
 المعايير اإلرشادية لجدارة الجمعيات والمؤسسات األهمية 
  الهدف

ركان ذو كفاءة وفاعمية يمكنيا من التأثير ألسميم متكامل ا مؤسسيتعريف المنظمات األىمية بالجوانب الالزمة لكيان 
 .عمى تنمية المجتمع  االيجابي

  المكونات
 :لالتيالفعال وفقا  المؤسسيعناصر تحتوى عمى مؤشرات الوصول لمكيان 9معايير رئيسية يندرج تحتيا  5تم تحديد 

  القانونيالجانب : أوال معيار 
        .كاالسم والمقر والنشاط واألجيزة وىوية األعضاء والموظفين القانونياستيفاء جوانب الشكل :القانونيالكيان / العنصر األول

 : األولمؤشرات العنصر  

  مع أنشطتيا المقررة والمنفذة وتوافقوتميز اسم المنظمة. 

 مقر محدد مالئم لطبيعة النشاط وحجمو. 

  عمل مقررة وفقا لموائح والقوانينأجيزة تنظيمية كافية ونظم. 

  نء والموظفين والداعمين والمتطوعياألعضابيانات عن. 

  المجتمعيالتواصل : ثانيا معيار 
االتحادات والمعارض ومحل ثقة  فيعن بيانات ومشاركة  واإلعالنشيرة وتوسع الخدمات  :تواصل وشفافية /الثانيالعنصر 
 .المجتمع

 : الثانيمؤشرات العنصر  

  المنظمة ووضوح رسالتيا وبيان جنسيتيا وتدوينيم عمى مقارىا ومطبوعاتياشيرة. 

  الجغرافيوفقا الحتياجات النطاق  أفرع المنظمة ومجاالت النشاط فيالتوسع والزيادة. 

  عمييم االيجابيوبيان التأثير  فيالجغراالنطاق  في األنشطةتزايد المستفيدين المستيدفين من. 

 المنظمة دوريا عن أجيزتيا وأنشطتيا وخدماتيا ونتائجيا وأىدافيا والفئات المستفيدة منيا إعالن. 

  واألسواقرات والحفالت والمعارض المؤتم فيفييا واالشتراك  ايجابيعضوية االتحادات والقيام بدور . 

  االستخدام والمستفيدين وأوجوغرض والمتبرعين وحمالت منظمة لجمع التبرعات تبين ال نودور المتطوعيحجم تزايد. 

 التطور واإلدارة : ثالثا معيار 



                 .الجغرافيمجاليا ونطاقيا  فيرؤية لتطوير المجتمع تتفق مع التنمية المنشودة  :رفكر التنمية والتطو / العنصر الثالث 

 : مؤشرات العنصر الثالث  

 ى نتائج تنموية الفئات المستيدفةالتنفيذية وتؤدى إل إمكانيتياتحقق رسالتيا وتناسب  أنشطة. 

 الجيات المانحة وأولويات التنميةتتوافق مع توجييات الوزارة واىتمامات  أنشطة. 

 المستقبميرؤية ومقترحات التطوير و  إجراءاتياودليل  األنشطةبيانات عن  إتاحة. 

  ييم وتطوير مجاالت العمل المنظمةلتق واألبحاثوقاعدة بيانات لالستقصاءات  الكترونيموقع. 

  .مل وتمتزم بالقوانين والموائحنظم الع إدارة مناسبة تتخذ قرارات وتخطط النجاز أىداف وتضع وتطور: إدارة العمل/ العنصر الرابع 

 :مؤشرات العنصر الرابع  

  مناسبةعدد كاف من األعضاء والموظفين والمتطوعين وتمتعيم بمؤىالت وخبرات. 

 تداول السمطة بالمجمس والجمعية العمومية من خالل تغيير وتنوع وتوسع عدد األعضاء وفقا لمقانون. 

 وتتابع تنفيذىا ونتائجيا لألنشطةتصدر قرارات لتحقيق األىداف وتضع خطط ومواصفات  إدارة. 

 نظام رقابة محكم ومطبق بكفاءة وفاعمية ووضع وتنفيذ لوائح داخمية تغطى أوجو العمل المختمفة. 

  باألداء واالرتقاءالعمل وتدريب العاممين عمى تفعيميا وعمى تنفيذ األنشطة تطوير نظم. 

 حسن استخدام األصول والموارد وتطبيق سياسة سميمة لحماية النشاط من المخاطر . 

  المنظمة أعمالااللتزام بتطبيق القوانين والموائح التنفيذية والقرارات الوزارية عمى. 

 الشراكة : عيار رابعا م

 .ترتيبات لمتعامل مع الشركاء المحميين والخارجيين وكذا الجيات المانحة :ترتيبات شراكة محمية ودولية / العنصر الخامس 

 :مؤشرات العنصر الخامس  

  بالمنظمةوالجيات المانحة لمتعريف  األعمالالمنظمات واالتحادات والحكومة ومجتمع  إلىمراسالت. 



 مكانيتياتقارير تعرض قدرات المنظمة  ونشر إعداد  . مشروعات وأنشطة الشراكة داخميا وخارجيا فيوتوجياتيا  وا 

 أعمال الشراكة المستيدفة فيتوسع ترتيبات المنظمة وتطوير أجيزتيا لم. 

  .تقوية تمك القدراتو  تناسب قدرات المنظمة مع تطوير مشروعات: تقييم القدرات لتنفيذ مشروعات الشراكة/العنصر السادس

 :مؤشرات العنصر السادس  

  تم فييا الذينظام عمل لقياس قدرتيا الذاتية والتطور. 

  األخرىنظم المعمومات لمتعرف عمى قدرات الشركاء وأعضاء الشبكات. 

  الشراكة فيدورىا  ألداءمع قدرات المنظمة اختيار وتصميم وتنفيذ مشروعات شراكة تتوافق. 

  مشروعات شراكة سابقة فيتطوير قدرتيا وانجاز دورىا  فينجاح المنظمة. 

  .القدرة عمى إدارة المـشروع ومراقبة تـنفيذه ثم تقيـيمو وتطـويره: حسن إدارة وتنفيذ ومراقبة المشروعات/ العنصر السابع 

 :العنصر السابع مؤشرات  

  ومراحل التنفيذ وبالمواصفات المقررة لممشروع الزمنيااللتزام بالبرنامج. 

 المشروع فيبتنفيذ دورىا المقرر  متابعة الجية المسندة أو الشريكة لقيام المنظمة. 

  بالترتيبات والموائح والقوانين المرتبطة بجوانب الشراكة المختمفةااللتزام. 

 عدم سحب مشروعات شراكة من المنظمة لعدم القدرة أو سوء التنفيذ. 

  الماليالنظام : خامسا المعيار 

 .المنظمة فية معتمدة ومطبقة بدقة أنظمة و إجراءات مالية سميم :نظم مالية / العنصر الثامن 

 :مؤشرات العنصر الثامن  

 فصل االختصاصات المتعارضة مراعاةمع موثقة ومعتمدة من سمطة اإلدارة  لوائح مالية. 



 وميزانيات وسجالت معتمدة وسميمة لكل مشروع عمى حده ولممنظمة ككل موازنات. 

 مراجعة منتظمة وكافية عمى كامل دورة العمل ومراجعة داخمية دورية وجرد سنوي. 

  المنظمة أصولنظم تسجيل وحفظ وتأمين النقدية والمستندات والمعمومات والمواد وكافو. 

 جيدةذو خبرة وسمعة  قانونيمالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية معدة من مكتب محاسب  مراكز. 

 .قدرة عمى إيجاد موارد ذاتية وخارجية واستمراريتيا لتمويل المشروعات :نظام التمويل / العنصر التاسع 

 :مؤشرات العنصر التاسع  

  االعتماد عمى مواردىا التمويمية الذاتية فيزيادة قدرة المنظمة. 

  لجيات المانحة وقيم المنح والدعمالتبرعات والمساعدات النقدية والعينية وا فيزيادة. 

  توظيفيا إعادةروعات والقدرة عمى المش إيراداتتكاليف وزيادة  فيوفر  إيجاد فيالنجاح. 

  المشروعات الستمرارية إيراداتئض أنشطة وخدمات يتولد منيا فا فياستحداث وتوسع. 

  ضريبية عمى المنظمة أوعدم سبق توقيع غرامات أو مصادرات جمركية. 
 


