري احلكومية يرتبط 

    حباجات األفراد يف اجملتمع.
• التشريعات تعترب أحد معيقات العمل أحيانًا.

• العالقة مع األجهزة احلكومية يشوبها الروتني وغياب الثقة املتبادلة.
• العالقة مع املنظمات غري احلكومية األخرى ضعيفة.

• الشراكة مع احلكومة ما زالت يف بداياتها وحتتاج إىل جهود إضافية.
• دعم القطاع اخلاص قليل ومشاركته حمدودة. 

• وجود اخلالفات العشائرية أحيانًا.

• عدم توفر مبنى دائم ومناسب.
• املباني غالباً مستأجرة.

• ضيق املساحة إلقامة النشاطات.
• نقص وسائل النقل.

• عدم توفر األجهزة واألثاث املناسب .
• اآلالت واملعدات واملكاتب قليلة مقارنة حباجة العمل.

• نقص مستلزمات العمل املادية )قرطاسية، تنقالت، صيانة، تكنولوجيا( كونها 
    متعددة وال يوجد موارد ثابتة لتغطيتها.

اجلوانب التنظيمية

• مشاريع خاسرة لعدم وجود املتابعة والرقابة.
• مشاريع غري خمطط هلا بشكل سليم لعدم وجود خربات مناسبة.

• ضعف أدوات التواصل اإلداري.
• حجم املنظمات متوسط أو صغري.

• ضعف تطبيق اهلياكل التنظيمية والوصوف لإلجراءات واملهام والوظائف
• أهداف العمل متغرية حسب التمويل، والتوجهات العامة واحتياجات أفراد 

    اجملتمع، مما ينعكس على ثبات النشاطات.
• عمليات متابعة وتقييم نشاطات العمل وخمرجاته ليست مرتابطة دائمًا وال تعتمد 

    التوثيق واجلدولة الزمنية يف اغلب األحيان.
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اجلوانب اإلدارية

• عدم وجود مشاركة يف اختاذ القرارات.
• التدخل بني االدارة وأعضاء االدارة.

• سيطرت املدير على العمل.
• وجود خلل يف اهليئة االدارية.

• عدم وجود صالحيات بني أعضاء املنظمة.
• ضعف / عدم امتالك اخلربة لتنظيم أمور املنظمات.

• عدم املعرفة يف النظام األساسي.
• عدم االلتزام حبضور اجللسات )االجتماعات(.

• عدم وجود اجتماعات دورية.
• عدم التفرغ والتواصل مع املنظمة.

• تضارب آراء اهليئات االدارية / عدم وضوح املهام.
• ضعف التواصل مع اجملتمعات احمللية.

• ضعف االتصال مع اجملتمع احمللي لنشر اهداف املنظمة.
• عدم وجود نظام شؤون موظفني ووصف وظيفي دقيق ومعايري توظيف.

• ضعف الرقابة.
•  عدم طرح اجملتمع احمللي للمبادرات اليت تتالئم وحاجاتهم.

• عدم وجود آليات حمددة وواضحة للتشبيك مع اجلهات اخلارجية.
• االجراءات احلكومية الروتينية اليت تعيق العمل.

• عدم وجود خطة اعالمية للتواصل مع اجلهات االخرى.
• تشعب املشاريع وعدم التخطيط هلا.

• عدم قدرة املنظمة على ادارة أكثر من مشروع يف نفس الوقت.
• املعلومات والوثائق اخلاصة باملنظمة مربوطة باألشخاص.

• ضعف نظام التوثيق سواء للرؤيا والرسالة أو قصص النجاح أو للنشاطات أو 
    لألخبار الصحفية.

• عدم وجود الوسائل التقنية اليت تساعد على التوثيق.
• ال يوجد تقارير لألنشطة وال صور تثبت ذلك.

• عدم املعرفة مبصادر املعلومات املناسبة.
• عدم وضوح بعض التشريعات والقوانني.

• عدم املعرفة خبطوات اعداد الرؤيا والرسالة.
• عدم وجود هيكل تنظيمي.

• عدم  وجود خطة سنوية للعمل عليها.
• عدم الرغبة يف شخصية الرئيس.
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أ 8.4 دور اإلدارة يف املنظمات غري الرحبية
اليت  األهداف  وحتقيق  التميز  إىل  الرحبية  وغري  الرحبية  احلكومية،  وغري  احلكومية  املنظمات  مجيع  تسعى 
أنشأت من أجلها، واحلفاظ على تطورها واستدامة نشاطاتها. وللوصول إىل أهداف هذه املنظمات املختلفة 
أو منظمة ألخرى، ولكن االختالفات يف  حتتاج إلدارة قد ال ختتلف قواعدها األساسية من قطاع إىل آخر، 
حجم العمل وطبيعة النشاطات واألهداف والفئات املستهدفة، هي اليت حتدث فرقاً يف املمارسات اإلدارية 

اخلاصة بكل من تلك القطاعات أو املنظمات.

8.4.1 تعريف اهليئة االدارية
تعّد اهليئات اإلدارية حمور العمل األساسّي وجوهره يف املنظمات، إذ أنها احملرك والدافع األساسي جلميع 
النشاطات والعمليات. لذا، البد هلذه اهليئات من امتالك ناصية املعرفة الدقيقة، وممارسة مهارات غري اعتيادية، 

ملواجهة صعوبات العمل، ونقص املوارد، وحتديات التنمية والعمل التطوعي.

وبالرغم من اتسام كل منظمة بسمات متيزها عن املنظمات األخرى، إال أن مسؤوليات اهليئات اإلدارية وتشكيل 
أعضائها تتشابه يف خمتلف أنواع املنظمات، وال يوجد منوذج موحد ملهام اهليئة اإلدارية أو تشكيلها أو مهام 
أعضائها، إال أن »قانون اجلمعيات األردني لسنة 2008« يف املادة 14 – أ، حدد أهم األمور الواجب القيام بها 

من قبل اجلمعيات واليت منها:
 •  ممارسة أعماهلا وأنشطتها وفق أحكام نظامها األساسي.

 •  فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها االساسي.
 •  إشعار الوزير املختص وامني السجل مبوعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد 

 •  االنعقاد باسبوعني على األقل.
 •  تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها االدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها يف  

     مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.
 •  مسك السجالت املالية اليت تبني ايراداتها وأوجه انفاقها.

 •  مسك سجل باملوجودات واللوازم املتوفرة لديها واي سجالت الزمة ملمارسة نشاطها واعماهلا وفقًا لنظامها 
     االساسي.

 •  على اجلمعية ان تودع لدى الوزارة املختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خالل مدة 
     مخسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.

 •  على الرغم من أي نص خمالف، ال ينفذ قرار اهليئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها 
     األساسي إال بعد موافقة اجمللس على هذا التعديل وذلك خالل ستني يوما من تاريخ تسليمه المني السجل 

     ويعترب التعديل نافذا اذا مل يصدر عكس ذلك 7.

7http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=51&year=2008

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=51&year=2008
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أ 8.4.2 أدوار ومهام اهليئة اإلدارية
سابق  اجلمعيات  قانون  من   16 املادة  عليه  نصت  ما  منها  ومتنوعة،  متعددة  وصالحيات  مهام  اإلدارية  للهيئة 

الذكر، واليت متثل احلد األدنى، وهي كما يلي:

على هيئة ادارة اجلمعية أن تقدم اىل الوزارة املختصة ما يلي:
 •  خطة العمل السنوية.

 •  تقرير سنوي يتضمن اجنازات اجلمعية وانشطتها يف السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه االنفاق باالضافة 
     اىل أي بيانات تتطلبها االنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى احكام هذا القانون.

 •  ميزانية سنوية مدققة من حماسب قانوني منتخب من قبل اهليئة العامة للجمعية، وحيق للوزير املختص اعفاء 
     أي مجعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق ويف هذه احلالة يتم مراجعة حساباتها املالية من قبل 

     الوزارة املختصة.
 •  على هيئة ادارة اجلمعية فتح وتنظيم السجالت اخلاصة 

    بالعضوية واالشرتاكات على ان تدون فيها كافة امساء 
    األعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ االنتساب واشرتاكاتهم 

    وفقا لالصول.

ما  اهليئة اإلدارية على  ومهام  أدوار  تقتصر  أن  هذا وال يفرتض 
نص عليه القانون، حيث أن أدوارها ومهامها جيب أن تتعدى 

البنود الواردة يف القانون، واليت منها:
 •  إعداد رسالة املنظمة.

 •  إدارة شؤون املنظمة اإلدارية واملالية وذلك وفقا ألحكام القانون ونظامها الداخلي.
 •  إعداد التقرير السنوي واحلسابات اخلتامية للسنة املنتهية.

 •  إعداد املوازنة التقديرية للسنة اجلديدة.
 •  إصدار التعليمات املالية واإلدارية الالزمة لعمل املنظمة مبا يف ذلك التعليمات املتعلقة بتعيني املوظفني 

     وحتديد حقوقهم املالية واختاذ اإلجراءات التأديبية حبقهم.
 •  تشكيل اللجان الضرورية ملساعدتها يف أعماهلا وحتديد مهام هذه اللجان.

 •  إعداد دراسات مسحية لالحتياجات اجملتمعّية.
 •  إعداد مقرتحات مشاريع تعاجل االحتياجات اجملتمعّية.

 •  إعداد مقرتحات متويل.
 •  البحث عن ممولني حمتملني.

 •  العمل على استقطاب التمويل.
 •  تقييم أعمال ونشاطات املنظمة، وتوثيق النتائج لالستفادة منها.
 •  العمل على ترويج املنظمة ونشاطاتها وبراجمها بشكل مناسب.

 •  فتح قنوات اتصال وعالقات عامة مع اجلهات األخرى.

وجُتري جلنة اإلدارة انتخابات فيما بينها لتحديد رئيس اللجنة،  والسكرتري،  وأمني الصندوق ليتم تقسيم املهام بينهم.

اهليئة اإلدارية
هي اهليئة / اللجنة اليت تتكون من أعضاء 
اهليئة  انتخابهم بطريقة دميقراطية من  يتم 
وصالحيات  مهام  وتتوىل  للمنظمة،  العامة 
لسياسات  التنفيذية  السلطة  وتعترب  حمددة، 
عدد  يقل  أن  جيوز  وال  املنظمة.  وأهداف 
أعضائها عن ثالثة أعضاء، كما وال جيوز أن 
تزيد مدة اللجنة اإلدارية عن أربع سنوات.
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أ 8.4.3 مهام أعضاء اهليئة االدارية

رئيس جلنة اإلدارة:
 •  يرأس االجتماعات ويديرها حبنكة ودراية.

 •  يعمل على إجناز جدول األعمال واختاذ القرارات.
 •  التوقيع على معامالت املنظمة.

 •  اإلشراف على تنفيذ األعمال املرتبطة باملنظمة واألعضاء.
 •  متثيل املنظمة.

السكرتري:
 •  القيام بأعمال املنظمة االعتيادية.

 •  دعوة جلنة اإلدارة لالجتماع.
 •  التحضري جلدول األعمال للهيئة االدارية أو العامة وتبليغ األعضاء.

 •  تسجيل وقائع اجللسات واالجتماعات.
 •  كتابة التقرير السنوي وعرضه على اهليئة العامة.

 •  االحتفاظ بالسجالت اإلدارية واخلتم الرمسي للمنظمة.

أمني الصندوق:
 •  حفظ األموال املقبوضة وإيداعها بالبنك.

 •  استخدام السلفة للصرف على النثريات.
 •  االحتفاظ بسجل الصندوق.

 •  التأكد من عدم التجاوز يف التعليمات املالية.
 •  حفظ املستندات واألوراق املالية والعمل مع احملاسب للتأكد من إثباتها.

8.5 العمليات اإلدارية األساسية واملمارسات واملهارات اإلدارية املتعلقه بها
املنظمات  هذه  يف  العمل  متيز  اليت  اخلصائص  من  جمموعة  هنالك  أن  يتبني  السابقة،  النقاط  مراجعة  عند 
اإلدارية  العملية  تطبيق  فإن  وعليه،  أيضًا.  املعيقات  بعض  هنالك  أن  كما  األخرى،  القطاعات  يف  غريها  عن 
كمنهج ومدخل للمهارات اإلدارية الالزمة إلدارة العمل، البد أن يتمتع باملرونة، والتكيف. وبالتالي، ختتلف 

التطبيقات اإلدارية من حيث عدة عناصر أهمها:
 •  وجود أنظمة إدارية مكتوبة وموثقة تتصف باملرونة، وسهولة التطوير والتغيري.

 •  وجود أنظمة إدارية متعددة، تعتمد عند تصميمها على أن هناك نشاطات متعددة كاملشاريع والربامج، وأن 
     لكل منها خصوصيته.

 •  النظر إىل عناصر العملية اإلدارية بشكل مرن، على أن لكل منها جمموعة من املهارات الواجب امتالكها من 
     قبل اإلداريني يف املنظمات غري الرحبية، واالبتعاد عن تناوهلا على أنها معطيات جيب تطبيقها كما هي.
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أ وبناًء على ما سبق، فإنه يتوجب على العاملني يف املنظمات غري الرحبية امتالك جمموعة من الصفات، والقيام 
بعدد من األعمال تراعي اخلصائص واملتطلبات اخلاصة للمنظمات غري الرحبية.

8.5.1 التخطيط يف املنظمات غري الرحبية
تنوي  ملا  سلفًا  بالتحديد  املنظمة  فيها  تقوم  اليت  العملية  بأّنه  احلكومية  غري  املنظمات  يف  التخطيط  يعّرف 

حتقيقه خالل فرتة زمنية حمددة، إضافة إىل حتديد الوسائل 
واآلليات اليت ستستخدمها للوصول إىل تلك األهداف. وجيب 
أن تأخذ املنظمة بعني االعتبار تقييم الوضع احلالي هلا عند 
املنظمات  التخطيط  هذا  ويساعد  التخطيط.  بعملية  قيامها 
على النجاح، كونه يعتمد تقييم عوامل القوة والضعف داخل 
يف  تعرتضها  اليت  واملخاطر  املتاحة  والفرص  املنظمة، 
حميط عملها. كذلك يسهم التخطيط طويل املدى يف توفري 

االستقرار واالستمرارية يف اإلدارات املتعاقبة على املنظمة.

وتتكون عملية التخطيط من جمموعة من املراحل هي:
 •  وضع األهداف.

 •  التنبؤ.
 •  حتديد املهام والواجبات.

 •  حتديد اإلمكانيات املتاحة.

ولتتمكن املنظمة من أن تعد خططًا فّعالة، عليها أن تشرك كافة أعضاء اهليئة اإلدارية يف وضع خطط املنظمة 
ملا توفر هذه املشاركة هلم من شعور باالنتماء إىل هذه اخلطط، وبالتالي استعدادهم لتنفيذها. وكذلك حتتاج 
املنظمة إىل توسيع قاعدة املشاركة بالتخطيط ما أمكن، وخباصة الفئات املستهدفة واملتطوعني، حيث أن 
هلذه  احلقيقية  االحتياجات  على  ومبنيًا  واقعيًا  التخطيط  من  جيعل  التخطيط  يف  املستهدفة  الفئات  مشاركة 
الفئات. أما بالنسبة للمتطوعني، فإن إشراكهم بعملية التخطيط يرفد خطط املنظمة بآراء خمتصني ذوي خربات 

عملية، إضافة إىل تنمية الشعور باالنتماء إىل اخلطط املوضوعة.

وحيث أّن املنظمات غري الرحبية تنشأ نتيجة حاجات معينة ألفراد حمددين يف اجملتمع، فإّنه يتوجب عليها 
أن تنطلق يف أعماهلا ونشاطاتها من واقع االحتياجات احلقيقية للفئات املستهدفة، ولذا البد هلا من بناء عالقة 
ثقة وتعاون مع األفراد يف اجملتمع. وعليه، يفضل أن تسري اهليئات اإلدارية باخلطوات التالية عند تعاملها مع 

الفئات املستهدفة:
 •  حصر املستفيدين بشكل دقيق ) نوعًا وكّمًا( .

 •  إدماج الفئات املستهدفة يف الربامج والنشاطات خالل مراحل التفكري، والتمويل، والتصميم، والتنفيذ بهدف 
     متكينهم ال فقط مساعدتهم.

 •  عدم التشعب يف التعامل مع الفئات املستهدفة، حيث ينعكس ذلك على فاعلية العمل وجدواه.
 •  التعاون مع اجلهات احلكومية واملنظمات االخرى يف توفري قواعد بيانات ختص الفئات املستهدفة.

 •  حماولة بناء شراكة فاعلة مع الفئات املستهدفة.

التخطيط
هو إحدى وظائف اإلدارة. ويعّرف على أّنه 
التحديد سلفًا ملا جيب عمله يف املستقبل 
لتحقيق األهداف خالل فرتة زمنية حمددة. 
على  ويعتمد  التنفيذ،  يسبق  عمل  وهو 
احمليطة،  والبيئة  للواقع  الدقيق  التحليل 

لرسم األهداف واالسرتاتيجيات.



دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
194

ية
بح

الر
ر 

غي
ت 

ما
نظ

لم
ة ا

دار
ت إ

سيا
سا

أ

النشاطات 
واألهداف الفرعية

حتليل وحتديد 
االحتياجات

تصميم التدريب 

التنفيذ 
التقييم 

املواد املطلوبة

- قرطاسية 

- تنقالت 

الكلفة

- 20 دينار 

- 5 دنانري 

مسؤولية األفراد

- عبلة 

- موسى 

الوقت الالزم 
للتنفيذ

أسبوعني من 
تاريخ 12/20

مؤشرات األداء

احتياجات 
حمددة

حتديد خطط العمل:
إن وجود خطط عمل حمددة وواضحة ومربجمة زمنيا لكل نشاطات املنظمات، ميكن اهليئات االدارية من 

حسن تنفيذ األعمال ومتابعتها وتقييمها، وبالتالي امتالك القدرة على تطويرها مستقباًل. 

ويستخدم العديد من املداخل يف التخطيط، ولكن أفضلها هو اخلطط 
تطبيقيا  منوذجا  ميثل  التالي  واملثال  والبساطة،  بالشمول  تتمتع  اليت 
مشوليا للخطط. ولو افرتضنا أن أحد أهداف املنظمة هو اهلدف التالي 
اهلدف  هذا  لتنفيذ  اخلطة  فإن  املنظمة(  يف  العاملني  وتطوير  )تدريب 

ستأتي على النحو التالي: 
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أهمية التخطيط:

• يعترب نقطة اإلنطالق لتنفيذ باقي وظائف 
   اإلدارة.

• يؤدي إىل التنسيق بني اإلدارات واألقسام 
   املختلفة، ويزيد التفاهم والتعاون بني األفراد 

    ويؤدي إىل اإلستخدام األمثل للموارد،وتقليل  
   تكلفة اإلنتاج ورفع اجلودة يف املنتجات.

• حيمي من أي صدمات أو مفاجآت مستقبلية.
• إجياد فرصة كافية لالستعداد للربامج 

   واملشاريع املمكن أن تسعى لتنفيذها مستقباًل.
• حتديد االحتياجات الفعلية من املوارد البشرية 

   واملالية وغريها.
• حتديد اإلمكانات املتاحة وكيفية االستغالل 

   األمثل هلا.
• رسم األهداف العامة وتقسيمها إىل أهداف 

   فرعية ونشاطات متكن من املتابعة الفاعلة 
   وتوزيع األدوار.

• يزيد القدرة على رسم خطط تساهم يف 
   حتقيق االستدامة.

• يعزز فرص االستخدام األمثل للموارد 
   واملوجودات مقارنة مبتطلبات العمل 

   ونشاطاته.
• يساعد األفراد يف عمليات متابعة تنفيذ املهام 

   والنشاطات واليات تقييمها وختصيص الوقت 
   الكايف لتنفيذها.

ماذا ختطط؟
• الرسالة

• أهداف التنظيم
• االسرتاتيجيات

• السياسات
• الربامج

• املوازنات التخطيطية
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أ
معيقات التخطيط:

• صعوبة الوصول إىل تنبؤات دقيقة حول 
   املتغريات البيئية.

• التغري املستمر بطبيعة النشاطات املنفذة 
   وبالتالي ضعف التنبؤ لفرتات طويلة.

• تنوع االحتياجات اجملتمعية وتعددها 
   وتطورها املستمر، مما يصعب من مهمة 

   رسم برامج وخطط ثابتة للعمل على سد تلك 
   االحتياجات.

• صعوبة احلصول على املعلومات الكافية 
   واملوثوقة اليت تستند عليها عملية التخطيط 

   وحتديد األهداف.
• التخطيط يهدف للتغيري والتطوير وهذه األمور 
   جتد يف معظم األحيان مقاومة وعدم التزام من 

   بعض القيادات واألفراد.
• عملية التخطيط حتتاج إىل إمكانيات مالية 

   كبرية وحتتاج إىل جهد ووقت إلجنازها وقد ال 
   يكون ذلك متوفرًا.

• عدم وجود موارد مالية ثابتة، متكن من وضع 
   برامج ثابتة وطويلة األمد.

• االعتماد على كوادر بشرية قليلة العدد مقارنة 
   مبتطلبات العمل، لذا يصعب وصف املهام 

   للوظائف بدقة.
• االعتماد على برامج ومشاريع متعددة، وجهات 

   متويل خمتلفة تتطلب أنواع خمتلفة من 
   التخطيط وبالتالي صعوبة إجياد خطة واحدة.

املمارسات واملهارات اإلدارية:
• املهمة األوىل تبدأ من ضرورة توثيق مجيع 
   النشاطات اليت يتم تنفيذها حاليا من برامج 

   ومشاريع، لتوفري قواعد بيانات ومعلومات 
   متكن من تقييم واقع العمل الفعلي، ونقاط 

   القوة والضعف يف األداء، وبالتالي استخدام 
   تلك املعلومات يف وضع تصورات مستقبلية 
   عن النشاطات الواجب أو املمكن تنفيذها، 

   وشكل األداء الالزم إلجنازها.
• وجود متابعة مستمرة يتم توثيق نتائجها، 
   وتستخدم كمدخالت يف عمليات تقييم 

   النشاطات بشكل دوري، يساهم يف إعطاء 
   معلومات مفيدة تستخدم يف وضع تصورات 

   تساعد يف تعديل اخلطط.
• عند التخطيط لنشاط مستقبلي، تصميم آليات 

   للمتابعة والتقييم، ترتبط بأهداف ذلك النشاط 
   وحتدد مسؤولية األفراد يف ذلك واألوقات 

   الالزمة للمتابعة والتقييم.
• ضرورة جتزئة اخلطط إىل وحدات خمططة 

   ترتبط بأنواع النشاطات، ولكل نشاط خطة 
   منفصلة عن النشاطات األخرى.

• االعتماد على املشاركة احلقيقية والفاعلة 
   جلميع األفراد املعنيني بالنشاط املنوي  ختطيطه.

• االعتماد على خطط مكتوبة وموثقة يتم إعالم 
   العاملني مبحتوياتها ومراجعتها دوريا معهم.

• تزودك مادة »أساسيات التخطيط االسرتاتيجي« 
   بتفاصيل أكثر حول التخطيط.



دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
197

ية
بح

الر
ر 

غي
ت 

ما
نظ

لم
ة ا

دار
ت إ

سيا
سا

أ                     قيم الوضع احلالي ملنظمتك:

أجب عن األسئلة التالية، إذا كانت إجاباتك بنعم،  فهذا مؤشر جيد على أن عملية التخطيط يف منظمتك تتم 
بشكل مناسب. أما إذا كانت االجابات ال ، فعليك حتديد االجراءات الواجب اختاذها للقيام بهذه املهام

النماذج املرفقة ستساعدك يف عملية التخطيط:
                    - منوذج رقم )8.1( - اخلطة السنوية.

                    - منوذج رقم )8.2( - دليل إجراءات ختطيط ومتابعة نشاط.

                    -  الفصل الثالث: أساسيات التخطيط االسرتاتيجي.
                    -  الفصل اخلامس :أساسيات بناء االنظمة املالية.

البند

التخطيط  عناصر  على  تشتمل  شاملة  إسرتاتيجية  خطط  املنظمة  لدى  هل 
مستهدفة،  فئة  فرعية،  أهداف  مؤسسية،  أهداف  رسالة،  رؤيا،  االسرتاتيجي: 
أنشطة، موازنة، أدوات تقييم وقياس األثر...إخل؟ أم أنها خطة عمل حتتوي 

على األنشطة فقط؟
والفعاليات  األنشطة  مجيع  على  تشتمل  سنوية  خطه  املنظمة  لدى  هل 

اخلاصة بالربامج وإدارة املنظمة؟

هل لدى املنظمة نظام للتخطيط املالي ووضع موازنات لألنشطة املخطط 
القيام بها؟

هل هناك  خطط استدامة مالية لكافة مشاريع املنظمة احلالية على املدى 
الطويل؟

هل تتعاون املنظمة يف ختطيط براجمها مع املنظمات األخرى واملؤسسات 
احلكومية والقطاع اخلاص؟

هل تراجع املنظمة منهجية مناسبة لتصميم وإعادة تصميم أنشطتها جلعلها 
أكثر مالئمة حلاجات الفئات املستهدفة؟

والثقافية  واجلغرافية  االجتماعية  الظروف  االعتبار  بعني  املنظمة  تأخذ  هل 
للفئة املستهدفة عند  التخطيط للربامج وتصميم أنشطتها وبراجمها؟

يف  ملساعدتها  بها  خاصة  ودراسات  مسح  بعمليات  املنظمة  تقوم  هل 
التخطيط للربامج واخلدمات املقدمة من قبل املنظمة؟

النعم
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أ 8.5.2 التنظيم:

يعّد التنظيم اإلطار الذي جيمع ويرتب جهود األفراد وينسقها من أجل حتقيق أهداف حمددة، وميثل إحدى 
املنظمة  ووظائف  أنشطة  حتديد  مبوجبه  يتم  عمل  كل  به  ويقصد  اإلدارة.  وظائف 
 ، التسويق(  وإدارة  املالية  )كاإلدارة  إداراتها  وحتديد  والتسويقية  املالية  كالوظيفة 
وأقسامها وجلانها، وعالقات هذه املكونات مع بعضها البعض من خالل حتديد السلطة 
واملسئولية، التفويض، واملركزية والالمركزية ، ونطاق اإلشراف وغريها يف سبيل حتقيق 
اهلدف. وهو يؤدي إىل توزيع مهام العمل واملسؤوليات لربامج ومشاريع املنظمة وبيان 

اهليكل التنظيمي واإلجراءات والوصف الوظيفي للمهام.

وللتنظيم عناصر أهمها:
  1- األفراد العاملون يف املنظمة.

  2- أعمال املنظمة.
  3- املوارد املتوفرة يف املنظمة.

  4- األنشطة واإلجراءات وخطوط السلطة.
  5- توزيع املوظفني والعالقة بينهم وخطوط اإلتصال.

  6- حتديد اإلختصاصات والسلطات واملسؤوليات للموظفني.
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أ
أهمية التنظيم:

• اإلهتمام باألنشطة البارزة وذات األهمية.
• التخفيف من  اهلدر واإلسراف.

• اإلستقرار الوظيفي.
• تنسيق مهام العمل  للوحدات والنشاطات 
   والعاملني، مما حيول دون االزدواجية أو 

   التداخل يف املهام.
• حتديد التخصص.

• حتديد معايري وإجراءات العمل.
• توفري قنوات اتصال واضحة يتم من خالهلا 

   نقل املعلومات الالزمة لصنع القرارات بشكل 
   سليم.

• ترابط نشاطات املنظمة واألفراد وتوحيد 
   اجلهود يف سبيل حتقيق األهداف.

• يساعد يف حتقيق األهداف من خالل بيان 
   تسلسل إجراءات ومهام العمل.

 

ماذا تنظم؟
• اهليكل التنظيمي.

• وصف املهام للوحدات اإلدارية )إن وجدت( 
   وللنشاطات.

• وصف املهام لألفراد العاملني.
• إجراءات العمل وقواعده.
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أ
معيقات التنظيم:

• التغري املستمر يف طبيعة النشاطات يف املنظمة  
   يؤدي إىل صعوبة حتديد أوصاف وظيفية ثابتة 

   للوظائف.
• العمل يعتمد على تنفيذ جمموعة نشاطات 

   متعددة ومتباينة، وبالتالي صعوبة تصميم وحدات 
   إدارية ذات مهام حمددة وثابتة كما يف البنوك 
   والشركات والوزارات، بل إن العمل يعتمد على 

   وجود مشاريع وبرامج ذات مدة حمددة غالبا.
• األفراد غالبا يعملون على اكثر من نشاط، 

   وبالتالي يصعب وضع مسميات وظيفية وأوصاف 
   هلم، ويوجد نوع من عدم االستقرار والرضا 

   أحيانا.
• االعتماد على موارد بشرية قليلة العدد مقارنة 

   مبتطلبات العمل، واألفراد العاملني يؤدون مهام 
   متنوعة تتطلب معلومات ومهارات خمتلفة، مما 

   يسهم يف صعوبة تقييم أداؤهم، وكذلك 
   احتياجهم لتدريب مستمر.

• االعتماد على برامج ومشاريع متعددة، تتطلب 
   أنواع خمتلفة من التخطيط.

• االعتماد على ممولني يعملون بطرق وأساليب 
   متنوعة مما يساهم بصعوبة إجياد خطة واحدة.

املمارسات واملهارات اإلدارية:
• العمل على إنشاء هياكل تنظيمية، ليس بالضرورة 

   لوحدات إدارية قائمة، وامنا أيضا للمشاريع 
   والربامج، وامتالكه القدرة على تطوير وتصميم 

   تلك اهلياكل بشكل مستمر.
• تصميم مهام مربجمة ومفصلة بدقة، تتضمن 

   وصف مجيع اخلطوات الالزمة إلجناز النشاطات.
• حتديد األعمال واملسؤوليات واملهام وتوزيعها 

   على وظائف حمددة بشكل موثق.
• تصميم الوصف اخلاص باملهام، جلميع 

   النشاطات يف املنظمة، كالتدريب واملشاريع 
   والعالقات.

• حتديد قواعد العمل اليت على العاملني اتباعها.
• تطوير النماذج سواء اليدوية أو احملوسبة 
   واملمكن استخدامها يف متابعة سري العمل 

   ووصفه وتقييمه.
• حتديد اإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ 

   النشاطات وذلك باملشاركة مع العاملني املعنيني 
   بذلك النشاط.

• املراجعة املستمرة للهياكل واملهام 
   واإلجراءات واألوصاف، وذلك حسب سري العمل 
   وتقدمه، والعمل على تطويرها مجيعا مبا يتناسب 

   مع املتطلبات الالزمة إلجناز العمل وحتقيق 
   األهداف.

• مراجعة املهام واإلجراءات للنشاطات بشكل 
   مستمر وتطويرها كلما اقتضى األمر.

• تطوير أوصاف املهام للعاملني يف نشاطات 
   املنظمة، بشكل يضمن تقدمهم وضمان حتقيقهم 

   لألهداف اخلاصة بكل نشاط.
• يزودك فصل »أساسيات إدارة املوارد البشرية« 

   بتفاصيل أكثر
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أ                     قيم الوضع احلالي ملنظمتك:

أجب عن األسئلة التالية، إذا كانت إجاباتك بنعم،  فهذا مؤشر جيد على أن عملية التنظيم يف منظمتك تتم 
بشكل مناسب. أما إذا كانت االجابات ال ، فعليك حتديد االجراءات الواجب اختاذها للقيام بهذه املهام

البند

هل رؤيا ورسالة املنظمة واضحة ومعروفة لكافة أعضاء وموظفي املنظمة ؟ 

واألنشطة  الربامج  يوضح  والذي  للمنظمة  التنظيمي  اهليكل  يتمتع  هل 
الرئيسية بالشفافية والوضوح؟

املنظمة  وبرامج  أهداف  املختلفة  بوظائفه  التنظيمي  اهليكل  يدعم  هل 
يف:  متخصص  موظف  إىل  مثاًل  املنظمة  حتتاج  هل  مثال:  كاف؟  بشكل 
جلب التمويل، التصال والعالقات العامة، مسؤول عن تكنولوجيا املعلومات؟ 

هل إجراءات صنع القرار حمددة بوضوح ومعروفة للجميع؟ 

يف  احلاالت(  بعض  )يف  العامة  اإلدارة/اهليئة  جملس  أعضاء  يشارك  هل 
صياغة السياسات اإلسرتاتيجية بشكل كامل؟

هل لدى املنظمة نظام مناسب وفعال للتخطيط لألنشطة؟ 

هل يشارك املوظفون يف التخطيط لألنشطة؟

هل لدى كافة أقسام املنظمة وصف واضح عن عمل هذه األقسام وجماالت 
أنشطتها؟

الداخلية  االتصال  آليات  فعالية  وبشكل دوري مبراجعة  تقوم املنظمة  هل 
وفق معايري واضحة؟

عليها  االطالع  وميكن  ومنظمة  شاملة  ووارد  صادر  من  األرشفة  ملفات  هل 
عند احلاجة؟ 

هل تقوم املنظمة بأرشفة األخبار ذات العالقة بعمل املنظمة )أرشفة يدوية/ 
إلكرتونية(؟

الختاذ  وثابتة  وحمددة  واضحة  وإجراءات  تعليمات  املنظمة  لدى  هل 
قراراتها املالية؟

هل لدى املنظمة إجراءات حماسبية واضحة؟

املنظمات األخرى  مع  لالتصال  ثابتة  وإجراءات  املنظمة طرق  لدى  هل 
واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص؟

مع  والتحالفات  االئتالفات  بناء  على  فعال  وبشكل  املنظمة  تعمل  هل 
املنظمات املشابهة؟

النعم
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أ البند

هل لدى املنظمة برنامج مفعل للقيام بأنشطة  ومشاريع مشرتكة مع منظمات 
أخرى؟ 

املؤسسات  مع  مشرتكة  مبشاريع  للقيام  مفعل  برنامج  املنظمة  لدى  هل 
احلكومية املعنية؟ 

هل لدى املنظمة نظام واضح وموثق ومفعل ملتابعة ومراقبة املشاريع؟

هل لدى املنظمة نظام مناسب لتقييم نتائج أنشطتها وبراجمها على املدى 
القريب والبعيد ؟

هل لدى املنظمة نظام مناسب لتقييم احتياجات الفئات املستهدفة؟

هل لدى املنظمة منهجية مناسبة إلعادة تصميم أنشطتها جلعلها أكثر مالئمة 
حلاجات الفئات املستهدفة؟

هل لدى املنظمة نظام واضح معتمد ومفعل لتوثيق براجمها وخدماتها؟

هل حتتفظ املنظمة بقاعدة بيانات متكاملة عن الفئات املستهدفة؟ )حتتوي 
مثال على: إسم، عمر، احتياجات، وصف حاالت، توزيع جغرايف، معلومات 

التواصل....إخل(

هل تقوم املنظمة بعمليات املتابعة بعد إكمال وانتهاء أنشطتها وبراجمها مع 
الفئة املستهدفة لدراسة مدى فعالية وأثر أنشطتها؟

بشكل  وخدماتها  املنظمة  بأنشطة  املستهدفة  اجملموعات  إبالغ  يتم  هل 
منتظم؟

هل تتبادل املنظمة املعلومات مع املنظمات املماثلة األخرى وتقارن معها 
املخرجات/اخلربات/التجارب؟

اخلدمات  عن  املستهدفة  الفئات  رضى  مدى  باستمرار  املنظمة  تقّيم  هل 
املقدمة؟ )مثال: استبيان، مسح، جمموعات الرتكيز( 

هل لدى املنظمة نظام تفاعلي وتشاركي لتقييم مدى تأثريها على الفئات 
املستهدفة وآليات لقياس األثر؟

هل لدى املنظمة معايري واضحة وحمددة للمحافظة على جودة اخلدمات 
املقدمة؟ 

هل لدى املنظمة نظام مناسب وفعال للتخطيط لألنشطة؟ 

هل لدى املنظمة نظام للدعاية والرتويج عن نفسها ونشاطاتها؟

هل يتم الفصل بني أموال املشاريع بشكل مالئم لتفادي تسرب التمويل من 
مشروع آلخر؟

هل تقوم املنظمة بدفع فواتريها بأسلوب مناسب وبانتظام؟

النعم
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أ

النماذج املرفقة ستساعدك يف عملية التنظيم: 
                    - منوذج رقم )8.2( - دليل إجراءات ختطيط ومتابعة نشاط.

                    -  منوذج رقم )8.3 ( - قائمة املستفيدين. 
                    -  منوذج رقم )8.4( - متابعة مستفيد.

                    -  الفصل الثالث: أساسيات التخطيط اإلسرتاتيجي. 
                    -  الفصل اخلامس :أساسيات بناء االنظمة املالية.
                    -  الفصل الرابع: أساسيات ادارة  املوارد البشرية

البند

هل املبالغ املتوفرة للمنظمة حاليًا تكفي لتنفيذ خطتها السنوية؟ 

هل يتم إصدار التقارير املالية يف الوقت املناسب، وتقدم للجمعّية العاّمة 
والسلطة املسؤولة؟

هل يطبق قسم احملاسبة اإلجراءات اليت تبنتها املنظمة لتسجيل الدخل 
واإلنفاق؟

النعم
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أ 8.5.3 التوظيف

البشري وتأثريه على الكفاءة. ولذلك، فقد  العنصر  للمنظمة ألهمية  التوظيف من أهم الوظائف اإلدارية  يعّد 
مستقل  نشاط  التوظيف  أن  اإلدارية  املدارس  بعض  اعتربت 
عن وظائف اإلدارة، وأمسته »إدارة املوارد البشرّية« ألهميته.

بعملية  الكبري  االهتمام  إىل  الرحبّية  غري  املنظمات  وحتتاج 
وتعدد  البشرية، خلصوصية عملها،  إدارة املوارد  أو  التوظيف 
واستقطاب  جذب  عمليات  إىل  حتتاج  ولذلك  مهامها.  وتنوع 
دقيق  ختطيط  إىل  وكذلك  واملتطوعني،  للعاملني  كفؤة 

لتوصيف الوظائف. وجيدر اإلشارة هنا بأن العديد من املنظمات غري الرحبية تفشل لعدم قدرتها على استقطاب 
الكفاءات املناسبة، وإدارة العاملني فيها بشكل مناسب سواء كان هؤالء العاملون موظفني أم متطوعني.

لديها  يكن  مل  إن   – املنظمة  إدارة  على  فإّن  التطوعي،  العمل  على  الرحبّية  غري  املنظمات  العتماد  ونتيجة 
وحدة إدارة املوارد البشرية – أن تنظم عملية رفد موارد املنظمة باجلهود التطوعية ووضع نظام المتيازات 
إلكرتونيًا - حلني  أو  يدويًا   – املناسبة  بالطريقة  باملتطوعني وحفظها  إعداد سجالت  إضافة إىل  املتطوعني. 

احلاجة إليها.

التوظيف
إلدارة  يسعى  شامل  اسرتاتيجي  نهج 
ويشمل  وبيئته.  العمل  مكان  وثقافة  األفراد 
حتليل وتوصيف الوظائف، وختطيط املوارد 
البشرية، وجذب واستقطاب املوارد وحتفيزها 
املهين،  املسار  وتنمية  وتدريبها،  وتنميتها 

إضافة إىل العمل التقليدي يف إدارتها.
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أ
أهمية التوظيف:

• يساعد يف إجياد معايري واضحة للموارد البشرية 
   اليت حتتاجها املنظمة.

• يساعد يف حتليل العمل ومهامه، وبالتالي حتديد 
   املهارات الالزمة للعمل، مما يسهل يف عمليات 

   توزيع املهام على األفراد.
• يوجد قواعد معلومات تسهل عملية البحث عن 

   املوارد البشرية.
• حيسن العالقات اإلنسانية وظروف عمل األفراد 

   يف املنظمة.
• حيدد معايري جيدة نستطيع احلكم من خالهلا 

   على إجناز العاملني وكفاءتهم.
• يساعد يف إجياد آليات لتقييم أداء العاملني، 

   ورسم خطط لتطوير قدراتهم، ووضع التدريب 
   املالئم هلم.

كيفية ممارسة التوظيف
• حتديد معايري اختيار املوظفني واملتطوعني.

• حتديد أنظمة عادلة لألجور والرواتب والتطور 
   الوظيفي.

• متابعة إجراءات شؤون املوظفني.
• وضع خطط لتدريب األفراد.

• املتابعة املستمرة آلليات تطوير األفراد.
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معيقات التوظيف:

• ضعف املوارد املالية، مما يؤدي إىل عدم 
   القدرة على تعيني األفراد الالزمني الداء العمل.

• النقص يف أعداد املوظفني يؤدي إىل أن 
   يؤدي األفراد اكثر من عمل، مما حيتوي على 
   صعوبات أحيانا، وكذلك يسبب عدم الرضا من 

   قبل املوظفني.
• التغري املستمر يف طبيعة النشاطات، وبالتالي 

   ضعف القدرة على حتديد االحتياجات من 
   املوارد البشرية على املدى الطويل.

• االعتماد على كوادر بشرية قليلة العدد مقارنة 
   مبتطلبات العمل، جيعل من الصعب وصف 

   املهام للوظائف بدقة.
• عدم توفر املوارد املالية يؤدي إىل زيادة 

   االعتماد على املتطوعني، مما يربك العمل 
   أحيانا وال ميكن اإلدارة من ضبط جودة العمل، 

   أو التحكم باملخرجات.
• عدم وجود أوصاف للمهام والنشاطات مما حيدث 
   االزدواجية يف عمل األفراد، وغياب القدرة على 

   حتديد املسؤولية.
• العدد القليل من األفراد، يسبب ضغط العمل، 

   وبالتالي ال مينح الوقت الكايف هلم ملتابعة 
   وتدريب الكوادر اجلديدة.

• اعتماد إجراءات تطوير وتدريب األفراد 
   العاملني على خمصصات حمددة من املشاريع 
   والربامج، واليت ال تكون مربجمة ضمن خطط 

   املنظمة، يضعف القدرة على إجياد آليات 
   مؤسسية طويلة األمد لتطوير املوارد البشرية.

• عدم اعتماد آليات واضحة لتقييم أداء األفراد، 
   يسبب غياب عمليات توجيه وتدريب مالئمة هلم.

املمارسات واملهارات اإلدارية:
• تطوير إجراءات موثقة وواضحة للتعامل مع 

   املوارد البشرية.
• تطوير أنظمة ملراجعة وتقييم أداء العاملني 

   وربطها باالحتياجات التدريبية والتطوير 
   الوظيفي.

• وضع أوصاف للمهام الوظيفية مرتبطة بالنشاطات 
   )املشاريع والربامج(.

• إجياد نسبة من الوقت ختصص ملتابعة األفراد 
   حديثي التعيني لتدريبهم وتطوير قدراتهم.

• تطوير آليات واضحة لزيادة أعداد املتطوعني، 
   وتصميم برامج خاصة بتوجيههم وتدريبهم.

• اعتماد معايري خاصة عند تعيني أفراد جدد 
   منبثقة من حاجة املنظمة ومن طبيعة نشاطاتها.
• اعتماد آليات اكثر تنافسية يف عمليات التعيني، 

   وبعيدا عن املعرفة الشخصية.
• السعي الدائم لتطوير شراكه مع بعض املنظمات، 

   أو اجلهات املاحنة، لتوفري فرص لتدريب 
   العاملني واطالعهم على جتارب خمتلفة.

• يزودك فصل »أساسيات إدارة املوارد البشرية« 
   بتفاصيل أكثر
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أ                     قيم الوضع احلالي ملنظمتك:

أجب عن األسئلة التالية، إذا كانت إجاباتك بنعم،  فهذا مؤشر جيد على أن عملية التوظيف يف منظمتك تتم 
بشكل مناسب. أما إذا كانت االجابات ال ، فعليك حتديد االجراءات الواجب اختاذها للقيام بهذه املهام

البند

يف  )مثال  املوظفني؟  وتعيني  الستقطاب  مناسب  نظام  املنظمة  لدى  هل 
التالية: وضع وصف وظيفي، اإلعالن عن  حال وجود شاغر تتبع اخلطوات 
ثانية،  مقابلة  أوىل،  مقابلة  املتقدمني،  تصنيف  الطلبات،  استقبال  الشاغر، 

طرح العرض، التوظيف(

هل لدى املنظمة متطلبات وظيفية واضحة لكافة الوظائف؟ )مثال: سنوات 
اخلربة، املؤهل العلمي(

هل لدى موظفي املنظمة وصف وظيفي واضح لوظائفهم؟

هل لدى املنظمة نظام لتقييم األداء للموظفني ؟ )نظام حيتوي على: معايري 
وإجراءات حمددة لتقييم أداء املوظفني يتم بشكل دوري وبوقت حمدد 

ويرتتب عليه الزيادات والرتقيات وخطط التدريب(

هل لدى املنظمة نظام مناسب لتدريب ورفع كفاءة املوظفني؟ 

هل تشجع املنظمة موظفيها على تطوير مهاراتهم باستمرار؟ )مثال: املشاركة 
يف الدورات التدريبية، التشجيع والدعم يف حالة الدراسة األكادميية(

هل لدى املنظمة نظام مناسب الختيار وتدريب ورفع كفاءة املتطوعني؟

هل لدى املنظمة دليل شؤون موظفني معتمد وُمعمم؟ 

النعم

  
                   الفصل الرابع: أساسيات إدارة املوارد البشرية .
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أ 8.5.4 التوجيه واإلشراف والقيادة

يعّد التوجيه من العمليات اإلدارية شديدة األهمّية وأعقدها، 
فريق  وخلق  واالتصال،  والقيادة  باحلوافز  الرتباطه  وذلك 
الصراعات  بإدارة  العمل وتعزيزه، إضافة إىل عالقته املباشرة 
داخل املنظمة. وهذا بالضرورة حيتاج ألن يكون لدى إدارة 
Effective Communica-  املنظمة مهارات اإلتصال الفاعل

 .tion Skills

البشرية(  املوارد  إدارة  )أو  املنظمة  إدارة  على  فإّن  وعليه، 
مادّية  حوافز  أنظمة  وتضمينها  بعناية،  العمل  أدلة  تطوير 
ومعنوية مرتبطة خبطط املنظمة للسعي حنو حتقيق األهداف 

احملّددة.

على  والقيادة، حيث جيب  باإلشراف  التوجيه  وظيفة  وترتبط 
إدارات الوحدات املختلفة، وإدارات املشاريع يف املنظمات 
غري الرحبّية، جيب عليها أن يكون لديها مهارات وخربات تسهم 
يف تشجيع وحتفيز العاملني يف هذه املنظمات للعمل بأقصى 

طاقاتهم سعياً حنو حتقيق أهداف املنظمة من ناحية، وإشباع رغبات العاملني وحتقيق أهدافهم الشخصية من 
ناحية أخرى.

وحتى يتم حتقيق وظيفة التوجيه بفاعلّية، فإنه يتطلب القيام بنشاطني مهمني:
  1- إصدار األوامرحيث أّن إصدار األوامر، والتعليمات أو اإلرشادات اإلدارية حنو إجناز العمل املطلوب 

      حتقيقه من أساسّيات وظيفة التوجيه.
  2- حفز العاملني، وحثهم على تنفيذ األوامر.

التوجيه
التوجيه هو إرشاد العاملني إىل أفضل طرق 
بالشكل  املوارد  الستثمار  املمكنة  األداء 
املرؤوسني  وحتفيز  إرشاد  وهو  األمثل، 
أثناء تنفيذهم لألعمال بغية حتقيق أهداف 
التوجيه  إىل  املنظمة  وحتتاج  املنظمة. 
املرسومة  اخلطط  تطبيق  سالمة  لضمان 

وحسن استخدام العالقات التنظيمية.

اإلشراف
للتأكد  األفراد  أداء  متابعة  اإلشراف  يعين 
من أن أداءهم يسري حنو حتقيق األهداف.

القيادة
القيادة هي القدرة على التأثري يف اآلخرين 

لتحقيق أهداف العمل.
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أ
أهمية التوجيه واإلشراف والقيادة:

• التوجيه يساعد بتعريف األفراد مبهامهم الوظيفية.
• التوجيه يساعد العاملني يف إكتساب اخلربات 

   حول طرق األداء األفضل.
• التوجيه يوجه طاقات األفراد حنو حتقيق 

   األهداف.
• التوجيه يساعد يف استغالل طاقات األفراد 

   بشكل سليم.
• اإلشراف يساعد يف التأكد أن األفراد يؤدون 

   العمل بالشكل املطلوب.
• اإلشراف يساعد يف إدراك استيعاب األفراد 

   ملهامهم.
• اإلشراف يساعد يف اكتشاف تصور األداء يف 

   بداياته وبالتالي سهولة تعديله.
• القيادة تعطي اآلخرين شعور بالثقة واألمن 

   الوظيفي.
• القيادة تساهم حبل مشكالت العمل وتوحيد 

   اجلهود.

كيفية ممارسة التوجيه واإلشراف والقيادة:
• اعتماد وصف مهام واضح لألفراد.

• وجود معايري أداء حمددة.
• وجود تقييم دوري ألداء املوظفني.

• وجود مناذج حتدد شكل ووقت املتابعة.
• وجود معايري لألداء املؤسسي.
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أ
معيقات التوجيه واإلشراف والقيادة:

• عدم االعتماد على وصف واضح ملهام الوحدات 
   العاملة يف املنظمة.

• عدم االعتماد على وصف واضح ملهام األفراد 
   / الوظائف.

• عدم االعتماد على أنظمة تقييم أداء لألفراد.
• عدم اعتماد الرؤساء بأهمية التوجيه واإلشراف 

   بناء على خطط واضحة.
• عدم االعتماد على خطط عمل مفصلة وواضحة.

• عدم وجود معايري واضحة وموثقة الختيار األفراد 
   العاملني.

• عدم وجود معايري تتمتع بالشفافية لقياس أداء 
   العمل وإجناز نشاطاته.

• مزاجية األفراد يف املنظمات أحيانًا، وعدم 
   قناعة الرؤساء بقدرات املوظفني.

• وجود حمسوبية ومتييز بني املوظفني يف العمل 
   واعتماد التفضيل الشخصي بداًل من معايري 

   العمل.

املمارسات واملهارات اإلدارية:
• تطوير بطاقات وصف ملهام الوحدات العاملة 

   وللوظائف يف املنظمة.
• اعتماد خطط العمل اليت تبني مسؤوليات 

   األفراد بدقة.
• تصميم آليات ومناذج ملتابعة أداء املوظفني 

   وتقييمه.
• وجود آليات واضحة مؤسسية وتتمتع بالشفافية 

   الختيار املوظفني.
• تصميم الرؤساء خلطط خاصة مبتابعة وتطوير 

   أداء موظفيهم.
• تطوير مهارات االتصال والتواصل داخل العمل.
• تقبل الرأي والرأي اآلخر من قبل مجيع األعضاء 

   العاملني من خالل تعزيز عمل الفريق 
   وروح اجلماعة.

• اعتماد االجتماعات الدورية كأحد أدوات 
   اإلدارة لتعزيز التوجيه واإلشراف والقيادة.
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أ                     قيم الوضع احلالي ملنظمتك:

أجب عن األسئلة التالية، إذا كانت إجاباتك بنعم،  فهذا مؤشر جيد على أن عملية التوجيه واالشراف والقيادة  
يف منظمتك تتم بشكل مناسب. أما إذا كانت االجابات ال ، فعليك حتديد االجراءات الواجب اختاذها للقيام 

بهذه املهام

البند

يتم  )كيف  للجميع؟  ومعروفة  بوضوح  حمددة  القرار  صنع  إجراءات  هل 
اختاذ أي قرار داخل املنظمة؟(

يف  احلاالت(  بعض  )يف  العامة  اإلدارة/اهليئة  جملس  أعضاء  يشارك  هل 
صياغة السياسات اإلسرتاتيجية بشكل كامل؟

قبل  من  املطروحة  اجلديدة  واألفكار  املبادرات  املنظمة  تكافئ  هل 
املوظفني ماديا أو معنويا؟ 

هل تزود املنظمة كل موظف خبطة فردية لتطوره الوظيفي داخل املنظمة؟ 

هل املوظفون مطلعون على نتائج النشاطات اليت تقوم بها املنظمة؟

ومتطوعني(  )موظفني  للعاملني  تعريفي  برنامج  املنظمة  لدى  يوجد  هل 
اجلدد؟

هل يوجد لدى املنظمة آلية واضحة ومعتمدة للمتابعة والتقييم؟

هل يوجد لدى املنظمة نظام حوافز وعقوبات؟

النعم

  
                   الفصل الرابع: أساسيات إدارة املوارد البشرية.

                   الفصل السادس: أساسيات املتابعة والتقييم.
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أ 8.5.5 املتابعة والتقييم والرقابة

حتتاج املنظمات غري الرحبّية لعملية املتابعة والتقييم والرقابة على أنشطتها واملشاريع اليت تنفذها. ولذلك، 
جيب على إدارة املنظمة امتالك املعرفة واملهارة الكافيتني، 
ووضع  واملعلومات،  البيانات  جتميع  يف  املناسبة  واخلربة 
شروط  لتحقيق  يهدف  مبا  والتقييم  املتابعة  عملية  آليات 

املمّولني لتنفيذ املشاريع التنموية واخلدماتية املتنوعة.

وتعّد عملية املتابعة والتقييم والرقابة من أهم العمليات اليت 
تساعد املنظمة على التأكد من حتقيقها للغايات اليت أنشئت 

من أجلها، وعلى التحقق من مستوى اخلدمات اليت تقدمها ومدى تأثريها على بيئة العمل احمليطة بها. كما 
وتساعدها على حتديد وضعها ومدى قدرتها على تنفيذ نشاطات أخرى، إضافة الستقاء الدروس واخلربات من 

التجارب اليت مرت بها املنظمة لتستفيد منها يف نشاطاتها املستقبلية.

يتم  األعمال  أن  التأكد  هو  والتقييم  احملددة،  اخلطط  حسب  يتم  العمل  أن  املستمر  التأكد  هي  فاملتابعة 
تنفيذها بالشكل السليم الذي حيقق األهداف. أما الرقابة فهي التأكد أن العمل مجيعه يسري باملسار األصح وأنه 
حيقق األهداف ويتم تطويره مرحليًا. وميكن القول كذلك بأنها جمموعة العمليات اليت تقوم بها اإلدارة لتقييم 

تنفيذ اخلطة املطلوبة.

وجيدر بالذكر أّن عمليات املتابعة والتقييم والرقابة قد أصبحت جزءًا أساسيًا يف التخطيط ألي مشروع، وأّن 
أنشطة  لدعم  يقدمونها  اليت  املنح  والرقابة ضمن  والتقييم  املتابعة  لعمليات  معينة  مبالغ  املمّولني خيصصون 
املمّولني  وثقة  املنظمات  هذه  يف  الرشيدة  احلاكمّية  يعزز  بدوره  وهذا  ومشاريعها.  الرحبّية  غري  املنظمات 

والفئات املستهدفة على حد سواء.

املتابعة والتقييم والرقابة
وهي  اإلدارية.  الوظائف  إحدى  ومتثل 
اإلداري  النشاط  تقييم  عملية  عن  عبارة 
اإلداري  بالنشاط  ومقارنته  للتنظيم  الفعلي 
االحنرافات  حتديد  ثم  ومن  املخطط، 
يلزم  ما  اختاذ  بغية  كمية  أو  وصفية  بطريقة 

ملعاجلة االحنرافات.
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أ
أهمية املتابعة والتقييم والرقابة:

• التأكد من أن وظائف اإلدارة جيري تنفيذها 
   حسب ماهو خمطط له.

• تكشف عن اإلحنرافات السلبية ومعاجلتها 
   والتعرف على اإلحنرافات اإلجيابية وتدعيمها.

• تهدف إىل اإلستخدام األمثل للموارد املالية 
   والبشرية واملادية ورفع الكفاية اإلنتاجية.

• تكشف لنا عن مستوى األداء الفعلي لألفراد.
• املتابعة تربط العمل باخلطط.

• املتابعة تعزز فرص اكتشاف األخطاء عند 
   حدوثها.

• املتابعة متكن من التطوير املستمر.
• املتابعة متكن من فهم سري العمل وأفضل الطرق 

   لألداء.
• املتابعة تعزز تعلم األفراد والتعلم املؤسسي.
• التقييم حيسن طرق أداء األفراد واملنظمة.

• التقييم يعطي اجملال لتطوير البدائل واحللول 
   املنطقية.

• التقييم يعطي الفرصة لاللتزام بالوقت والكلفة 
   واإلجناز.

• الرقابة تتأكد من أن العمل يسري حنو األهداف 
   وأن عمليات التطوير تتم بشكل مستمر.

كيفية ممارسة املتابعة والتقييم والرقابة:
• النشاطـات.

• خمرجات العمل.
• الوقت.
• الكلفة.

• النوعيـة.
• حتقق األهداف.

• أداء األفراد.
• التطوير املستمر.
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أ
معيقات تنفيذ املتابعة والتقييم والرقابة:

• عدم وجود خطط عمل تفصيلية على مستوى 
   نشاطات األهداف والوقت الالزم لتنفيذها.

• عدم وجود سجالت أداء تبني شكل أداء األفراد 
   ووقته ونوعة.

• عدم وجود أدوار حمددة لألفراد واخنفاض 
   درجات التوجيه واإلشراف املباشر من قبل 

   الرؤساء.
• عدم برجمة مواعيد ومسؤوليات األفراد من 

   عمليات املتابعة والتقييم.
• عدم وجود خطط تتضمن مؤشرات كمية ونوعية 

   وزمنية دالة على حتقق األهداف.
• عدم ربط نتائج التقييم واملتابعة خبطط التطوير 

   واالستمرارية.

املمارسات واملهارات اإلدارية:
• تطوير خطط العمل بشكل يتضمن العناصر 

   الواجب متابعتها.
• حتديد مسؤوليات األفراد عند املتابعة.

• حتديد األوقات واألماكن واألعمال الالزمة 
   لتنفيذ املتابعة.

• توثيق نتائج عمليات املتابعة وربطها بالتقييم.
• حتديد مؤشرات كمية وزمنية ونوعية ترتبط 
   بالعمل واملخرجات والنشاطات واألهداف.

• حتديد مواعيد دورية لتنفيذ التقييم ومسؤولية 
   األفراد منه.

• توثيق نتائج التقييم وحتليلها وربطها باخلطط 
   املستقبلية وعمليات التطوير.

• تعديل األهداف والنشاطات وشكل املخرجات 
   بناء على خمرجات التقييم.
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أ

البند

الدخل  لتسجيل  املنظمة  تبنتها  اليت  اإلجراءات  احملاسبة  قسم  يطبق  هل 
واإلنفاق؟

هل لدى املنظمة نظام لتقييم فعالية اإلنفاق للتأكد أن ما مت صرفه كان بأفضل 
الطرق واألسعار وذو عائد على املنظمة؟

سحب  )مثال:  منتظم؟  بشكل  داخليا  املنظمة  دفاتر  ومراجعة  مراقبة  تتم  هل 
ميزان مراجعة ومراجعة كشف البنك ومطابقة احلسابات بشكل دوري ثابت( 

هل هناك تدقيق خارجي مالئم ومنتظم؟

هل لدى املنظمة نظام واضح وموثق ومفعل ملتابعة ومراقبة املشاريع؟

هل لدى املنظمة نظام مناسب لتقييم نتائج أنشطتها وبراجمها على املدى 
القريب والبعيد؟

هل لدى املنظمة نظام مناسب لتقييم احتياجات الفئات املستهدفة؟

هل لدى املنظمة نظام واضح معتمد ومفعل لتوثيق براجمها وخدماتها؟

هل حتتفظ املنظمة بقاعدة بيانات متكاملة عن الفئات املستهدفة؟ )حتتوي 
معلومات  جغرايف،  توزيع  حاالت،  وصف  احتياجات،  عمر،  إسم،  على:  مثال 

التواصل....إخل(.

هل تقوم املنظمة بعمليات املتابعة بعد إكمال وانتهاء أنشطتها وبراجمها مع 
الفئة املستهدفة لدراسة مدى فعالية وأثر أنشطتها؟

هل مسؤولو وموّظفو املنظمة يعرفون نتائج األنشطة احلالية؟

اخلدمات  عن  املستهدفة  الفئات  رضى  مدى  باستمرار  املنظمة  تقّيم  هل 
املقدمة؟)مثال: استبيان، مسح، جمموعات الرتكيز( .

الفئات  على  تأثريها  مدى  لتقييم  وتشاركي  تفاعلي  نظام  املنظمة  لدى  هل 
املستهدفة وآليات لقياس األثر؟

هل لدى املنظمة معايري واضحة وحمددة للمحافظة على جودة اخلدمات املقدمة؟ 

هل قامت املنظمة وبشكل ملحوظ أثناء األشهر اإلثين عشر األخرية بتعديل 
براجمها لتتماشى مع احتياجات الفئة املستهدفة بشكل أفضل؟

أو  جديدة  حلواًل  األخرية  عشر  اإلثين  األشهر  أثناء  املنظمة  قّدمت  هل 
استعملت آليات جديدة وذلك لتحسني براجمها؟   

النعم

  
                   الفصل اخلامس: أساسيات بناء االنظمة املالية .

                   الفصل السادس: أساسيات املتابعة والتقييم.

                    قيم الوضع احلالي ملنظمتك
                     • أجب عن األسئلة التالية، إذا كانت إجاباتك بنعم، فهذا مؤشر جيد على أن عملية املتابعة والتقييم والرقابة يف 

                          منظمتك تتم بشكل مناسب. أما إذا كانت االجابات ال، فعليك حتديد االجراءات الواجب اختاذها للقيام بهذه 
                          املهام.
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أ املصادر واملراجع

• ائتالف مؤسسة الشرق األردنى )قدرات(، الدليل العملي – التدريب األساسي )احملوري(.
• http://www.mosd.gov.jo/index.php?Itemid=35&id=226&option=com_content&task=view

فواز  د.  سياساتها،  يف  لديها  املسجلة  املدني  اجملتمع  مؤسسات  إدماج  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  جتربة 
الرطروط - وزارة التنمية االجتماعية .

• http://dindar2008.blogspot.com/2008/10/blog-post_6281.html
• http://www.islamology.com/mainarabic/maqalat/Spirituality.htm
• http://tarbeahnews.net/Details.aspx?Id=1692
• http://www.mosd.gov.jo/index.php?Itemid=35&id=226&option=com_content&task=view
• http://ar.wikipedia.org/wiki
• http://www.adawaanews.net/ArticleShow.aspx?ID=1385
• http://www.aleqt.com/2011/12/17/article_607689.html
• http://www.enamaroc.com/t1211-topic
• http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm
• http://www.ibh.me/reports/mansori.htm
• http://www.enamaroc.com/t1211-topic
• http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=51&year=2008
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أ منوذج رقم )8.2( دليل اجراءات ختطيط ومتابعة نشاط

االعداد والتحضري 
 • تعبئة منوذج ختطيط فعالية /نشاط من قبل املسؤول عن النشاط .

 • احلصول على موافقة مدير املنظمة وطلب رفع النموذج للحصول على موافقة اهليئة االدارية.
 • احلصول على موافقة اهليئة االدارية على النشاط وامليزانية املرصودة.

 • اعداد القوائم اخلاصة باملشاركني واملدعوين وعناوينهم.
 • اعداد املخاطبات الرمسية الالزمة  لراعي الفعالية واجلهات االمنية وغريها .

 • اعداد املواد الرتوجيية والنشرات واخلرب الصحفي االولي للفعالية.

منوذج  ختطيط فعالية/نشاط 
- اسم النشاط:

- اسم املسؤول عن النشاط :
.3     .2 - املشرفون على النشاط :1.   

- تاريخ بدء تنفيذ النشــــاط :       /        /   201م  
- تاريخ انتهاء تنفيذ النشاط  :       /        /   201م  

- عدد ساعات النشاط : )     (/ساعة    من الساعة ------- صباحا/مساءا  اىل ------  صباحا/مساءا     
- عدد أيــــام النشاط : )     (/يوم   

- مكان تنفيذ النشاط :
- عدد املشاركني يف النشاط : )        (  

-  املشاركني هم:                                 )مرفق قائمة بامساء املشاركني(
- الراعي للنشاط:

- التكلفة املتوقعة للنشاط :                     
- التكلفة ستغطى من بند---------- من املوازنه

- املواصالت و الباصات املطلوبة)ان لزم( :           
- مكان جتمع املشاركني واالنطالق )ان لزم( :

- املهام املطلوب إجنازها يف هذا النشاط :
.1  
.2  
.3  

- التحضريات واملوافقات واملخاطبات الالزمة للنشاط )الرعاية وغريها...(  :
-
-
-
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أ - قائمة املدعوين  للنشاط  تشمل القطاعات التالية ) قائمة امساء املدعوين مرفقة( :
   .1

    .2
3. ممثلي الصحافة  

    .4

 األدوات واملواد واملستلزمات لتنفيذ النشاط:
.4        .1 
.5        .2 
.6        .3 

موافقة مدير املنظمه :
التاريخ التوقيع     االسم    

موافقة اهليئة االدارية :

التاريخ التوقيع     االسم    

التنفيذ
 • مكان النشاط معد وجاهز للتنفيذ مع كامل املستلزمات.

 • فريق تنفيذ النشاط موجود. 
 • االجهزة واالدوات تعمل بشكل جيد.

 • املسؤولون عن االستقبال يف اماكنهم .
 • قائمة تسجيل املشاركني موجودة ويتم توثيق امساء املشاركني.

 • تنظيم سري النشاط حسب اخلطة املوضوعة.
 • توزيع اخلرب الصحفي على الصحفيني واالعالميني  املوجودين.
 • توثيق الفعاليات يف النشاط )تصوير فوتوغرايف و فيديو،........( 

 • يف نهاية النشاط مت تسليم املكان واملعدات بشكل مناسب.
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الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

األسم

األسم

رقم اهلاتف

رقم اهلاتف

التوقيع

اجلهة اليت متثلها

مالحظات

الربيد اإللكرتوني

قائمة بأمساء املشاركني يف النشاط

قائمة بأمساء احلضور
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أ بعد النشاط
- عقد اجتماع ملراجعة االداء يف النشاط  ومدى التقيد باخلطة فنيا وماليا ، االجيابيات ، نقاط للتطوير والتحسني 

    والتوصيات .
ارسال اخلرب الصحفي النهائي لالعالميني .

- اعداد التقرير النهائي للنشاط .
- ارسال تقرير للمعنيني.

- توثيق نسخة عن التقرير يف امللف اخلاص باالنشطة .

منوذح التقرير النهائي عن النشاط 
فنيا:

- اإلجيابيات ونقاط القوة:
_____________________________________________________.1
_____________________________________________________.2
_____________________________________________________.3
_____________________________________________________.4
_____________________________________________________.5

- نقاط للتطوير:
_____________________________________________________.1
_____________________________________________________.2
_____________________________________________________.3
_____________________________________________________.4
_____________________________________________________.5

- التوصيات :
_____________________________________________________.1
_____________________________________________________.2
_____________________________________________________.3
_____________________________________________________.4
_____________________________________________________.5

- مالحظات أخرى:
_____________________________________________________.1
_____________________________________________________.2
_____________________________________________________.3
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أ ماليا:

مطابقة الصرف مع اخلطة

من اقوال احلضور واملشاركني
  • 
   • 

 • 

صور من الفعالية
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أ منوذج  رقم )8.3( قائمة املستفيدين

االسم                      الرقم الوطين     العنوان               رقم اهلاتف 
 اخلدمة
وتارخيها

 اخلدمة
وتارخيها

 اخلدمة
وتارخيها

قائمة املستفيدين
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أ

اسم املستفيد )الرباعي ( :  ..........................................

الرقم الوطين:  .............................................

رقم اهلاتف : ..........................................................

اجلنس:   ....................................................

العمر: ..................................................................

احلالة االجتماعية: ........................................

احملافظة:...................    اللواء........................    القضاء..............................       القرية.........................

التحصيل العلمي: ......................................

سنة التخرج : ..............................................

منوذج رقم )8.4( منوذج متابعة  مستفيد

منوذج متابعة  مستفيد

الرقم                                               تاريخ الزيارة                                      املالحظات



الفصل التاسعالفصل التاسع
أساسيات إدارة المشاريع

دلـــــيلك دلـــــيلك
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ت 
ويا

حت
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ا

الفصل التاسع
أساسيات إدارة املشاريع

احملتويات 
  9.1نظرة عامة 

  9.2 إدارة املشاريع 
         9.2.1 التعريف

         9.2.2 دورة حياة املشروع
  9.3 مرحلة البدء

  9.4 التخطيط للمشروع
         9.4.1 حتديد اصحاب العالقة

         9.4.2 التخطيط الصحيح  
         9.4.3 املوارد املالية 

         9.4.4 التخطيط للمخاطر
  9.5 تنفيذ املشاريع  

         9.5.1 مدير املشاريع
         9.5.2 إدارة املخاطر 

         9.5.3 التقارير الشهرية والدورية 
  9.6 املتابعة والتقييم 

  9.7 عملية االقفال والتقريرالنهائي  

قائمة بالنماذج
منوذج رقم )9.1( - مقرتح مشروع 

منوذج رقم )9.2(- خطة تنفيذ املشروع
منوذج رقم )9.3(- موازنة املشروع
منوذج رقم )9.4( - التقرير الشهري 
منوذج رقم )9.5( - التقرير النهائي

                                                                                 مت املساهمة بهذا الفصل من قبل:
                                                                                 دياله  العلمي 

                                                                                  برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني

227

228

229
231

236

239
240
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أ 9.1 نظرة عامة 
تلعب املشاريع دورًا هاماً وحيوياً يف خدمة أهداف املنظمات غري الرحبية، خاصة أن أعمال هذه املنظمات 
تعتمد كلها على مشاريع خريية وتنموية. لذا حتتاج هذه املنظمات أن يكون لديها منهجية واضحة وحمددة 
متكنها من إدارة مشاريعها بنجاح، واملنهجية هي اإلطار الذي تتم من خالله العملية اإلبداعية لتجهيز اخلدمة 

اوالربنامج اواملنتج بطريقة سلسة ومنظمة، وهذا يشمل البحث والتطوير والتخطيط والتنفيذ الفعلي. 

واضحة،   منهجية  وضمن  وفعالة  كفؤة  بطريقة  مشاريعها  ادارة  على  الرحبية  غري  املنظمات  الفصل  هذا  يساعد 
ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية: 

 • املشروع وخصائصه. 
 • دورة حياة املشروع.

 • حتديد نطاق املشروع والتخطيط الصحيح.
 • مؤشرات األداء. 

 • افرتاضات املشاريع.

أهداف الفصل
يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على: 

 • التعرف على إدارة املشروع والتعرف على خصائصه.
 • فهم اخلطوات األساسية لعملية التخطيط للمشروع وكيفية تنفيذه. 

 • استعراض النماذج اليت تستخدم يف إدارة املشروع.

املصطلحات األساسية واالختصارات:

    Project Management إدارة املشاريع
 املشروع هو نشاط مؤقت يتم البدء فيه إلنشاء خدمة أو منتج او نتيجة فريدة من نوعها.

 Time الوقت
 هو ادارة الوقت.  

  Stakeholder  أصحاب العالقة او املصاحل
هو أي فرد أو منظمة يتأثر او يأثر على املشروع.

 
Scope  نطاق املشروع

 وهو حتديد اهداف وشرح تفصيلي عن املشروع .   
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أ 9.2  إدارة املشاريع 
 : املشروع  إدارة  وتتطلب  املشروع  اكمال  على  تساعد  اليت  اإلدارية  املواضيع  أحد  املشاريع  إدارة  تعترب 

التخطيط والتنظيم والتحفيز والسيطرة على املوارد لتحقيق أهدافه.

9.2.1 التعريف
املشروع هو نشاط مؤقت يتم البدء فيه إلنشاء خدمة أو منتج او نتيجة فريدة من نوعها، وللمشروع بداية ونهاية 
حمددتني، ويتم بلوغ نهاية املشروع عند حتقيق أهدافه أو إنهاؤه بسبب تعذر حتقيق األهداف أو انتفاء احلاجة 

إليه.  ميكن أن ينتج عن املشروع:
- تأسيس تقديم خدمة وميكن ان يكون إحدى الوظائف التجارية اليت تدعم االنتاج أو التوزيع )مثال على 

    ذلك: تأسيس حلملة توعوية او مكتب ارشاد اسري(. 
- منتجا قد يكون عبارة عن جزء من منتج آخر )مثال على ذلك: صنع عجل للدراجة( أو منتج نهائي يف حد 

    ذاته )مثال على ذلك: إنشاء مبنى حضانة او خمبز للمنطقة( 
- إحدى النتائج مثل حصيلة أو وثيقة )مثل: املشروع البحثي(. 

للفرتة أن تطول لعدة سنوات كما أنها ال تنطبق  وكلمة »مؤقتة« ال تعين بالضرورة فرتة زمنية قصرية، وميكن 
تنفيذها  يتم  املشاريع  معظم  أن  حيث  املشروع.  يفرزها  اليت  النتيجة  أو  اخلدمة  أو  املنتج  على  عام  بشكل 

للحصول على نتيجة تستمر وتدوم ويف هذه احلال يتم تسميتها برنامج.  
والربنامج  هو قسم او نشاط  يهدف اىل تنفيذ أنشطة واضحة على املدى الطويل،  ولديه  العديد من األهداف 

التفصيلية املعروفة  مثل:  من الفئة املستهدفة، متى سيتم تنفيذ النشاط، وكيفية استعمال املوارد.

 9.2.2 دورة حياة املشروع
تعقيد  أو  أو صغر  النظر عن كرب  وبغض  عام  بشكل  ولكن  تعـقيده،  تتفاوت املشاريع كل حسب حجمه ودرجة 
إلدارة  املعريف  الدليل  من  ادناه  الرسم   ( التالية:  احلياة  لدورة  وفقا  ختطط  املشاريع  مجيع  فإن  املشروع 

املشروعات(

عمليات البدء

عمليتا املراقبة والتحكم

عمليات اإلقفال عمليات التنفيذ عمليات التخطيط
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أ - مرحلة البدء.
- مرحلة التخطيط: ويف هذه املرحلة يتم وضع خطط لتحديد خطوات املشروع واملستفيدين، األطر الزمنية، 

    معايري اجلودة، واملوازنة.
- مرحلة التنفيذ : وهي املرحلة االطول حيث جيري العمل حسب اخلطط اليت مت وضعها، وهنا نرى التكلفة 

    احلقيقية واملواصفات املطلوبة من أجل السيطرة على املشروع.
- مرحلة االقفال: هي الوقت الذي ينتهي املشروع فيه، تستمر مرحلة املراقبة خالل مجيع  مراحل املشروع.

9.3 مرحلة البدء
                                 يتم خالل هذه املرحلة حتديد املشروع وأهدافه، وكذلك حتديد الربنامج اواملنتج او 
                                 اخلدمة ومواصفاتها وميزاتها األساسية، باإلضافة إىل حتديد الفئة املستفيدة من املنتج/

                                 املشروع على املستوى القريب والبعيد. 

تقوم املنظمات غري الرحبية جبمع بيانات إحصائية أولية عن الفئة املستهدفة وذلك من خالل استخدام بعض 
منهجيات مجع البيانات كتسجيل املالحظات العلمية، اجراء املقابالت، تعبئة االستبيانات، حتليل الصعوبات، 

جمموعات الرتكيز، وبناء على نتائج البيانات اليت مت مجعها يتم اختيار املشاريع املناسبة مثل:
- بناء قدرات املنظمات أو األشخاص يف العديد من اجملاالت. 

- توعية االشخاص يف العديد من اجملاالت السياسية واالقتصادية والصحية.
- تطوير التقنيات اليت ستستخدم من قبل الفئة املستهدفة لتحسني وضعهم.

- توفري اخلدمات اليت تعمل على حتسني الرعاية االجتماعية )مثال حضانة اطفال(.
- الضغط على صانعي القرار لتنفيذ السياسات اليت تعود بالنفع على الفئة املستهدفة او املنطقة. 

عمليات البدء
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أ بعد مراعاة مجيع املعطيات السابقة وتوجه اهليئة اإلدارية أو الكادر التنفيذي يف املنظمة حنو فكرة معينة، على 
املنظمة القيام باخلطوات التالية :

- مجع املعلومات الكافية عن فكرة املشروع.
- عقد جمموعات الرتكيز إلثراء فكرة املشروع وتسجيل البيانات الناجتة عنها.

- مجع الدراسات واملسوحات السابقة املتعلقة بفكرة املشروع.
- حتديد اجلهات املاحنة اليت قد تدعم استمرارية املشروع .

- حتديد اهليئات احلكومية والقيادات احمللية اليت ميكنها أن تدعم أنشطة املشروع، ألن ذلك سيدعم إىل 
حد ما أو بالكامل مقرتح املشروع.

بناءا على ما سبق يتم حتديد نطاق املشروع وهوحتديد االهداف وشرح تفصيلي عن املشروع ،وبذلك ميكن 
للمنظمة البدء بكتابة مقرتح املشروع باستخدام منوذج رقم )9.1( ،علما أنه يوجد العديد من النماذج اليت 

ميكن استخدامها لكتابة مقرتحات املشاريع.    

مثال: بناء على نتائج البحث الذي قامت به مجعية »سالمتك اخلريية« تبني حاجة املنطقة اىل مشروع  لتدريب 
السيدات على انتاج املربيات والعصائر، وبناء على ذلك فقد  مت اعداد مقرتح املشروع على النحو التالي :

أوال : أهداف املشروع والفئة املستهدفة 
يهدف هذا املشروع اىل تدريب السيدات على إنتاج املربيات والعصائر باستخدام املواد واالدوات املتوفرة 
اإلنتاج وخفض  املتبعة يف هذا اجملال من سرعة  الطرق  استخدام احدث  وعلى  لدى اجملتمع احمللي، 

التكاليف مع مراعاة الطرق العلمية السليمة يف التصنيع والتخزين. ويهدف  املشروع اىل:
  1. تدريب السيدات يف القرية ومساعدتهن على دخول سوق العمل.

  2. تشغيل أبناء اجملتمع احمللي وزيادة الدخل. 
  3. حفظ اإلنتاج الزراعي واملساهمة يف تسويقه.

الفئة املستهدفة : اجملتمع احمللي يف منطقة »سالمتك« وهي منطقة ريفية تشتهر بانتاجها النواع خمتلفة من 
الفواكه الطازجة. 

ثانيا: مربرات املشروع 
يبلغ عدد السكان يف منطقة »سالمتك«حوالي مخسة االف نسمة، وهي منطقة زراعية  فقرية، وبالرغم من فتح 

احلكومة لبعض االسواق اال ان املزارعني يف املنطقة يواجهون العديد من املعوقات مثل:
  1. تدني الدخل من بيع املنتجات الزراعية. 

  2. صعوبة الوصول إىل السوق املركزي يف العاصمة لبيع منتجاتهم بأسعار جيدة.
  3. اخنفاض املدخرات احمللية واخنفاض القوة الشرائية لدى سكان املنطقة.

  4. البطالة بني ابناء املنطقة خاصة ان العمل باملزارع مومسي .
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أ ثالثا: وصف املشروع
يقوم املشروع على تدريب السيدات النتاج املربيات والعصائر بأنواعها املختلفة مثل : 

- مربيات الفواكه )حسب موسم اإلنتاج( 
- العصائر الطبيعية: العادية واملركزة . 

ويتكون املشروع من ثالثة حماور رئيسية:
  1. احملور االول :  تدريب  16 سيدة على: 

    أ . مراحل التصنيع املختلفة وهى: فرز وغسل الثمار، التقشري وإزالة النواة، عصر الثمار،
      تصفية العصري، اإلضافات.

    ب . االمور الصحية.  
  2. احملور الثاني  : شراء املواد االولية من اجملتمع احمللي

    أ . شراء الفواكه الطازجة مثل: كمثرى، برقوق، تفاح، تني، فراولة، عنب، مشمش، رمان.
    ب . شراء املواد السكرية وحامض السرتيك ) ملح الليمون( وبنزوات الصوديوم. 

    ت . شراء العبوات: عبوات زجاجية ) ذات أشكال موحدة(، عبوات زجاجية )سعات خمتلفة(.
  3. احملور الثالث: التصنيع والبيع:

    أ . تصنيع املربيات والعصائر. 
    ب . تسويق املربيات والعصائر.

9.4 التخطيط للمشروع    
                                  كل مشروع حيتاج اىل خارطة طريق واضحة املعامل واألهداف حتى ال حيصل أي تغيري

                                        بعد االنتهاء  من املرحلة األوىل، والتخطيط للمشروع يرتكز على ثالث أسس جيب دراستها 
                                  جيدا وهي:

                                  - اصحاب العالقة.
                                  - التخطيط الصحيح.

                                  -  تقدير التكاليف ووضع املوازنات.

عمليات التخطيط
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أ 9.4.1 حتديد اصحاب العالقة
أصحاب العالقة أو املصلحة هو أي فرد أو منظمة يتأثر بأنشطة املشروع وليس فقط من يعملون باملشروع أو 
يشاركون بنشاط فيه. وقد يكون لديهم مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف املشروع، وممكن ان يكون صاحب 

العالقة من داخل املنظمة او من خارجها.

واهمية معرفة اصحاب العالقة هي ملعرفة كيف يؤثر يف املشروع، وذلك حتى يتم عمل حتليل تفصيلي للمخاطر 
ومعرفة كيف سيتم تقسيم العمل. 

اصحاب العالقة 
مثال: كيف يؤثر اصحاب العالقة على مشروع تدريب السيدات على انتاج املربيات والعصائر

الشخص / املنظمة

مدير املشروع 

مجعية »سالمتك« اخلريية

16 سيدة 

منتجي الفاكهة 

بلدية »سالمتك«

املمول )البنك \ القطاع اخلاص \ وزارة التخطيط(

املوردين واملقاولني

أعضاء فريق املشروع وأسرهم

كيف يؤثر يف املشروع

الشخص املسؤول عن إدارة املشروع

املشاركة يف إجناز العمل يف املشروع

 16 سيدة يتم تدريبهن وتوظيفهن 

 يتم شراء انتاجهم بسعر جيد 

تقليل من البطالة وإيرادات للمنطقة من خالل دفع الضريبة 

مساعدة املنطقة واملشاركة يف إجناز العمل يف املشروع 

 على سبيل املثال شركات البناء وتنمية املهارات

تقليل من البطالة واستغالل للموارد املتاحة
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أ 9.4.2 التخطيط الصحيح  
نبدأ بالتخطيط ألنشطة املشروع، وجيب أن تكون االنشطة مرتابطة وذات أهداف تكاملية مبجموعها لتحقيق 
أهداف املشروع خالل فرتة تنفيذه، واألنشطة ختتلف وتتعدد حسب طبيعة املشروع وتشمل على سبيل املثال:

- التدريب
- جلسات التوعية والندوات واحملاضرات

- املسح امليداني
- تقديم اخلدمات الصحية

- اإلرشاد النفسي والقانوني
- بناء القدرات املؤسسية

- برامج احلمالت املختلفة
- برامج الرعاية والتأهيل اجملتمعي

وهنا جيب وضع قائمة باملهام الرئيسية واإلجنازات املتوقعة من األنشطة، وأن نتأكد من أن مجيع أعضاء فريق 
املشروع على علم بأدوارهم. لذا فاننا نفضل إعداد خطة كاملة لتنفيذ املشروع وفقاً للنموذج رقم )2.9(، وحيدد 
النموذج بوضوح كل معامل املشروع واألنشطة املطلوبة إلجناز املشروع باالضافة اىل حتديد مواعيد نهائية 

معقولة، مع األخذ باالعتبار توافر أعضاء فريق املشروع واإلنتاجية والكفاءة.

مثال ) تكملة( منوذج  اخلطة

خطة مشروع تدريب السيدات إلنتاج املربيات والعصائر بأنواعها - مجعية »سالمتك« اخلريية
               مدة املشروع               12 شهر                                 التاريخ املتوقع للمباشرة باملشروع                    1/ 2013

خمرجات / مراحل

املرحلة التحضريية

املرحلة األوىل

بعد احلصول

على التمويل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

ينفذ من قبل

ادارة 
اجلمعية 

ادارة 
اجلمعية

املدرب 

املدرب

املدرب

ادارة اجلمعية
املصمم

ادارة اجلمعية

ادارة اجلمعية

السيدات ومدير 
اجلمعية

 مؤشرات 
القياس

اجلدوى  
االقتصادية

اجياد دعم 
للمشروع

عدد   املتدربات

عدد   املتدربات

عدد   املتدربات

النشرات

عدد االتفاقيات

مبيعات املربيات
والعصائر

مبيعات املربيات
والعصائر

الفرتة       

)شهر(

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

8 

السنة األوىل
الربع األول   الربع الثاني   الربع الثالث   الربع الرابع

12     11   10     9     8      7     6     5    4     3     2     1

النشاطات الرئيسية

جدوى  اعداد    / املشروع  عن  معلومات  مجع 
اقتصادية للمشروع 

حتديد اجلهات املاحنة اليت قد تدعم املشروع  

التدريب على مراحل فرز وغسل الثمار والتقشري وإزالة 
النواة 

التدريب على صنع املربيات  و االمور الصحية

التدريب على مراحل اإلضافات

شراء العبوات 
إعداد النشرات وامللصقات وطباعتها 

االتفاق مع املوردين للمواد االولية

محلة التسويق للمنتجات 

تصنيع املربيات والعصائر 
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أ 9.4.3   املوارد املالية 

حتديد موازنة املشاريع التنموية ال يقل أهمية عن املشاريع التجارية، وال ميكن جتاهل أو إغفال بعض الكلف 
اخلطة  هي  املوازنة  تعترب  لذا    . املشروع  على  ستأثر  ألنها 
املالية لكل من املمولني، ومنفذي املشاريع، واملدراء، وهي 
تعطي املعلومات املالية عن االحتياجات املطلوبة من اجلهة 

املمولة لتغطية تكلفة تنفيذ املشروع. 

وتهدف خطة املوازنة إىل:
- ضمان توفر املوارد لتحقيق األهداف وفقًا ملا هي واردة يف مقرتح املشروع. 

- حتديد تكلفة تنفيذ املشروع.
- ضمان استخدام املوارد احملدودة واملتوفرة بأكثر الطرق فاعلية.

- توفري أداة متابعة يتم من خالهلا مقارنة التكلفة احلقيقية )امليزانية( والتكلفة التقديرية )املوازنة(.

وجيب على معد املوازنة التأكد مما يلي:
- أن تكون مبوبة ومصنفة بشكل واضح مثل: الرواتب، األجور، املكافآت، اإلجيار، الربيد، الصيانة، والتقييم.

- أن تكون قادرة على حتقيق املهام واألعمال املذكورة يف األهداف.
- أن تتضمن متطلبات املمول وشروطه التمويلية قبل إعداد املوازنة.

- أن حتتوي خطة املوازنة على معلومات مالية دقيقة وواقعية.
- أن يربز مصادر التمويل األخرى مبا فيها مساهمة املنظمة.

والعداد موازنة مشروع، ميكن للمنظمة استخدام النموذج رقم )9.3(.
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أ

بند املوزانة

1. رواتب العاملني بشكل دائم او غري دائم 
مدير اجلمعية   

2. أجور العاملني املؤقتني- أذكر/ي مناصبهم الوظيفية 

بدل مواصالت للسيدات املتدربات ملدة  ستة اشهر  

مدربني )انتاج و صحة (
حماسب بدوام جزئي

عامل نظافة بدوام جزئي 

3. مصروفات املكتب
    • كهرباء و مياه  )شهري (

    • هاتف )شهري (
    • أنرتنيت  )شهري (
    • قرطاسيه )شهري (

    • أخرى 

4. مواد ومعدات 
معدات للتصنيع 

مواد أولية 
5. أجور تنقالت 

تنقالت للسوق 

6. النشاطات الرئيسية ومصاريفها 
محلة إعالنية وتسويق 

شراء املواد االولية من شراء املواد السكرية وحامض 
السرتيك  والفواكه الطازجة  

مصاريف الدراسات ) اجلدوى االقتصادية (

امليزانية اإلمجالية للمشروع

تكلفة الوحدة

300

50

500
80
80

50
10
25
10
50

1000
1000

500

1000
2000

500

عدد الوحدات

12

6x20

2x3
6
6

12
12
12
12
1

1
1

6

1
1

1

إمجالي العام األول

3600

6000

3000
480
480

600
120
300
120
50

1000
1000

3000

1000
2000

500

إمجالي البند

3600

9960

1190

2000

3000

3500

23250

موازنة مشروع »تدريب السيدات على إنتاج املربيات والعصائر بأنواعها
مجعية »سالمتك« اخلريية
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أ 9.4.4 التخطيط للمخاطر

حتديد خماطر املشروع، هي حتديد املخاطر اليت من املرجح أن تؤثر على املشروع، وتوثيق خصائص كل 
منها، وكيفية ختفيف أو جتنب هذه املخاطر يف وقت مبكر.

إنتاج املربيات والعصائر«   على سبيل املثال، مدير مشروع » 
أن  وجيد  األنشطة  كل   يراجع   اخلريية  »سالمتك«  جلمعية 
هنالك بعض األمور اليت من املمكن ان تأثر على سري العمل 

يف املشروع مثل:

9.5 تنفيذ املشاريع    
                                يتناول هذا اجلزء بعض اجلوانب اهلامة اليت تعترب أساسية إلدارة املشاريع وهي كيفية 

                                تنفيذ املشروع.  يكون املشروع ناجحا إذا توفر له مدير متمكن وفريق عمل كفء. 
                                 ومن اساسيات املشروع اجليد :

                                • رصد ومراقبة العمل وموارد املشروع.
                                • ضمان تناسب املخرجات مع االهداف.

                                • إدارة املخاطر والقضايا.
                                • احلفاظ على االتصاالت مع اصحاب العالقة.

                                •  تقديم التقارير يف الوقت احملدد.
                                • التحقق من اجلدول الزمين.

  اخلطر   

احلصول على الرتاخيص الالزمة  من بلدية »سالمتك« 

احلصول على متويل من وزارة التنمية حيتاج اىل وقت طويل 

اجياد  16 عاملة كفؤة 

كيف ميكن ان اخفف اخلطر

 معرفة كل املتطلبات احلكومية مسبقا وتضمينها يف اخلطة   
البحث عن ممولني من القطاع اخلاص و/ او  االتصال 

ببنوك اسالمية 

  تدريب 30 عاملة على االنتاج  

عمليات التنفيذ
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أ 9.5.1 مدير املشاريع

مدير املشروع، هو الشخص الذي يتم تعينه من قبل املنظمة املنفذة لتحقيق أهداف املشروع وخيتلف دور 
مدير املشروع عن دور مدير العمليات . يركز مدير املشروع على اإلشراف على االدارة واحملاسبة، أما العمليات 
اليومية فيشرف عليها مدير العمليات. يف بعض املنظمات مدير املشروع ومدير العمليات يكون هو نفس الشخص.  

 من مهام مدير املشروع : 
- حتديد املخاطر احملتملة ووضع اخلطط االحتياطية.

- التواصل الفعال مع مجيع أصحاب العالقة.
- ضمان اجلودة اليت تليب توقعات أصحاب العالقة. 

وإدارة  األداء،  ومتابعة  والتنسيق،  للفريق،  املناسبة  التوجيهات  تقديم  املشروع:  مدير  مسؤوليات  ضمن  ومن 
األسس الثالث الرئيسية للمشروع وهي: »نطاق«، »الوقت«، »التكلفة« وذلك حتى يضمن اجلودة.

و يتم  تعريف كل من هذه االسس كما يلي :
نطاق / االطار العام )scope( : اهداف وشرح تفصيلي عن املشروع، وبذلك يتم  السيطرة على التغريات الواردة 
على اهداف املشروع، ويف بعض احلاالت حيتاج مدير املشروع لبعض احليل وحيتاج لتغري بعض االسس لوضع 

املشروع على املسار الصحيح.   

الوقت )time( :  هو ادارة الوقت، ومدير املشروع اجليد يتجنب اهدار الوقت، لذا جيب على املدير إعداد 
خطة، وتقدير املدة الزمنية الالزمة لكل بند، ومتابعة الفريق بشكل يومي من خالل قائمة مهام يوميه او اسبوعية. 
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أ التكاليف حسب امليزانية املقدمة مسبقا، وعلى  للمشروع، وتتضمن ضبط  التكلفة  ادارة  )cost(: وهو  التكلفة 
املدير ادارة التكلفة بشكل جيد لذا جيب عليه:

 • إدخال التكاليف واملدفوعات اوال باول. 
 • عرض التكاليف على الفريق لدراستها ملعرفة اذا كان هناك حاجة اىل تعديلها لتلبية اهدف املشروع.

 • مناقشة التقرير املالي كل اسبوعني او شهريا مع الفريق.
 • التنسيق مع املمول 

او  العميل  تفي مبتطلبات  اليت  أو اخلدمة  السمات يف املنتج  او  )quality(: هي جمموع اخلواص  اجلودة 
مراقبة  اجلودة،  ختطيط  هي:  رئيسية  عناصر  أربعة  وللجودة  رضاه.  إىل  تؤدي  وبالتالي  احمللي   اجملتمع 

اجلودة، ضمان اجلودة، وحتسني اجلودة.

9.5.2 إدارة املخاطر 

إدارة املخاطر هي واحدة من املهام الرئيسية ملدير املشروع، وينبغي أن يتم استعراض خطة املخاطر كل 
شهر   لتطويرها حتى يتم معاجلة أي خطر قبل حدوثه.   

9.5.3 التقارير الشهرية والدورية 

هذه التقارير تعترب جانب هام جدا للمشروع يتم بواسطتها اعالم مجيع أصحاب العالقة بوضع املشروع والتطور 
احلاصل فيه، لذا جيب أن تكون التقاريرمنظمة ومكتوبة بشكل جيد. ويعترب اعداد التقارير من املهام الرئيسية 
ملدير املشروع، وعادة يطلب من مدير املشروع اعداد التقرير الشهري ومن ثم الدوري )او الربعي (. وجيب 

ان حيتوي التقريرعلى:
  1. اسم املشروع 

  2. ملخص عام عن املشروع:  يتضمن وصف موجز للمشروع ) سطرين(
  3. إجنازات املشروع: وجيب أن تتضمن ملخص سردي لالنشطة اليت متت خالل املدة الزمنية اليت يغطيها 
    التقرير )جيب تضمني معلومات مثل عدد املشاركني، عدد الدورات التدريبية واحلمالت اإلعالمية اليت مت 

    تنفيذها، ونسبة الرجال إىل النساء،... اخل(. 
  4. حتديد اجنازات املشروع وفقا ملصفوفة النتائج )املخرجات والنتائج(

  5. التحديات املؤسسية اليت واجهت املشروع خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير، وأثرها على سري العمل 
    يف املشروع ،وكيف مت التعامل مع هذه التحديات. 

  6. الدروس املستفادة: وجيب أن حيتوي على أية دروس مستفادة خالل املشروع، وجيب توضيح كيفية 
    إدماج هذه الدروس املستفادة يف عملية تنفيذ املشروع مستقبال.

    7. قصص جناح: و جيب أن حيتوي على موجز مفصل حول االثر االجيابي على الفرد أو اجملتمع نتيجة تنفيذ املشروع. 
  8. تقرير امليزانية:  الوضع املالي للمشروع

وملساعدة املنظمة على اعداد التقارير الشهرية فيمكن استخدام النموذج رقم )9.4(.
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عمليات البدء

عمليتا املراقبة والتحكم

عمليات اإلقفال عمليات التنفيذ عمليات التخطيط

9.6 املتابعة و التقييم 

تعترب مهمة املتابعة والتقييم احدى مهام مدير املشروع للتاكد من سري املشروع وفقًا للخطة املوضوعة. واملتابعة 
ورصد  تتبع  لغايات  املشروع  او  الربنامج  على  القائمون  ينفذها  متعددة  وأدوات  أشكاال  تتخذ  إجرائية  عملية 

حتقيق  أو  حتققها  مدى  لقياس  أألنشطة 
النتائج املرجوة منها .  

املتابعة تتضمن:
- حتليل املواقف الفعلية احلالية. 

- تعريف املشكالت الطارئة وآليات حلها. 
- إكتشاف االجتاهات واألمناط السائدة يف العمل. 

- حتافظ على اجلدول الزمين للمشروع. 
- تساعد يف اختاذ قرارات حول األفراد واملوارد والوقت والتكاليف.

- قياس التقدم يف تنفيذ خطة العمل.
-  قياس املخرجات – التغيري – أو عدم وجوده .

-  مجع املعلومات الستخدامها يف عملية التقييم .
-  توصيل النتائج لإلدارة الطالعها على واقع العمل. 

الغاية من املتابعة:
- حتسني تنفيذ العمل .

- إعطاء إنذار مبكر يف حالة تعثر أي نشاط أو عدم حتقق خمرجاته وبالتالي احلث على السرعة يف التعديل. 
- اختاذ القرارات قصرية األجل خاصة فيما يتعلق باملوارد )البشرية واملالية(.

- التوجيه اإلداري للتنفيذ وفقا خلطط العمل .

أنواع املتابعة:
- متابعة أداء الكادر.  

- متابعة تنفيذ خطة العمل )أي الربامج/األنشطة ،اإلسرتاتيجيات، السياسات( . 
- متابعة حتقق نتائج العمل .

للمعرفة اكثرعن املتابعة والتقييم ارجو قراءة الفصل السادس- أساسيات املتابعة والتقييم.
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أ 9.7  عملية االقفال والتقرير النهائي  
                                الغرض من مرحلة اإلقفال  يف املشروع هو إدارة دورة احلياة لتأكيد االنتهاء من املشروع 

                                مبا يرضي  اصحاب العالقة واملمول، اقفال املشروع بالشكل السليم يتضمن:
                                • االجتماع مع فريق املشروع للتأكد من وجود :

                                • توثيق كافة األمور املتعلقة باملشروع )ادارية أو مالية(. 
                                • دراسة نقاط القوة والضعف يف املشروع. 

                                • اخلطوات املتبقية الالزمة إلنهاء املشروع.
                                •  كتابة التقرير النهائي وفقًا للنموذج رقم )9.5(. 

                                • توثيق الدروس املستفادة .
                                • االجتماع مع املمولني وأصحاب العالقة لتقديم التقرير.

املصادر واملراجع
• Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

  PMBOK Guide)( الدليل املعرفي إلدارة املشروعات. Fourth Edition ed. N.p.: Project Management 

  Institute, 2009. Print. Arabic.

• Philips, Joseph. «Project Cost Management.» Project Cost Management. N.p., n.d. Web. 

  05 Mar. 2013.

عمليات اإلقفال
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أ النماذج

منوذج رقم )9.1( مقرتح مشروع 

مقرتح مشروع مقدم اىل:

 اسم املشروع: .............................................

املنظمة: ....................................................

إعداد:.......................................................

التاريخ: .....................................................

مقرتح مشروع
أ . مقدمة عامه عن املشروع...................................................................................................3
ب . نبذه عن املنظمة.........................................................................................................3
ج. أهداف املشروع و الفئة املستهدفة....................................................................................3
د . مربرات املشروع.........................................................................................................3
هـ . وصف املشروع............................................................................................................3
و . موقع املشروع............................................................................................................3
ز . إدارة املشروع............................................................................................................3
ح. اجلدوى االقتصادية للمشروع..........................................................................................4
      اواًل:املصاريف التاسيسة..................................................................................................4
      ثانيا : اإليرادات السنوية..................................................................................................4
      ثالثًا: املصاريف السنوية..................................................................................................4
ط . استدامة املشروع........................................................................................................4
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أ أ . مقدمة عامه عن املشروع
)صف بفقرة ال تزيد على نصف صفحة أهمية املشروع للمنطقة وتاثريه على املواضيع الفرعية احملددة /  

القطاعات / اجملاالت وأية متطلبات وكذلك أية شراكة وامللكية احمللية، اخل.( 

ب . نبذه عن املنظمة
)صف بفقرة ال تزيد على نصف صفحة اسم املنظمة وتاريخ تأسيسها وأهدافها.(

تاريخ ونشاطات املنظمة:
)صف بشكل تفصيلي نشاطات املنظمة على مدى السنوات الثالث املاضية وخباصة أي نشاط يساعد على ابراز 

خربة املنظمة يف نفس اجملال(

ج . أهداف املشروع و الفئة املستهدفة 
)صف املشروع املقرتح، مبا يف ذلك اهلدف الرئيسي وثالثة اهداف فرعية، وكيف سينعكس على حتسني 

أوضاع الفئات املستهدفة(.

د . مربرات املشروع 
) اكتب مدى تناسب املشروع للفئة املستهدفة ؟( 

هـ . وصف املشروع 
) جيب وصف املشروع بالتفصيل من خالل االجابة على االسئلة التالية:

  •  ما األساليب واملنهجية املستخدمة لتنفيذ املشروع وسردهم حسب تسلسل العمل؟ 
  •  ما هي االجراءات للمتابعة والتقييم الداخلي / اخلارجي؟

  •  اهليكل التنظيمي والفريق املقرتح لتنفيذ العمل )حسب الوظيفة: ليست هناك حاجة لكتابة أمساء األفراد(.

  •  الوسائل الرئيسية املقرتحة لتنفيذ العمل )املعدات واملواد واإلمدادات واليت سيتم شراؤها أو املستأجرة(.

و . موقع املشروع 
  ) اذكر هنا اين سيقع املشروع وهل هناك احتياجات خاصة للموقع(

ز. إدارة املشروع 
) ما هي ادوار اجلهات الفاعلة وأصحاب العالقة )الشريك احمللي، والفئات املستهدفة، والسلطات احمللية، 

اخل(،  واسباب حتديد هذه األدوار هلا.

ارسم  اهليكل التنظيمي والفريق املقرتح لتنفيذ العمل )حسب الوظيفة: ليست هناك حاجة لكتابة أمساء 
األفراد(
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أ ح . اجلدوى االقتصادية للمشروع 
اواًل:املصاريف التاسيسة 

النفقات املرتبطة باألنشطة اليت حتدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو  
خدمة جديدة ، أو بدء عمل يف موقع جغرايف جديد، أو تقديم خدمة لشرحية جديدة من العمالء ، أو بدء 

إجراءات جديدة يف موقع قائم، أو البدء يف عمليات جديدة.
ثانيا : اإليرادات السنوية 
ثالثًا: املصاريف السنوية

ط . استدامة املشروع
)اشرح كيف سيتم تأمني االستدامة بعد االنتهاء من املشروع والتمويل(



دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
244

يع
شار

لم
ة ا

دار
ت إ

سيا
سا

أ
وع

شر
مل

ذ ا
نفي

ة ت
خط

 )9
.2

م )
 رق

ج
وذ

من

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

ع.
رو

مش
ذ 

نفي
ة ت

خط

...
...

...
...

...
...

...
...

ع:
رو

ملش
 با

رة
اش

مب
 لل

قع
تو

مل
خ ا

اري
الت

  ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

ع:
رو

ملش
ة ا

مد ل
اح

مر
ت/ 

جا
خمر

ية
ضري

تح
 ال

لة
رح

مل
ا

ىل
ألو

ة ا
حل

ملر
ا

ية
ثان

 ال
لة

رح
مل

ا

ثة
ثال

 ال
لة

رح
مل

ا

ية
هائ

الن
لة 

رح
مل

ا

ية
يس

لرئ
ت ا

طا
شا

الن
يذ

تنف
 ال

ن
ل ع

ؤو
ملس

ا
س

قيا
 ال

ت
شرا

مؤ

ىل
ألو

ة ا
سن

ال

بع
لرا

ع ا
لرب

   ا
ث 

ثال
 ال

بع
الر

    
ي 

ثان
 ال

بع
الر

    
ل

ألو
ع ا

لرب
ا

12
    

  1
1 

    
10

    
  9

    
 8

    
  7

    
 6

    
5 

    
4 

    
 3

    
  2

    
 1



دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
245

يع
شار

لم
ة ا

دار
ت إ

سيا
سا

أ منوذج رقم )9.3( موازنة املشروع

املوازنة  ملشروع ..........................

إمجالي
العام الثاني

إمجالي العام األول بند املوازنة

1. رواتب العاملني بشكل دائم- أذكر/ي 
    مناصبهم الوظيفية

2. أجور العاملني املؤقتني- أذكر/ي 
    مناصبهم الوظيفية

3. مصروفات املكتب )إجيار، قرطاسية، إخل(

    • اجيار

    • كهرباء ومياه 

    • هاتف

    • انرتنت

    • قرطاسية  

    • اخرى 

4. مواد ومعدات )أجهزة كومبيوتر، مساعات 
    ضعف السمع، كتب، إخل(

5. اجور تنقالت وسفر  )اجور تنقالت،  سفر و 
    منامة و إخل(

تكلفة
الوحدة

عدد 
الوحدات
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املوازنة  ملشروع ..........................

إمجالي
العام الثاني

إمجالي العام األول بند املوازنة

6. النشاطات الرئيسية ومصاريفها )املرحلة 
    التحضريية واملخرج األول الثاني و إخل(  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

املوازنة اإلمجالية للمشروع

تكلفة
الوحدة

عدد 
الوحدات
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أ منوذج رقم )9.4( التقريرالشهري 

ينبغي على التقرير أن يتضمن ما يلي:

  1. صفحة الغالف: وجيب أن تتضمن ما يلي
      1.1 اسم املشروع

      1.2 رقم  العقد ) اذا وجد(
      1.3 اسم املنظمة املنفذة للمشروع

      1.4 اسم الشخص املسؤول عن املشروع
      1.5 عنوان وبيانات االتصال باملسؤول

      1.6 مدة املشروع وكلفة املشروع اإلمجالي )بالدينار األردني(
      1.7 املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير 

  2. ملخص عام عن املشروع: جيب أن ال يزيد هذا اجلزء عن فقرتني وأن يتضمن وصف موجز للمشروع
  3. إجنازات املشروع: وجيب أن تتضمن ملخص سردي عن اجنازات املشروع:

    النشاطات اليت متت خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير )جيب تضمني معلومات مثل عدد املشاركني، 
    وعدد الدورات التدريبية واحلمالت اإلعالمية اليت مت تنفيذها، ونسبة الرجال إىل النساء، اخل(. 

       3.1 حتديد اجنازات املشروع وفقا ملصفوفة النتائج )املخرجات والنتائج(
  4. التحديات: وجيب أن تربز ما يلي:

      4.1 التحديات املؤسسية اليت واجهت املشروع خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير وأثرها على سري 
            العمل يف املشروع وكيف مت التعامل مع هذه التحديات. 

  5. الدروس املستفادة: وجيب أن تتضمن أية دروس مستفادة خالل املشروع وجيب توضيح كيفية إدماج هذه 
    الدروس املستفادة يف عملية تنفيذ املشروع مستقبال.

  6. قصص جناح: و جيب أن تتضمن موجز مفصل حول االثر االجيابي على الفرد أو اجملتمع نتيجة املشروع. 
  7. وضع تقرير امليزانية: باإلضافة إىل العنصر السردي املطلوب لوصف وتفسري أية حالة من حاالت إعادة 

    التخصيص املالي يف امليزانية أو لتفسري ارتفاع/اخنفاض النفقات عما هو مقرر يف املقرتح األصلي، جيب 
    تقديم تقرير كامل بامليزانية مدعمًا بالوثائق واملستندات الالزمة للمدة الزمنية اليت يغطيها التقرير وإرفاق 

    قائمة بالدفعات/األقساط املستلمة متضمنة تاريخ االستالم اخلاص باملبلغ ومقداره. 
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أ منوذج رقم )9.5( التقرير النهائي 

ينبغي على التقرير أن يتضمن ما يلي:
  1. صفحة الغالف: وجيب أن تتضمن ما يلي

      1.1 اسم املشروع
      1.2 رقم  العقد

      1.3 اسم املنظمة املنفذه للمشروع
      1.4 اسم الشخص املسؤول عن املشروع

      1.5 عنوان وبيانات االتصال باملسؤول
      1.6 مدة املشروع وكلفة املشروع اإلمجالي )بالدينار األردني(

      1.7 املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير 
  2. ملخص عام عن املشروع: جيب أن ال يزيد هذا اجلزء عن فقرتني وأن يتضمن وصف موجز للمشروع

  3. إجنازات املشروع: وجيب أن تتضمن ملخص سردي عن اجنازات املشروع:
      3.1 النشاطات اليت متت خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير )جيب تضمني معلومات مثل عدد 

        املشاركني، وعدد الدورات التدريبية واحلمالت اإلعالمية اليت مت تنفيذها، ونسبة الرجال إىل النساء، اخل(. 
      3.2 حتديد اجنازات املشروع وفقا ملصفوفة النتائج )املخرجات والنتائج(

      3.3 مقارنة النشاطات امُلنَجزة خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير مع اجلدول الزمين للنشاطات كما 
        هو خمطط ووارد يف مقرتح املشروع، ويف حال وجود تباين أو اختالف بينهما فيجب عندها توضيح 

      اسباب وعوامل االختالف
      3.4 تقييم مراحل املشروع إزاء مؤشرات النتائج كما وردت يف مصفوفة النتائج.

      3.5 أي خمرجات غري متوقعة نتجت عن تنفيذ املشروع خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير )إجيابية أم 
          سلبية( وأثرها على وجهة  املشروع.

  4. التحديات: وجيب أن تربز ما يلي:
      4.1 التحديات املؤسسية اليت واجهت املشروع خالل املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير وأثرها على تقدم 

        املشروع وكيف مت التعامل مع هذه التحديات. 
      4.2 التحديات اخلاصة بتصميم وتنفيذ الربامج اليت واجهت املشروع أثناء املدة الزمنية اليت يغطيها التقرير        

        وأثرها على إحراز النتائج وكيف مت التعامل مع هذه التحديات. 
      4.3 التحديات البيئية اليت رمبا قد أعاقت سري وتقدم املشروع وكيف مت التعامل معها

      4.4 إسرتاتيجيات مستقبلية ملعاجلة التحديات
  5. الدروس املستفادة: وجيب أن تتضمن أية دروس مستفادة خالل املشروع وجيب توضيح كيفية إدماج هذه 

    الدروس املستفادة يف عملية تنفيذ املشروع مستقبال.
  6. قصص جناح: و جيب أن يتضمن موجز مفصل حول االثر االجيابي على الفرد أو اجملتمع نتيجة املشروع.
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أ   7. استدامة املشروع: 
      7.1وصف االجراءات املتخذة لضمان استدامة خمرجات املشروع وارفاق الوثائق الثبوتية الالزمة.

      7.2 إبراز أي خطط واردة ملتابعة ورصد االجراءات املتخذه لضمان استدامة خمرجات املشروع
  8. اخلطط املستقبلية: وجيب أن تقدم حملة عامة عن خطة التنفيذ اخلاصة بالفرتة الالحقة وجيب أن تربز أية 

    تغريات خاصة خبطة العمل األصلية املذكورة يف املقرتح مع اسباب وعوامل التغيري الالزمة. 
  9. التغطية االعالمية للمشروع: تقديم وصف حول  التغطية االعالمية للربنامج مع توفري الوثائق الداعمة.

  10. وضع تقرير امليزانية: باإلضافة إىل العنصر السردي املطلوب لوصف وتفسري أية حالة من حاالت إعادة 
    التخصيص املالي يف امليزانية أو لتفسري ارتفاع/اخنفاض النفقات عما هو مقرر يف املقرتح األصلي، جيب 
    تقديم تقرير كامل بامليزانية مدعمًا بالوثائق واملستندات الالزمة للمدة الزمنية اليت يغطيها التقرير وإرفاق 

    قائمة بالدفعات/األقساط املستلمة متضمنة تاريخ االستالم اخلاص باملبلغ ومقداره. 



الفصل العاشرالفصل العاشر
مدخل الى المدافعة (كسب التأييد)

دلـــــيلك دلـــــيلك
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الفصل العاشر
مدخل اىل املدافعة )كسب التأييد(

احملتويات 
  10.1 نظرة عامة

  10.2 مدخل اىل املدافعة
  10.3 جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة 

  10.4 دليل ألف باء املدافعة

قائمة بالنماذج:
منوذج رقم )10.1( – جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة

                                                                                 مت اعداد املقدمة هلذا الفصل من قبل: 
                                                                                 اميان النمري

                                                                                  برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
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مد 10.1 نظرة عامة 
لقد اصبحت املنظمات غري الرحبية تلعب دورا هاما يف إحداث التغيري يف جمتمعاتها، ومل يعد دورها مقتصرًا 
على تقديم اخلدمات االجتماعية وتنفيذ املشاريع التنموية وبناء القدرات، فهنالك العديد من املنظمات اليت 
تقوم بدور فاعل ونشط يف حتفيز املشاركة اجملتمعية للتاثري يف السياسات والتشريعات واملمارسات، باالضافة 
اىل اختاذ القرارات املرتبطة يف سبل معيشتها ، وبالتالي املساهمة يف حتفيز عملية التغيري االجتماعي  على 

املستوى احمللي و/أو املستوى الوطين لضمان حتقيق العدالة واملساواة.

ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية: 
 • مدخل اىل املدافعة

 • جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة.
 • التعريف بدليل » ألف باء املدافعة«. 

أهداف الفصل:
يساعد هذا الفصل املنظمات غري الرحبية على:

 • التعرف على مفهوم املدافعة.
 • تقييم جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة

 • التعرف على خطوات التحضري حلملة املدافعة وكيفية تنفيذها.
 • التعرف على اسرتاتيجيات متنوعة يف تطبيق محالت املدافعة من خالل االطالع على محالت واقعية مت 

    تنفيذها يف االردن ولبنان وفلسطني.

املصطلحات االساسية واالختصارات:
متوفرة يف دليل ألف باء املدافعة.



دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
253

د(
أيي

الت
ب 

س
 )ك

عة
داف

لم
ى ا

 ال
خل

مد 10.2 مدخل اىل املدافعة
لقد اتسع انتشار مفهوم املدافعة بشكل موسع يف السنوات األخرية فما املقصود باملدافعة؟ وهل هو مفهوم 

معروف وواضح؟ وهل هو جديد على ساحة اجملتمع املدني.

إن كلمة مدافعة ترتبط باملطالبة والتغيري، وكلمة Advocacy هي التينية االصل، وتتضمن معاني مثل الصوت/
والتشريعات  السياسات  يف  التأثري  خالل  من  التغيرياملنشود  بإحداث  املدافعة  مفهوم  ويرتبُط  الكلمة/النداء. 
والثقايف  السياسي  بالسياق  املفهوم  تعريف  ويرتبط  الناس.  حياة  يف  تؤثر  اليت  واالجتاهات  واملمارسات 
البيئية/  االقتصادية/  االجتماعية/  القضايا  يف  تغيري  إحداث  اىل  ويهدف  احمليط.   واإلقتصادي  واالجتماعي 
أو  احمللية،  اجملتمعات  صعيد  و/أو  الوطين  الصعيد  على  الدميقراطية  القانون/  سيادة  اإلعالمية/  الصحية/ 
اجلهود املتعلقة بتغيري/ تطبيق/ تعديل التشريعات، أو اجلهود  اليت تعمل على تطوير اخلدمات العامة املقدمة 

للمواطنني وجعلها يف متناول اجلميع. 

واملدافعة هي أساس من أساسيات املواطنة الفاعلة، وهي عملية يشارك من خالهلا الناس عرب تنسيق اجلهود 
يف تغيري سلوكيات أو أفكار قائمة يف اجملتمع مستهدفة تغيري قرارات أو سياسات معينة تؤثر على حياة الناس 

للتمتع حبياة كرمية تضمن املساواة.  

العالقة  تعزيز  تعمل على  اسرتاتيجيات  إدارة  الرحبية على  واملنظمات غري  الناشطني  وتساعد عملية املدافعة 
بينها وبني كل من احلكومة واإلعالم والقطاع اخلاص وتدعم الشفافية/ املساءلة/ احلاكمية الرشيدة/ املساواة/ 

سيادة القانون/ تعزيز مشاركة املواطنني/ رفع مستوى وعيهم. 

وآليات  السلطة  منظومة  وفهم  للمشاكل  واجلذرية  اخلفية  األسباب  فهم  يف  التعمق  بأهمية   املدافعة  وترتبط 
اختاذ القرار والتحرك الحداث تغيري من خالل مداخالت مصممة ملواجهة قضايا حمددة يف األنظمة السياسية 

واإلقتصادية واالجتماعية بهدف الوصول اىل وضع افضل يتمثل بتحقيق العدالة االجتماعية.

ومن اهلام جدًا أن تتعرف املنظمات غري الرحبية على املفهوم وتتبناه يف عملها قدر اإلمكان وهذا يتطلب بناء 
قدرات ورؤى خمتلفة، واستعداد للتغيري وحتريك موازين القوة وإعادة النظر يف طبيعة العالقة ما بني املنظمة 

واجملتمع احمللي الذي تستهدفه.

كما انه يف بعض اجملتمعات العربية يتم تداول مصطلحات مثل »كسب التأييد« أو »امُلناصرة« للداللة على 
امُلدافعة.
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مد 10.3 جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة
ميكن إلدارة املنظمة أن تقوم بتقييم ذاتي سريع لتحديد مدى جاهزيتها للعمل يف جمال املدافعة من خالل 

االجابة على االسئلة الواردة يف اجلدول أدناه كما يلي:

 1 = ال بالتأكيد : وهي تعين أن الشيء غري موجود ومل يتم التفكري به مسبقا وال يوجد أي مقومات قريبة جتعل            
    حتقيقه أو إجياده ممكنا يف الفرتة احلالية.

 
 2 = ال: تعين الشيء غري موجود، قد يكون مت التفكري فيه مسبقا لكن مل يتم حتقيقه على أرض الواقع، ويوجد 

    بعض املقومات اليت جتعل حتقيقه ممكنا

 3 = نعم : تعين الشيء موجود، لكنه قد يكون غري موثق، أو غري مكتمل، أو ال ينال الرضا كامال، أو حيتاج إىل 
    حتسني.

- إذا كانت جمموع اإلجابات ما بني )12-18(، تكون جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة قليلة.
- إذا كان جمموع االجابات ما بني )19-25( (، تكون جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة متوسطة.

- إذا كان جمموع االجابات ما بني )26-36( (، تكون جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة مناسبة.

الرقم
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

ال بالتاكيد     ال   نعم السؤال
هل حتتوي رؤيا املنظمة أو مهمتها او اهدافها على املدافعة؟

هل تتضمن خطة العمل السنوية للمنظمة على أنشطة يف جمال املدافعة؟
هل يوجد يف املنظمة شخص مسؤول عن أنشطة املدافعة؟ او هل هناك مشاريع 

تنفذها املنظمة بتمويل من مؤسسات ماحنة وحتتوي على عنصر املدافعة؟
هل ختصص املنظمة موارد بشرية/مادية/مالية ألنشطة املدافعة؟

هل يلجأ اجملتمع احمللي للمنظمة؟
هل تناقش املنظمة القضايا احمللية مع اجملتمع احمللي؟

هل تقوم املنظمة باختاذ إجراءات تتعلق بالقضايا احمللية اليت يطرحها اجملتمع احمللي؟
هل ُتشرك املنظمة اجملتمع احمللي يف عملية تصميم وختطيط وتنفيذ محالت املدافعة؟

هل تعمل املنظمة مع منظمات وشركاء آخرين على مبادرات اجملتمع احمللي 
املرتبطة باملدافعة؟

هل قامت املنظمة بإشراك املواطنني يف محلة مدافعة قامت بها من خالل استخدام 
وسائل تواصل خمتلفة؟

هل تقوم املنظمة بالتواصل مع صانعي القرار للقيام بتغيري معني او ايصال مطالب 
املواطنني يف منطقتكم ؟

هل بادرت منظمتكم باقرتاح سياسات، قوانني، اجراءات، تعليمات جديدة أو بديلة 
للموجود حاليا ترغبون بتغيريها لألفضل؟
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مد 10.4 دليل الف باء املدافعة
ان اهلدف االساسي من هذا الفصل هوالتعريف بالطبعة الثانية لدليل »الف باء املدافعة« والذي مت ادراجه 
يف احلقيبة املعلوماتية – قسم مصادر متخصصة اخرى ليكون كمرجع للمنظمات اليت تعمل يف جمال تنفيذ 

محالت املدافعة او املنظمات اليت لديها الرغبة يف تنفيذ محالت يف املستقبل.

لقد مت تطوير هذا الدليل من قبل مركزالشراكة للتنمية والدميوقراطية يف لبنان وهو مركز يعمل لتعزيز مقاربة 
ثقافية للتنمية الدميوقراطية. ولقد مت طبع هذه النسخة من الدليل مبساندة مكتب املبادرة االنتقالية/ الوكالة 

.)USAID( االمريكية للتنمية الدولية

ويعرض دليل الف باء املدافعة مبادئ واسرتاتيجيات وتقنيات محالت املدافعة الفعالة يف نسق سهل القراءة، 
ويقدم القسم املخصص حلاالت املدافعة من االردن ولبنان وفلسطني رؤية عن كثب المثلة مأخوذة من املنطقة.

ميكنكم االطالع على الدليل عربالرابط التالي 

مصادر متخصصة اخرى:
وللتعرف على املصطلحات والتعابري الواجب استخدامها يف جمال حقوق االشخاص ذوي االعاقة سواء يف 
محالت املدافعة او عند احلديث لوسائل االعالم أو يف الفعاليات املختلفة، فقد مت اضافة وثيقة بعنوان » قل 
وال تقل يف جمال حقوق  االشخاص ذوي االعاقة« اىل قسم مصادر متخصصة اخرى يف احلقيبة املعلوماتية ، 

وميكن االطالع على هذه الوثيقة عرب الرابط التالي
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الرقم
1
2

3

4
5
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7
8

9

10
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12

ال بالتاكيد     ال     نعم السؤال
هل حتتوي رؤيا املنظمة  أو مهمتها  او اهدافها على املدافعة؟

هل تتضمن خطة العمل السنوية للمنظمة على أنشطة يف جمال املدافعة؟
هل يوجد يف املنظمة شخص مسؤول عن أنشطة املدافعة؟ او هل هناك مشاريع تنفذها 

املنظمة بتمويل من مؤسسات ماحنة وحتتوي على عنصر املدافعة؟
هل ختصص املنظمة موارد بشرية/مادية/مالية ألنشطة املدافعة؟

هل يلجأ اجملتمع احمللي للمنظمة؟
هل تناقش املنظمة القضايا احمللية مع اجملتمع احمللي؟

هل تقوم املنظمة باختاذ إجراءات تتعلق بالقضايا احمللية اليت يطرحها اجملتمع احمللي؟
هل ُتشرك املنظمة اجملتمع احمللي يف عملية تصميم وختطيط وتنفيذ محالت املدافعة؟

هل تعمل املنظمة مع منظمات وشركاء آخرين على مبادرات اجملتمع احمللي املرتبطة 
باملدافعة؟

هل قامت املنظمة بإشراك املواطنني يف محلة مدافعة قامت بها من خالل استخدام وسائل 
تواصل خمتلفة؟

هل تقوم املنظمة بتواصل مع صانعي القرار للقيام بتغيري معني او ايصال مطالب املواطنني يف 
منطقتكم ؟

هل بادرت منظمتكم باقرتاح سياسات، قوانني، اجراءات، تعليمات جديدة أو بديلة للموجود 
حاليا ترغبون بتغيريها لألفضل؟

النماذج

منوذج رقم )10.1( جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة

معايري االجابة:
  1 = ال بالتأكيد 

  2 = ال 
  3 = نعم 

مؤشر جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة 

  النقاط                                                                                                   جاهزية املنظمة للعمل يف جمال املدافعة

  12-18                                                                                                  قليلة  

  19-25                                                                                                 متوسطة  

  26-36                                                                                                 مناسبة



مرحلة التخطيط
لإلستدامة



الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر
قياس أداء المنظمة وديمومتها

دلـــــيلك



دليل املنظمات غري الرحبية الناشئة 2013 | برنامج تعزيز وتطوير اجملتمع املدني
259

ت 
ويا

حت
لم

ا

الفصل احلادي عشر
قياس أداء املنظمة ودميومتها

احملتويات 
  11.1 نظرة عامة

  11.2 العوامل األساسية اليت تؤثر على اداء املنظمة ودميومتها 
         11.2.1 عوامل ممكن ان تتحكم بها املنظمة 

         11.2.2 عوامل خارج عن سيطرة املنظمة
  11.3 استدامة النتائج اليت حتققها املنظمة

         11.3.1 نتائج املنظمة بشكل عام
         11.3.2 استدامة نتائج املشاريع واالنشطة

  11.4 ادارة املنظمة
         11.4.1 القيادة احلكيمة

         11.4.2 عالقات املنظمة اخلارجية ومصداقيتها )التحالفات والتشبيك(
         11.4.3 ادارة وتنمية املوارد البشرية

         11.4.4 االستدامة املالية
         11.4.4.1 ادارة املوارد املالية )خطة التمويل(

         11.4.4.2 استقطاب التمويل
         11.4.4.3 اجلهات املمولة يف األردن

         11.4.4.4 أنواع التمويل 
  11.5 القطاعات املشرتكة

         11.5.1 النوع االجتماعي
         11.5.2 ذوي االعاقة

         11.5.3 البيئة

قائمة بالنماذج
منوذج )11.1( - االدارة بالنتائج ) االطار املنطقي(

منوذج )11.2(- تقييم االداء )خطة املتابعة والتقييم(

                                                                                 مت املساهمة بهذا الفصل من قبل: 
                                                                                 ريم اصالن

                                                                                  مستشارة يف اإلدارة والتنمية الدولية

260
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ان إنشاء منظمة مبنية على اسس احلاكمية الرشيدة هي من اخلطوات االساسية اليت تساهم يف تأسيس منظمة  
قادرة على حتقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.  وبعد تأسيس اي منظمة، هناك بعض العوامل اليت من الضروري ان 
تأخذ بعني االعتبار حتى تساعدها  يف مواجهة اي من املخاطر اليت من املمكن ان تهدد وجودها ودميومتها 
يف اي وقت. وتعرف االستدامة بقدرة املنظمة على حتقيق رؤيتها ورسالتها وتقديم اخلدمات املناسبة للفئات 

املستهدفة عرب السنوات باالضافة اىل قدرتها على توفري مصادر التمويل.  

ويوفر هذا الفصل املعلومات األساسية وبعض األدوات الالزمة لتمكني املنظمات غري الرحبية من تعزيز وتقييم 
االستدامة. ومن املمكن تكييف هذه األدوات لتناسب احتياجات خمتلف املنظمات، ولكنها ال تكون فعالة إال 
عندما تلتزم املنظمه على استخدامها دوريًا وان تبقى على استعداد  لتقييم عملها عن كثب، فإستخدام هذه 

األدوات لتقييم أداء املنظمة يضمن:
 - تعزيز مشاركة مجيع املستويات يف املنظمة يف اختاذ القرارات لتشمل أعضاء اهليئة االدارية وكافة املوظفني 

    واملتطوعني واملستفيدين واليت من املمكن أن تؤثر عليهم مثل هذه القرارات سلبًا أو إجيابًا. 
 - اختاذ قرارات مدروسة بعناية وتقييم أثرها على شؤون املنظمة الداخلية واخلارجية.

ويغطي هذا الفصل املواضيع التالية:
 • العوامل األساسية اليت تؤثر على اداء املنظمة ودميومتها. 

 • القيادة احلكيمة.
 • االستدامة املالية واستقطاب التمويل.

 • القطاعات املشرتكة )النوع االجتماعي وذوي االعاقة والبيئة(.
 • التعريف بأسلوب »االدارة بالنتائج«. 

أهداف الفصل
 • التعرف على االسس الرئيسية لضمان دميومة املنظمة.

 • التعرف على كيفية قياس أداء املنظمة لضمان دميومتها.
 • تطوير قدرة املنظمة على استخدام اسلوب اإلدارة بالنتائج. 
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Good Governance احلاكمية الرشيدة
هي حتقيق رسالة املنظمة بأسلوب مبين على املشاركة والشفافية واملساءلة  لضمان الفعالية والكفاءة واإلنصاف 

وتعزيز حكم القانون.

Effectiveness فعالية
اجناز العمل املطلوب أو حتقيق النتائج املرجوة.

  Efficiency كفاءة
استخدام املصادر املالية والبشرية وغريها لتحقيق النتائج بطريقة مثلى واقتصادية.  

Sustainability اإلستدامة
قدرة املنظمة على حتقيق رؤيتها ورسالتها وتقديم اخلدمات املناسبة للفئات املستهدفة عرب السنوات وتشمل 

قدرتها على توفري مصادر التمويل.  

 Stakeholders جهات ذات مصلحة مشرتكة
أعضاء  تشمل  األمثلة  بعض  وأعماهلا.   وسياساتها  املنظمة  أهداف  تؤثرعلى  أو  تتأثر  ان  ممكن  منظمة  أو  فرد 
اهليئة االدارية وكافة املوظفني واملتطوعني واملستفيدين من عمل املنظمة، منظمات مشابهه، جهات حكومية 

وداعمة. 

 Results Based Management اإلدارة بالنتائج
هي اسرتاتيجية إلدارة املنظمة بأسلوب يركز على أداء املنظمة بطريقة تبني النتائج واملخرجات اليت حققتها.

 Impact )النتائج النهائية )األثر
بيان موجز وواضح للتغيري أو النتائج املرجوة واليت متثل سبب وجود املنظمة.

Outcomes النتائج املرجوة
)األثر(  النهائية  النتيجة  لتحقيق  والسكان  املستفيدين  مستوى  على  إحداثها  جيب  اليت  التغيريات  جمموعة 
)تشتمل عادة على: السلوك، املمارسات، والتطبيق( وحتصل عادة مبجرد حتقيق نتيجة مباشرة واحدة أو أكثر.

 Outputs النتائج املباشرة
متكني  أو  وقدرة  ووعي  مهارات،  زيادة  يف  عادة  ويتمثل  املرجوة  النتائج  إىل  عادة  يعزى  الذي  التغيري 

املستفيدين.
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اجلهود االعتيادية الالزمة للوصول اىل املخرجات.

 Inputs املدخالت
املوارد املستخدمة لتنفيذ األنشطة من موارد مالية وموارد بشرية  تسخر لصاحل حتقيق النتائج املرجوه.

Indicators املؤشرات
عامل او متغري كمي أو نوعي يوفر وسيلة بسيطة موثقة لقياس اإلجناز.

 Data Source مصدر البيانات
اجلماعات،  مع  واملقابالت  واملالحظة،  الرمسية،  وغري  الرمسية  االستقصاءات  مثل  املعلومات  مصدر  هي 

واستطالع رأي اخلرباء، ودراسات احلاالت، والبحث يف املراجع ذات الصلة.
 

Data Collection Tools أدوات مجع البيانات
منهجيات تستخَدم لتحديد مصادر املعلومات وذلك بهدف مجعها أثناء التقييم.

Responsibility املسؤولية
التزام فرد أو جهة بتقديم تقرير واضح ودقيق  يبني نتائج األداء بالقياس إىل املهام أو اخلطط املكلف بها.

Funding Agency  جهة ممولة
هي منظمة أو حكومة  تقدم متويل مالي أو فين من أجل حتقيق هدف معني متفق عليه، ويف العادة تطلب 

اجلهة املمولة  تقارير تبني مدى وكيف مت حتقيق اهداف التمويل.

 Granting Agency جهه ماحنة
هي منظمة أو حكومة  تقدم منحة أو هبه من اجل حتقيق هدف معني متفق عليه، ويف العادة ال تطلب أي نوع 

من التقارير.

 Credibility مصداقية
إلتزام الفرد أو املنظمة عن أنشطتها وقبول املسؤولية عنها والكشف عن النتائج بطريقة شفافة  للجهات ذات 

املصلحة لكسب ثقتهم.
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العوامل األساسية  استنادها على بعض  ليس حجمها وموقعها وختصصها ولكن  الناجحة  ما مييز املنظمات  ان 
وتقييمها لعملها بصورة مستمرة لضمان دميومتها. فإن نظرنا اليها جند انها تأتي يف اشكال خمتلفة فمنها الكبريه 
ومنها الصغريه ومنها املنظمات اليت تعمل يف الريف ومنها اليت تعمل يف احلضر.  ولكن مستوى أداء هذه 
املنظمات وإستدامتها يعتمد على مدى تطبيقها وتبنيها هلذه العوامل.  ويلعب عامل التمويل دورا أساسيا فبعض 
املؤسسات ممكن ان تؤمن متويل ذاتي سواءا كان من خالل اشرتاكات العضوية والتربعات أو من خالل ارباح 

مشاريع مدرة للدخل تابعة للمنظمة أو االستثمارات االخرى )أسهم، أراضي،عقار،..(.  

11.2.1عوامل ممكن ان تتحكم بها املنظمة
إن العوامل اليت من املمكن ان تتحكم بها املنظمة واليت أيضا من شأنها أن تؤثر على أداءها  ودميومتها 
عديدة. واجلدول أدناه يبني ملخص للعوامل األساسية اليت تؤثر على اداء ودميومة املنظمة، حيث سنقوم 

بشرح هذه العوامل بالتفصيل.

ملخص العوامل االساسية اليت تؤثر على أداء املنظمة ودميومتها

األثر: حتقيق النتائج الرئيسية للمنظمة ودميومتها
ما مدى جناح املنظمة بتحقيق رؤيتها واليت متثل سبب وجودها ؟

النتائج املرجوة: حتقيق النتائج حسب األهداف املرجوه
ما مدى التغيريات اليت أحدثتها املنظمة على مستوى املستفيدين لتحقيق النتيجة النهائية )األثر(

)تغيري يف السلوك، املمارسات، والتطبيق وحتصل مبجرد حتقيق نتيجة مباشرة واحدة لربنامج تنموي أو أكثر(
ما مدى فعالية املنظمة يف تقديم براجمها؟
ما مدى كفاءة املنظمة يف تقديم براجمها؟

القيادة احلكيمة

• التخطيط 
    االسرتاتيجي )رؤيا 
    املنظمة ورسالتها 
    وأهدافها وخطتها 

    واضحة(
• احلاكمية الرشيدة

• القيم واملمارسات 
    والعادات

• اهليكل التنظيمي،  
    املهام واملسؤوليات

• املراجعة املستمرة

إدارة وتنمية املوارد 
البشرية

• تنمية قدرات 
    املوظفني

• ادارة أداء املوظفني
• التواصل مع 

    املوظفني

عالقات املنظمة 
اخلارجية ومصداقيتها

• التنسيق مع اجلهات 
    احلكومية

• التحالفات مع  
    املنظمات املشابهه

• التواصل   
    االسرتاتيجي مع 

    املموليني
• العالقات مع  
    املستفيدين

االستدامة املالية

• ادارة املوارد املالية
• إستقطاب التمويل

• ادارة العقود 
    واالتفاقيات
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األسس الرئيسية لالستدامة

النتائج الرئيسية للمنظمة

النتائج الفرعية املتوقعة

اسس االستدامة

القيادة احلكيمة

عالقات املنظمة اخلارجية 
ومصداقيتها

العامل

• التخطيط االسرتاتيجي

• احلاكمية الرشيدة

• القيم واملمارسات 
  والعادات

• اهليكل التنظيمي 
  واملهام واملسؤوليات

• املراجعة املستمرة

• التنسيق مع اجلهات 
  احلكومية

• التحالفات مع املنظمات
  املشابهه

السؤال األساسي

5. هل رؤيا املنظمة ورسالتها وأهدافها واضحة ومعلنة ؟
6. هل هناك خطة إسرتاتيجية مكتوبة للمنظمة؟

7. هل رؤيا املنظمة ورسالتها وأهدافها مفهومة لكل من اهليئة 
    اإلدارية واملوظفني واملتطوعني واملستفيدين؟

8. هل للهيئة االدارية القدرة على قيادة املنظمة وتوجيهها 
    مجاعياً سواء كان من حيث التخطيط االسرتاتيجي وإدارة 

    املوارد املالية والبشرية؟ 
9. هل املنظمة تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

    لتحسني تنفيذ الربامج واملشاريع واألنشطة؟
10. هل اهليئة االدارية قادرة على إدارة املخاطر اليت من 

    املمكن أن تهدد وجود املنظمة؟ 
11. ما مدى قدرة املنظمة على تطوير وتعزيز قيم املنظمة 

    وممارساتها املهنية بني العاملني لديها لتساعدها يف حتقيق 
    اسرتاتيجيتها؟ 

12. هل اهليكل التنظيمي مالئم لتحقيق األهداف؟ 
13. هل اهليكل التنظيمي يوضح السلطات واملسؤوليات؟ 

14. هل السلطات واملهام واملسؤوليات واضحة ومطبقة يف 
    املنظمة؟ 

15. هل للمنظمة نظام للمتابعة والتقييم كجزء من خطتها 
    االسرتاتيجية وجزء من خطط املشاريع اليت تنفذها؟

16. هل للمنظمة عالقات قوية مع مؤسسات  حكومية 
    كالوزارات املختصة وهل تبادهلا املعلومات واخلربات؟
17. هل تقوم املنظمة بإرسال تقاريرها للجهة احلكومية 

    املعنية بالوقت املطلوب؟

18. هل للمنظمة شراكات فعالة مع هيئات أخرى لتحقيق 
    اهدافها؟

السؤال االساسي

1. ما مدى جناح املنظمة بتحقيق رؤيتها واليت متثل سبب وجودها؟

2. ما مدى التغيريات اليت أحدثتها املنظمة على مستوى املستفيدين والسكان 
لتحقيق النتيجة النهائية؟

)تغيري يف السلوك، املمارسات، والتطبيق وحتصل مبجرد حتقيق نتيجة مباشرة 
واحدة ملشروع أو أكثر(

3. ما مدى فعالية املنظمة يف تقديم براجمها/خدماتها؟

4. ما مدى كفاءة املنظمة يف تقديم براجمها/خدماتها؟
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عالقات املنظمة اخلارجية 
ومصداقيتها

تنمية املوارد البشرية

االستدامة املالية

قطاعات مشرتكة

العامل

• التواصل االسرتاتيجي 
  مع املمولني

• العالقات مع املستفيدين

• تنمية قدرات املوظفني

• ادارة أداء املوظفني

• التواصل مع املوظفني

• ادارة املوارد املالية

• إستقطاب التمويل

• ادارة العقود واالتفاقيات

• النوع اإلجتماعي

• ذوي اإلعاقة

• البيئة

السؤال األساسي

19. هل للمنظمة اتصال مباشر مع املمولني؟
20. هل املنظمة قادرة على كتابة مقرتحات املشاريع 

    واالتصال باجلهات املمولة؟
21. هل املنظمة قادرة على ادارة مصادر التمويل؟

22. هل تليب خدمات املنظمة املرتبطة برسالتها وأهدافها 
    توقعات املستفيدين منها؟

23. هل  لدى املنظمة اسرتاتيجية للموارد البشرية واليت 
    تسهم يف حتقيق اهدافها احملددة؟

24. هل املنظمة قادرة على تنمية القدرات املهنية للعاملني 
    لديها  وتوزيعهم بشكل مناسب يليب احتياجاتها؟

25. هل هناك برنامج واضح ومتبع  لتقييم اداء املوظفني 
    وترقيتهم؟ 

26. هل للمنظمة القدرة على ادارة املوارد البشرية ذات 
    االنتاجية املنخفضة؟

27. هل تسمح املنظمة للعاملني لديها يف املستويات 
    املختلفة باملشاركة يف التخطيط واختاذ القرارات؟

28. اىل أى مدى تساهم اخلطة املالية يف استعمال املوارد 
    املالية بكفاءة وفعالية لتحقيق اهدافها؟

29. اىل اي مدى تقوم املنظمة باحملافظة على ممتلكاتها؟

30. ما قدرة العاملني على صياغة مقرتحات املشاريع 
    والتفاوض مع املمول؟

31. ما قدرة العاملني على فهم االتفاقيات والعقود وكتابة 
التقارير حسب احتياجات املمول وبالتواريخ املتفق عليها؟

32. هل تراعي املنظمة النوع اإلجتماعي على كافة 
    مستويات عملها؟

33. هل تراعي املنظمة إحتياجات ذوي اإلعاقة على كافة 
    مستويات عملها؟

34. هل تراعي املنظمة تأثريعملها على البيئة؟

11.2.2 عوامل خارج عن سيطرة املنظمة
هناك أيضا بعض العوامل اليت تؤثر على االستدامة واليت هي خارج عن سيطرة املنظمة ومنها البيئة القانونية 
واالقتصادية والسياسية والثقافية.  وعلى املنظمة أخذ هذه العوامل بعني اإلعتبار حيث انها  تؤثر على عملها 
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ان البيئة  اليت تعمل بها  املنظمات تتغري على مدار الساعة وعملية اختاذ القرارات 
املدروسة والسريعة مهمة لتجنب الوقوع يف اخلطر. فهذه التغريات ال تؤثر فقط على املنظمات بل على الفئات 
املستفيدة وعلى اجلهات اليت متوهلا أيضًا. إن مواكبة التغريات يف البيئة القانونية واالقتصادية العامة والسياسية 
والثقافية مهمة وتساهم يف إدارة املخاطر اجلديدة لنجاح املنظمات يف أداء مهمتها وحتقيق األثر والنتائج 

النهائية اليت حددتها يف اسرتاتيجيتها. وهذا يعترب جزء من  إدارة املخاطر.
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11.3.1 نتائج املنظمة بشكل عام
تارخييا، ركزت املنظمات اهتمامها على األنشطة اليت تقدمها 
ومل تولي اهتماما للنتائج اليت حتققها. وعلى الرغم من أهمية 
تكن  األنشطة مل  أن  الوقت  اكتشفت املنظمات مع  األنشطة، 
كافية إلحداث التغيري يف السلوك واملمارسات، والتطبيق عند 

الفئات املستهدفة وبالتالي مل تكن مستدامة.

اإلدارة بالنتائج تتطلب أن ننظر إىل أبعد من األنشطة.  فالرتكيز على النتائج الفعلية للمنظمة وإحداث التغيريات 
بكفاءة وفعالية هي اليت تضمن دميومتها .  ومن املمكن حتقيق ذلك من خالل استخدام  منوذج االدارة 
بالنتائج والذي يشمل النتائج املرجوة واضحة املعامل  واليت يتم حتديدها يف اخلطة اإلسرتاتيجية.  وللوصول 
اىل النتائج املرجوة والتأكد من دميومتها، على املنظمة القيام جبمع املعلومات بطريقة منتظمة لتقييم التقدم 

والقيام باإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب.
وميكن للمنظمة االستعانة بنموذج رقم )11.2( - تقييم األداء هلذا الغرض. 

مفهوم  ولتوضيح  وليس اىل األنشطة واملخرجات.  النتائج احلقيقية  ننظر اىل  تتطلب ان  بالنتائج  إن اإلدارة 
اإلدارة بالنتائج، سنأخذ كمثال مراكز التدريب املهين واليت توفر فرص تدريبية ملدة عامني للشباب والشابات 

بهدف توظيفهم.  وملعرفة مدى جناح املركز ودميومته:
- هل سنكتفي مبعرفة إن كنا قد وفرنا الصفوف واملعلمني واملناهج يف مراكز التدريب؟

- هل سنكتفي مبعرفة ان الطالب الذي التحق باملركز تلقى 200 ساعة من التدريب؟
اجلواب هو ال.  

بالعمل الذي تتطلبه املهنة وبإتقان، وهل سيحصل على  القيام  ما نود معرفته هو إن كان الطالب قادر على 
بالنتائج«  الوظيفة بعد خترجه وأن يدخل سوق العمل.  والرسم أدناه يوضح بطريقه مبسطة مفهوم »اإلدارة 

هلذا املثال.

فعالية تعين اجناز 
العمل اما كفاءة فتعين 

استخدام املصادر املالية 
والبشرية وغريها لتحقيق النتائج 

بطريقة مثلى واقتصادية.  فمن املمكن ان 
تكون املنظمة ذات فعالية  ولكن ليست كفؤ مما 

يعين انها تنجز عملها خبسارة. 
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النتيجة النهائية
مثال: تشغيل الشباب 

يف قطاعات مهنية وحرفية

النتائج املرجوة
تطبيق ما مت التدريب عليه مثال: قدرة 

الشباب اخلرجيني على تركيب وصيانة كافة أعمال 
التمديدات الصحية

املخرجات املباشرة
حتديد املهارات واملعرفة اليت إكتسبها الطلبة يف نهاية التدريب مثال: 

زيادة مهارات الطلبة يف القيام بأعمال التمديدات الصحية

األنشطة
مثال: 200حصة صفية لكل طالب خالل الفصل التدرييب

املدخالت )$$(
تأمني معلمني، صفوف، مناهج، أدوات ومعدات التدريب،... )عادة املدخالت تكون مربوطة مع التمويل الالزم 

لتحقيق النتائج املرجوة(

وجيب ان يتم متابعة كل طالب يف كل مرحلة للتأكد من انه قد طور مهاراته يف املهنة اليت إختارها حتى 
يتمكن من القيام بالعمل يف هذه املهنة عند خترجه مبهارة وإتقان.  ولنقل أن أحد الطالب مل ينجح يف أحد 
اإلختبارات فقرر املركز ان يدعمه بدروس إضافيه ولكن مهاراته مل تتحسن. بعدها مت إكتشاف ان الطالب يعاني 
كباقي  مهاراته  يطور  ان  الطالب  إستطاع  النظارة،  بإستخدام  بصره  تصحيح  وعندما مت  النظر،  من ضعف يف 
الطالب. وهذا يبني أن عدم املتابعة املستمرة والتغذية الراجعة  قد تؤدي اىل فشل املستفيدين واىل فشل 

املنظمة أيضا.  

وعلى املنظمة أن تتأكد على األقل سنويا أن رسالتها، واليت هي سبب وجودها، مبنية على تقييم احتياجات 
النظر  تعيد  أن  عليها  يتوجب  الوقت. ففي كثري من األحيان  تتغري مع  الفئة املستهدفة حيث ان اإلحتياجات 
الفئات  مع  مستمر  تواصل  على  تبقى  أن  املنظمة  مهام  فمن  التغيريات.   هذه  مع  لتتوائم  وبراجمها  برسالتها 
املستهدفة لتحديد اولوياتهم وإهتماماتهم والتأكد من ان هناك موائمة ما بني رسالة املنظمة وإحتياجات الفئة 

املستهدفة.
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املنظمة )رؤيتها ورسالتها 
وأهدافها وبراجمها(

الفئة املستهدفة
)احتياجاتها، اهتماماتها(

11.3.2 استدامة نتائج املشاريع واألنشطة

ان استدامة املشاريع واألنشطة تقاس بإستدامة نتائجها بعد انتهائها 
وبعد صرف التمويل املخصص هلا.  فيجب بذل 
من  النتائج  أن  من  للـتاكد  البداية  من  جهود 
ذلك  حتقيق  ميكن  وال  تستمر.   سوف  املشاريع 
إال عن طريق تغيري يف السلوك او يف املمارسات 
وليس  املستهدفة  اجلهات  لدى  التطبيق  يف  او 
واألنشطة.   املشروع  تنفيذ  على  فقط  الرتكيز 
مبعنى آخر، اهلدف هنا هو االستمرارية يف األداء 

حتى وإن أصبح املشروع غري مرتبط باملنظمة.

)ملزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع اىل الفصل السادس أساسيات املتابعة والتقييم( 

11.4 ادارة املنظمة

11.4.1 القيادة احلكيمة
العادة من قبل اهليئة اإلدارية أوال  ان القدرة املؤسسية تعتمد يف االساس على قيادة املنظمة واملمثلة يف 
وحتفيز  بسيطة،  لغة  باستخدام  املنظمة  اسرتاتيجية  حتديد  عن  املسؤولة  هي  فالقيادة  ثانيا.   املنظمة  ومدير 

موظفيها واملتطوعني واجملموعات اليت ختدمها على املساهمة يف حتقيقها.   

النتائج املرجوة من  لتحقيق  رؤيا ورسالة املنظمة هي اخلطوه األوىل  واليت تشمل  ان اسرتاتيجية املنظمة 
التخطيط اإلسرتاتيجي( فهي من  الثالث أساسيات  الفصل  الرجوع اىل  الرجاء  التفاصيل،  براجمها )ملزيد من 
العناصر االساسية اليت يتم عليها حتديد خطط وأنظمة املنظمة وحتديد املوارد املالية والبشرية املطلوبة  لتلبية 
تلبية  الفئة املستهدفة.  كما تقدم أساسا قويا إلدارة أداء املنظمة والعاملني بها ومتكن املنظمة من  حاجات 
او  لديها  مسجلة  اليت هي  للجهة احلكومية  او  للمستفيدين  كان  سنويًا سواء  تقريرًا  وتقديم  املساءلة  متطلبات 

للجهات الداعمه.

برتميم  املنظمات  احدى  قامت  سنوات،  عدة  قبل  مثال: 
قنوات مياه لري املزارع بعد ان حصلت على التمويل.  ولكن 
قبل البدء بالرتميم، قامت املنظمة خالل الستة أشهر األوىل 
من عمر املشروع بتشكيل جلنة من املزارعني وتدريبهم على 
ادارة مياه الري حبيث يتم ري املزارع حسب برنامج يتفق 
عليه مع كافة املزارعني وايضا مت تأسيس صندوق يتم تغذيته 
مببلغ نصف دينار شهريا من قبل كافة املزارعني وذلك بهدف 

ترميم القنوات يف املستقبل وتوسيعها.
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وأنشطتها تليب حاجة الفئة املستهدفة، وتتالئم مع قدرتها املالية والبشرية وتتفق مع تسجيلها القانوني.  ومن 
املهم أن نتذكر أنه إذا كانت الصلة بني الرسالة واألهداف والربامج واألنشطة ليست موثقة وواضحة للمنظمة 

وكافة العاملني فيها فسوف تكون أقل وضوحا للمستفيدين واملمولني وغريهم. 

إن قياس جناح القيادة يعتمد على مستوى التزام قيادة املنظمة اجتاه الرؤيا والرسالة واألهداف اليت رمستها 
لعمل  واضحة  وخطط  اسرتاتيجيات  وضع  طريق  عن  وذلك  لديها،  العاملني  جلميع  بشفافية  توضيحها  ومدى 

املنظمة وخلق ثقافة عمل داعمة هلا تتضمن إدارة املخاطر كعنصر أساسي يف صنع القرار.

عناصر احلاكمية الرشيدة

اإلسرتاتيجية
الواضحة

األنظمة املوثقة

الثقافة والقيم
املؤسسيه

ومن املهم ان نشري أيضا على أهمية القيادة يف إدارة أداءها وتقييم عملها وذلك بهدف  التحسني املستمر. 
)لتقييم أداء املنظمة،  الرجاء الرجوع اىل منوذج  رقم )11.2(

11.4.2 عالقات املنظمة اخلارجية ومصداقيتها )التحالفات والتشبيك(     
ان كل املنظمات لديها العديد من اجلهات ذات املصلحة املشرتكة )stakeholders( واليت تشمل احلكومة 
واملستفيدين واملمولني واملنظمات االخرى املشابهه. وليس بإمكان اي منظمة ان تستمر يف اعماهلا ان مل 
تدرس احتياجات وتوقعات هذه اجلهات املختلفة وتقييم الدور الذي من املمكن ان تلعبه يف املساهمه يف 

حتقيق أهداف املنظمة.  
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كما ان بعض هذه اجلهات ممكن ان تدعم املنظمة سواءا كان دعما ماليا أوفنيا. فمثال، ان كانت املنظمة 
تعمل على برنامج يسعى اىل تعديل قانون يعنى حبقوق املرأة مثل احلق يف اجلنسية، فمن األسهل ان تنجح 

املنظمة إذا شكلت شبكة من احللفاء الذين يناصرون مثل هذة القضية.

واجلهد،  الوقت  من  الكثري  استثمار  اىل  األخرى حتتاج  واجلهات  املنظمات  مع  والتشبيك  العالقات  بناء  ان 
معها  العالقة  حتقق  ان  املمكن  من  واليت  مشرتكة  أهداف  لديها  اليت  اجلهات  ختتار  ان  املنظمة  على  لذا 
فوائد متبادلة. وبغض النظر عن عمر املنظمة، فبناء العالقات مع اجلهات املختلفة واملتنوعة مهم جدا لضمان 
استمرارية املنظمة ومصداقيتها، علما بأن العالقات مع بعض اجلهات ممكن ان تتغري مع الزمن وذلك للتغري يف 

االهتمامات عرب السنوات.

وممكن تلخيص أهمية االتصال لبناء مصداقية املنظمة بالرسم التالي:

مصداقية املنظمه

عالقات جيدة 
مع اجلهات ذات  

املصلحة املشرتكة من 
احلكومة والقيادات 

احمللية واملستفيدين 
واملمولني واملنظمات

االخرى املشابهه 

ادارة كفوءة وفعالة

التسويق الفعال
لعمل املنظمة 
والوصول للفئة 

املستهدفة
وخدمتها

جودة عالية من
اخلدمات واليت

تليب احلاجات حسب 
االولوية
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املختلفة  املوارد  على  تعتمد  منظمه  اي  وفاعلية  كفاءة  ان 
ومنها املوارد البشرية حيث انهم بالنهاية هم من يديرون عمل 
املنظمة. ان وجود فريق كفؤ وخملص سيساعد املنظمه على 
توظيف  البداية   من  املنظمة  فعلى  ورؤيتها.  أهدافها  حتقيق 
العمل  ألداء  املطلوبه  اخلربات  لديهم  تتوفر  الذين  األفراد 
قدرات  بناء  يف  تستثمر  ان  أيضا  املنظمة  وعلى  املطلوب. 
يف   وارد  هو  ملا  وفقاً  اداءهم  وتقييم  وتدريبهم  املوظفني 
الوصف الوظيفي للموظف. وجيب على كل منظمة اإلعتماد 
على أنظمة خاصة باملوارد البشرية واليت تتالئم مع القوانني 
لتشمل   اإلجتماعي  الضمان  وقانون  العمل  كقانون  األردنية 
انظمة  حول  التفاصيل  من   ملزيد  والعالوات،  اإلجازات 
أساسيات  الرابع  الفصل  الرجوع اىل  الرجاء  البشرية،  املوارد 

ادارة املوارد البشرية.

لديهم  وتنمي  اليت ختصهم،   القرارات  تشرك املوظفني يف  واالدارة احلكيمة  القياده  ان  سابقا،  وكما ذكرنا 
شعوراإلنتماء للمنظمة، وتولد لديهم احلس باملسؤولية، وتوجد أنظمة صحية مراعية للقوانني األردنية، وتوفر 

معلومات عنها للعاملني واليت من شأنها املساهمة يف االحتفاظ باملوظفني.

11.4.4 االستدامة املالية
من الضروري ان ال  تعتمد املنظمة على جهه ممولة واحدة سواء كان املمول جهة حكومية، منظمات دولية، 
شركات، او افراد حمسنني حتى ال تضع نفسها يف مأزق مالي. ففي كثري من األحيان، املمول يعيد النظر يف 
تنمية  دائما  الضروري  لذلك من  تتالئم مع عمل املنظمة يف املستقبل.   ان ال  واليت من املمكن  اولوياته 
العالقات مع العديد من اجلهات املمولة سواء كانت جهات حكومية، شركات او أفراد. ومن االفضل ايضا ان 
جتد املنظمة طريقة مالئمة لتمويل كل أو بعض اعمال املنظمة ذاتيا سواء كان ذلك عن طريق اشرتاكات 
االعضاء ومساهمتهم املالية والعينية، او عن طريق انشاء مشروع مدر للدخل، او عن طريق االستثمار حتى ولو 

مببالغ حمدودة )شراء أسهم، أراضي، مباني،...(.

11.4.4.1 إدارة املوارد املالية )خطة التمويل(
قبل  من  عليها  وموافق  واضحة  مالية  اسس  تتبع  ان  جيب  املنظمة  لدى  املتوفره  املالية  املوارد  إدارة  إن 
اهليئة اإلدارية تينب صالحيات العاملني من حيث إستالم التربعات وتوقيع اإلتفاقيات والعقود وعمليات الصرف. 
ولتجنب اي من املخاطر يفضل ان يكون هناك حساب بنكي منفصل لكل منحة أو متويل حتصل عليه املنظمة 
خمول  شخص  من  أكثر  هناك  يكون  ان  املستحسن  من  ايضا،  حوهلا.   التقارير  وتقديم  ادارتها  عملية  ليسهل 
للتوقيع على كافة عمليات الصرف لتجنب اإلختالس. )ملزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع اىل الفصل اخلامس 

أساسيات بناء األنظمة املالية(.

هل تعلم ان املادة 72 من قانون العمل تلزم 
يقل عن  ما ال  الذي يستخدم  العمل  صاحب 
يف  يكون  مناسب  مكان  تهيئة  عاملة  عشرين 
العامالت  أطفال  لرعاية  مؤهلة  مربيه  عهدة 
على  سنوات،  أربع  عن  اعمارهم  تقل  اليت 
ان ال يقل عددهم عن عشرة أطفال وأن هذة 

املادة تنطبق على املنظمات.

هل تعلم أن جلنة العمل الثالثية ممثلة بوزارة 
العمل والعمال وأصحاب العمل  قد حددت 
دينار   190 مببلغ  لألجور  االدنى  احلد 
العمل األردني  قانون  52 من  مبوجب مادة 

لسنة 1996 وتعديالته.
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حديثة  املنظمات  تواجه  األحيان،  أغلب  ويف  اإلسرتاتيجية.  خطتها  يف  ادرجتها  اليت  واالنشطة  واملشاريع 
النتائج  الوقت وبعد حتقيق بعض  توفر اخلربة، ولكن مع  التمويل بسبب عدم  التأسيس صعوبة يف إستقطاب 

ولوكانت بسيطة سيصبح السعي وراء التمويل أسهل ألنها ستتمكن من عرض هذة النتائج للممول.

ومن املمكن تقييم ومتابعة الوضع املالي للمنظمة بإستخدام جدول يبني:
- الدخل الصايف للمنظمة:  الفائض من الدخل بعد دفع كافة املصاريف املستحقة.

- السيولة:  وهي قدرة املنظمة املالية على دفع كافة فواتريها.
- اإليفاء املالي: وهي قيمة املوجودات بالنسبة للديون او االلتزامات املالية. 

11.4.4.2 إستقطاب التمويل 
ان قدرة املنظمة على خماطبة املمول وكتابة طلبات متويل مفصلة تبني أهداف املنظمة وخربات القائمني 
الطلب  يرافق  ان  وجيب  للغاية.  مهمة  متويل  اىل  حيتاج  الذي  املشروع  وخطة  هدف  اىل  باإلضافه  عليها، 
امليزانية املفصلة للمشروع واليت تبني مساهمة املنظمة املالية والعينية والتمويل املطلوب. ومن املمكن ان 
تكون املساهمة العينية للمنظمة هي التجهيزات واملواد واملعدات واملكان املتوفر لديها والوقت واخلربة. 
كل هذة املساهمة العينية جيب تقديرها وإدراجها يف ميزانية املشروع كمساهمة من املنظمة.  علما بأن معظم 
اجلهات املمولة لديها مناذج معتمدة ملقرتحات املشاريع وتتوقع مساهمة مالية نقدية أو عينية من املنظمة 

ترتاوح ما بني 5% اىل 25% من قيمة املشروع الكلية

للحصول 
على التمويل من جهات خارجية، على 

القانون من حيث  ما ورد يف  تأخذ بعني االعتبار  املنظمة ان 
احلصول على املوافقات من اجلهات احلكومية.  فمثال، املادة 17 من قانون 

اجلمعيات لعام 2008 وتعديالته تنص على ما يلي:
االجراءات  اتباع  اجلمعية  فعلى   ، اردني  غري  شخص  من  مقدم  التمويل  او  التربع  كان  ب-اذا 

احملددة يف الفقرة )ج( من هذه املادة 
ج- 1- اذا رغبت اجلمعية باحلصول على تربع  او متويل من شخص غري اردني ، فعليها اشعار جملس الوزراء 

بذلك وعلى ان يبني االشعار مصدر هذا التربع او التمويل ومقداره وطريقة استالمه والغاية اليت سينفق عليها 
واي شروط خاصة به ، ويف حال عدم صدور قرار بالرفض عن جملس الوزراء خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ 

استالمه االشعار ، فيعترب التربع او التمويل موافقًا عليه حكمًا 
2- اذا اصدر جملس الوزراء قرارًا برفض التربع او التمويل خالل املدة احملددة يف البند )1( من هذه الفقرة، 

فيجب على اجلمعية االمتناع عن استالم التربع او التمويل ويكون هذا القرار قاباًل للطعن لدى حمكمة
 العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

د- اذا حصلت اجلمعية على اي تربع او متويل خالفًا الحكام الفقرة )ب( او الفقرة )ج( من هذه 
املادة فلمجلس الوزراء حتويل التربع او التمويل لصاحل الصندوق ، اال اذا رفضت اجلهة 

اخرى  اجراءات  او  عقوبات  اي  اىل  باالضافة  وذلك   ، ذلك  للتربع  املقدمة 
منصوص عليها يف هذا القانون والتشريعات النافذة.  
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هناك العديد من اجلهات املمولة يف األردن واليت تهدف اىل مساعدة املنظمات يف حتقيق أهدافها وعلى 
اجلهات  بعض  بامساء  قائمة  يتضمن  ادناه  واجلدول  أهدافها.  تشاركها  اليت  املمولة  اجلهة  إختيار  املنظمة 

املمولة واملاحنة وبعض املواقع األلكرتونية املتعلقة بالتمويل املالي والعيين )مثل الدورات والبعثات(.
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جهات حكومية

صندوق اجلمعيات
دأئرة سجل اجلمعيات

وزارة التنمية اإلجتماعية

وحدة برامج تعزيز اإلنتاجية 
اإلقتصادية واإلجتماعية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

منظمات األمم املتحدة

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
)UNDP(

هيئة األمم املتحدة للنساء
)UN Women(

منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)UNICEF(

منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة-اليونسكو

)UNESCO(

معلومات عامه
)أولويات اجلهة املمولة واملاحنة 1(

• تعزيزاملشاركة االقتصادية واالجتماعية
• حتسني نوعية احلياة: الثقافة والتعليم

• بناء القدرات املؤسسية
• الدعم املؤسسي املباشر للجمعيات

• دعم قطاع التنمية عامة من خالل متويل   

  أحباث ودراسات تهدف اىل تطوير اعمال 
  قطاع التنمية

• معاجلة قضايا الفقر والبطالة

• خفض معدالت الفقر، ومساعدة األردن يف  

  حتقيق األهداف اإلمنائية األلفية.
• تعزيز احلاكمية الرشيدة. 

• محاية البيئة، ومواجهة التحديات 

  املناخية. 
• إدارة الكوارث احملتملة واجلاهزية هلا.

• القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات. 
• متكني املرأة. 

• حتقيق املساواة بني النساء والرجال 

• التنمية وحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني 
  والسالم واألمن.

• مشاريع متعلقة بالطفولة واملرأة والالجئني

معلومات اإلتصال

+962 6 5679327

www.societies.gov.jo

+962 6 4644466

www.mop.gov.jo

+962 6 5338167

www.undp-jordan.org

+962 6 5200060

www.unifem.org.jo

+962 6 5502400

www.unicef.org/jordan

+962 6 5684137

www.unesco.org/en/jordan 

1مت مجع املعلومات من املواقع األلكرتونية ذات الصلة
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السفاره اهلولندية

السفاره الفرنسيه

الوكاله االسبانيه لتطوير التعاون 
)AECID( الدولي ايسد

منظمات دولية

مؤسسة فريدريش إيربت

املؤسسة الدولية للشباب
)IYF(

مؤسسة إنقاذ الطفل
)SCF(

مريسي كوربس

)Mercy Corps(

معلومات عامه
)أولويات اجلهة املمولة واملاحنة (

غري حمدد

غري حمدد

غري حمدد

• تعزيز الدميقراطية عن طريق مشاركة كافة 
  فئات اجملتمع

• دعم اإلصالحات اإلقتصادية والعدالة 

  اإلجتماعية
• دعم سياسة التطور اإلجتماعي

• مشاريع متعلقة بفئة الشباب

• مشاريع لألطفال والشباب

• توفري املياة
• مشاريع للشباب واإلطفال

• الالجئني

معلومات اإلتصال

+962 6 5902200

www.jordan.nlembassy.org

+962 6 4604630

www.ambafrance-jo.org

+962 6 4621652

www.aecid.es/en/donde-

cooperamos/mediterraneo-

mundoarabe/jordania.html

+962 6 5680810

www.fes-jordan.org

+962 6 5855506

www.iyfnet.org/country/jordan

+962 6 5657411

www.savethe

children.org/site/

c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153135

+962 6 5548570

www.mercycorps.org/jordan
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شركات خاصة

مؤسسة إيليا نقل

زين األردن

جمموعة االتصاالت األردنية/ 
Orange األردن

شركة أرامكس

مواقع ذات صلة بالتمويل واملنح

معلومات عامه )أولويات اجلهة املمولة واملاحنة (

• الريادة االجتماعية

• قطاع الصحه والتعليم
• قطاع الشباب والرياضة 

• قطاع التنمية

• قطاع التكنولوجيا
• ومتنوعة

• متنوعة

بعني  اخذها  عليها  يتعني  اليت  والتعليمات  االجراءات  على  التعرف  يف  احلكومية  غري  املنظمات  وملساعدة 
الدليل   « اضافة  مت  فقد    )USAID( الدولية  للتنمية  االمرييكية  الوكالة  من  املقدمة  املنح  ادارة  يف  االعتبار 
 »USAID االساسي للمنظمات غري احلكومية يف ادارة املنحة املقدمة من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
اىل قسم مصادر متخصصة اخرى يف احلقيبة املعلوماتية. كما تعترب التوصيات الواردة يف هذا الدليل مفيدة 
للمنظمات غري احلكومية اليت تبحث عن موارد لرباجمها ألنها ستجعلها أقوى وأكثر تنافسية يف سعيها للحصول 
على منح منUSAID  وفرص أخرى من خمتلف املاحنني.وميكن االطالع على هذا الدليل عرب الرابط التالي

معلومات اإلتصال

+962 6 4652688

www.arabic.nuqulgroup.

com/language/en-us/

homepage/ourcommunities/

theelianuqulfoundation.aspx

+962-79-7900900

www.jo.zain.com/arabic/

media/csr/pages/default.aspx

+962 6 4608888

www.orange.jo/sites/

Residential/Arabic/Our

Responsibility/Pages/home.aspx

+962 6 5515111

www.aramex.org/Public/

Main_English.aspx

www.fundsforngos.org

www.arabfund.org

www.devex.com
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متويل من جهات ممولة
ان طبيعة التمويل يكون بالعادة متويل مالي وعيين ملشاريع تنموية واضحة النتائج وامليزانية. ويكون التمويل 
يف معظم األحيان إستجابة لطلب متويل تقدمه املنظمة جلهه ممولة مثل اجلهات املمولة احلكومية أو جهات 
دولية.  ويتم بالعادة بعد املوافقه على التمويل توقيع اتفاقية تشمل شروط التمويل من حيث خطة املشروع، 
ومن  التمويل.  مبالغ  استالم  وأوقات  املطلوبة،  الدورية  التقارير  وأنواع  واوقات  التفصيلية،  امليزانية  وبنود 

الضروري ان تلتزم املنظمة بكافة الشروط املتفق واملوقع عليها يف اإلتفاقية لتجنب اي إحراجات للمنظمة.

متويل من جهات ماحنة
كالشركات  اخلاص  القطاع  من  مقدمة  وعادة  عيين  او  مالي  متويل  عن  عبارة  بالعادة  تكون  املنح  طبيعة  أن 
واألفراد احملسنني.  واملنحة بالعادة تتم بعد توقيع عقد بسيط مع الشركات ويف اغلب األحيان يعطى مبلغ 

املنحة بدفعة واحدة وال يكون من املتوقع ارسال تقرير عن صرف املنحة.

11.5 القطاعات املشرتكة:

11.5.1 النوع اإلجتماعي
إن دعم املساواة بني اجلنسني جيب ان يكون جزء من سياسات املنظمة لضمان التنمية املستدامة.  فعلى 
املنظمة أن تعزز مشاركة املرأة يف صناعة القرار ويف التخطيط للتنمية داخل املنظمة ويف جمتمعها. وعلى 

املنظمة أيضا أن تدعم النساء والفتيات على ممارسة كافة حقوقهن لضمان التنمية املستدامة .   

وجيب أن تأخذ املنظمة بعني اإلعتبار النوع اإلجتماعي عند صياغة خططها اإلسرتاتيجية وميزانيتها، وذلك 
للتأكد من وجود مشاركة فاعلة للرجال والنساء على حد سواء وذلك لضمان صياغة إسرتاتيجية مراعية للنوع 

اإلجتماعي.

11.5.2 ذوي اإلعاقة
على املنظمة ان تشجع ذوي اإلعاقة باإلنضمام اليها كأعضاء يف اهليئة اإلدارية والعامه وكموظفني وكمتطوعني.  
وجيب ان تراعي اسرتاتيجية املنظمة إحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك لضمان مشاركتهم يف أعمال 
والسياسية  اإلقتصادية  املشاركة  على  اجملتمع  فئات  كباقي  تشجيعهم  وأيضا  املستويات،  كافة  على  املنظمة 

واإلجتماعيه وغريها مع مراعاة طبيعة اإلعاقة لألفراد، وإيضا إختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني نوعية حياتهم.  
إن جناح املنظمة واإلحتفال بدميومتها ال ميكن ان يتم دون إدماج كافة شرائح اجملتمع بال متييز. وال يتم 

ذلك، اال عند وجود دعم متبادل وتفاهم وتقاسم للموارد بني الفئات املختلفة.
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على املنظمة ان تراعي تأثري خططها على البيئة سواء كان تأثريا سلبيًا او إجيابيًا. فعليها ان تدرس تأثري خططها 
على البيئة قبل املباشرة يف تنفيذها لتخفف من التأثريات السلبية إن وجدت أو لتعزز التأثريات اإلجيابية قدر 
اإلمكان، فالتنمية املستدامه ال تتم إال بوجود تنمية تأخذ بعني االعتبار املبادىء األساسية يف احملافظة على 

البيئة.
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منوذج رقم )11.1( االدارة بالنتائج )االطار املنطقي(

االدارة بالنتائج )االطار املنطقي(

النتائج املرجوة ]جمموعة 
التغيريات اليت جيب إحداثها 

على مستوى املستفيدين 
والسكان لتحقيق النتيجة 

النهائية )تشتمل عادة 
على: السلوك، املمارسات، 

والتطبيق( وحتصل عادة 
مبجرد حتقيق نتيجة مباشرة 

واحدة أو أكثر[

املخرجات املباشرة
]التغيري الذي يوعز عادة إىل 

النتائج املرجوة ويتمثل عادة
يف زيادة مهارات، ووعي 

وقدرة أو متكني املستفيدين[

األنشطة
]اجلهود االعتيادية الالزمة 

للوصول اىل املخرجات[

املدخالت
]املوارد املستخدمة لتنفيذ 

األنشطة من موارد مالية 
وموارد بشرية، ومواد[

النتيجة النهائية )األثر(
]بيان موجز وواضح للتغيري أو النتائج املرجوة واليت متثل سبب وجود املنظمة[
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النتائج

النتيجة النهائية
)األثر(

النتائج املرجوة

املخرجات املباشرة

أدوات مجع مصدر البياناتاملعيار األساسياملؤشرات
البيانات 

متى ستجمع املسؤولية
البيانات

تقييم األداء )خطة املتابعة والتقييم(
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