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ت�ش���رفت جمعية البحرين اخلريية،بتنظي���م فعاليات »منتدى البحرين للعم��ل اخلريي والإن�ساين 
لعام 2015م«، والذي اأقيم برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�شوؤون الإ�شالمية مبملكة البحرين، الرئي�س الفخري جلمعية البحرين اخلريية، بالتعاون مع الأمانة العامة 
لل�ش���ناديق الإن�ش���انية مبنظمة التعاون الإ�ش���المي، يف اخلام�س والع�ش���رين من �ش���هر مايو من عام 2015م 

مبركز عي�شى الثقايف، حتت �شعار »العمل اخلريي يف مملكة البحرين...جتارب وطنية مبعايري عاملية«.
لق����د داأبت جمعية البحرين اخلريية ومنذ تاأ�شي�ش����ها على اأن تدير دفة عمله����ا اخلريي من منظور احرتايف مما 
جعلها يف م�شاف اجلمعيات املتقدمة، والتي حتظى باحرتام وتقدير كبريين من قبل املوؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة 

والأهلية يف مملكة البحرين ويف خارجها.
وياأتي حر�س جمعية البحرين اخلريية على تنظيمها لهذا املنتدى يف هذه الفرتة املهمة من تاريخ مملكة 
البحرين، متا�ش���يًا مع روؤية �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة ملك مملك���ة البحرين، والذي 
و�ش���ع ومنذ توليه مقاليد احلكم يف اململكة اأ�ش�س �شلبة �شاهمت يف حتويل منظومة العمل اخلريي والإن�شاين 
اإىل عمل جاد ي�ش���اهم بفاعلية يف برامج وم�ش���اريع التنمية يف مملكة البحرين ويف خارجها. وبهذه املنا�ش���بة 
يت�ش���رف جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية اأن يرفع اأ�ش���مى اآيات ال�شكر والتقدير لكل داعم وم�شاهم يف 
حتقيق جمعية البحرين اخلريية اأهدافها يف خدمة امل�ش���تهدفني من خدماتها. �شاكرين اهلل �شبحانه وتعاىل 
اأن حقق املنتدى الأهداف التي ت�ش���اهم يف تطوير عملنا اخلريي ليلحق بالركب العاملي يف الفهم واملمار�ش���ة 

والتطبيق.

M

مب�ارك بن جا�سم كان�و
رئي�س جمل�س الإدارة



برنامـــج
منتــدى البحريــن للعمل الــخيــري 

والإن�سانــي2015م
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كلمة الراعي الفخري للمنتدى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة
 الرئي�س الفخري جلمعية البحرين اخلريية

يقدمها معايل ال�سيخ الدكتور خالد بن خليفة بن دعيج اآل خليفة
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.
�شعادة الوجيه مبارك بن جا�شم كانو رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية...

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة .......الأخوة والأخوات ..احل�شور الكرمي
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل اهلل وبركاته

نيابة عن الوالد �ش���مو ال�ش���يخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش���وؤون الإ�شالمية رئي�س 
جمل�س اأمناء مركز عي�شى الثقايف الرئي�س الفخري جلمعية البحرين اخلريية ي�شرفني اأن اأرحب بامل�شاركني 

يف فعاليات » منتدى البحرين للعمل اخلريي والإن�شاين2015م، والذي تنظمه جمعية البحرين اخلريية.
يطي���ب يل اأن اق���ف اأمامك���م اليوم لأعرب لكم عن اعتزازنا بالأن�ش���طة التي تقوم بها املوؤ�ش�ش���ات اخلريية 
والإن�ش���انية يف مملكة البحرين، والتي نعدها �ش���ريكا ا�شا�شيا يف ق�شايا التنمية. بل اأ�شبحت هذه املوؤ�ش�شات 
وبعطاءاته���ا املتعددة ،مظهرا ح�ش���اريا يقا�س به تق���دم املجتمع البحريني، لأنها متثل �ش���ورة حية للمجتمع 

املدين البحريني الفاعل. 
احل�شور الكرمي....

داأب���ت مملكة البحرين، وبتوجيهات �ش���امية ورعاية ابوية من �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل 
خليفة بالت�ش���رف بخدمة ورعاية امل�ش���تفيدين من خدمات املوؤ�ش�ش���ات اخلريية والإن�ش���انية يف داخل وخارج 
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مملكة البحرين، وتوفري كافة اأحتياجاتهم التعليمية وال�ش���حية، والت�ش���ريعية، والإجتماعية ، والنف�شية، وما 
ان�ش���اء املوؤ�ش�ش���ة اخلريية امللكية ورئا�ش���ة جاللته حفظه اهلل الفخرية لها، اإل دليل �شاطع على اأهمية خدمة 

امل�شتفيدين ورعايتهم يف املنظومة الإجتماعية ململكة البحرين.
كذلك �شعت املوؤ�ش�شة الت�شريعية، والتي اأت�شرف اليوم اأن اأكون اأحد افرادها بدعم دور املوؤ�ش�شات اخلريية 
والإن�ش���انية، من خالل �ش���ن العديد من الت�ش���ريعات والقوانني التي جاءت يف �شبيل جتويد اخلدمة والرعاية 

الإجتماعية،،حتى اأ�شبحت تلك الت�شريعات مفخرة واعتزاز للجهازين الت�شريعي والتنفيذي.
وختاما ي�ش���رفني اأن انقل لكم حتيات ومتنيات �ش���مو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة راعي هذا املنتدى 
باأن يوفقكم ملا فيه اخلري، واأن تكون خمرجات هذا املنتدى اإ�ش���افة نوعية للعمل اخلريي والإن�ش���اين، متمنيا 

جلمعية البحرين اخلريية كل التوفيق يف ا�شتكمال م�شريتها البناءة.
...وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة  جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية
د. توفيق عبدالرحمن املوؤيد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اجمعني

�شاحب املعايل ال�شيخ الدكتور خالد بن خليفة بن دعيج اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�شى 
الثقايف ع�شو جمل�س ال�شورى ممثل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة الراعي الفخري ملنتدى البحرين 

للعمل اخلريي والإن�شاين2015م.
�شعادة الوجيه مبارك بن جا�شم كانو رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية

اأ�شحاب املعايل وال�شعادة �شيوفنا وا�شقائنا من مملكة البحرين ومن خارجها.. 
ال�شيدات وال�شادة....احل�شور الكرمي

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تت�ش���رف جمعي���ة البحرين اخلريية،اأن تنظ���م فعاليات » منتدى البحرين للعمل اخلريي والإن�ش���اين لعام 
2015م » ، وال���ذي يقام باإذن اهلل برعاية كرمية من �ش���مو ال�ش���يخ الوالد عبداهلل بن خال���د اآل خليفة رئي�س 
املجل�س الأعلى لل�ش���وؤون الإ�ش���المية مبملك���ة البحرين –الرئي�س الفخري جلمعي���ة البحرين اخلريية ، حتت 
�شعار » العمل اخلريي يف مملكة البحرين...جتارب وطنية مبعايري دولية »، بهدف تقييم الواقع وا�شت�شراف 

م�شتقبل العمل اخلريي  والإن�شاين يف مملكة البحرين.
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ا�شحاب املعايل وال�شعادة وال�شيدات وال�شادة
اأن هذا املنتدى ياأتي تقديرا من جمعية البحرين اخلريية للعاملني يف القطاعات اخلريية والإن�شانية  على 
وجه العموم ، وكذلك ملوؤ�ش�ش���ي واأع�شاء جمعية البحرين اخلريية على وجه اخل�شو�س ، ممن عك�شوا الوجه 
امل�ش���رق ململكة البحرين يف جمالت العمل الإن�ش���اين، حيث امتدت عطاءاتهم لع�ش���رات ال�ش���نوات يف داخل 

وخارج مملكة البحرين، حتى ا�شبحت تلك العطاءات منارة ي�شار اليها بالبنان من كل مراقب.
اإن هذه العطاءات لرجالت و�ش���يدات البحرين، ومن �ش���كن واأقام على هذه الأر�س الطيبة مل تكن وليدة 
ال�ش���دفة، بل رعتها القيادات املتعاقبة الر�ش���يدة على مملكة البحرين يف العهد الزاخر بالعطاء لآل خليفة 
الكرام انتهاء بالعهد الإ�ش���الحي الر�ش���يد ل�ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين ملك ورائد العمل اخلريي والإن�شاين والداعم الأول له.
كما ليفوتني ال اأن ا�شتذكر بعظيم من الإمتنان دور هوؤلء النخبة من رجالت البحرين حني اجتمعوا يف 
عام 1979م ليوؤ�ش�شوا هذه اجلمعية الرائدة، والتي ا�شبحت منجزاتها يعرفها القا�شي والداين حتى حظيت 
بف�شل اهلل با�شتدامة الدعم من اأهل اخلري من البحرين وخارجه، وذلك لدورها املتميز يف رفع الأمل والهم 
والعوز عمن يحتاج خدمتها. وبهذه املنا�ش���بة ا�ش���تنه�س م�ش���اعري وم�ش���اعر الأخوة اأع�ش���اء جمل�س الإدارة 
لنتقدم بال�ش���كر اجلزيل ل�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة لرعايته الفخرية والأبوية جلمعية البحرين 
اخلريية، وكذلك لكل الداعمني وامل�شاندين لأن�شطة اجلمعية، و�شكر خا�س للم�شتفيدين من خدمات اجلمعية 

لأنهم اأتاحوا لنا فر�شة خدمتهم.
وختاما ،اأمتنى للمجتمعني يف هذا املنتدى كل التوفيق ، ولداعمي هذا املنتدى ومنظميه كل ال�شداد والأجر 

اجلزيل،
، متمنيا لهذا املنتدى اأن يكون  �شبيال لزيادة اأوا�شر التعاون الأخوي واملهني معكم يف �شبيل دعم ان�شطتنا 

وخدماتنا اخلريية  واملجتمعية يف مملكة البحرين.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
�شاحب املعايل ال�شيخ الدكتور خالد بن خليفة بن دعيج اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�شى 
الثقايف ع�شو جمل�س ال�شورى ممثل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة الراعي الفخري ملنتدى البحرين 

للعمل اخلريي والإن�شاين2015م.
�شعادة الوجيه مبارك بن جا�شم كانو رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية

اأ�شحاب ال�شعادة موؤ�ش�شو واأع�شاء جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية
اأ�شحاب املعايل وال�شعادة �شيوفنا وا�شقائنا من مملكة البحرين ومن خارجها.. 

ال�شيدات وال�شادة....احل�شور الكرمي
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تت�شرف جمعية البحرين اخلريية  اأن توا�شل معاكم عطاءاتها ، وتبنيها فعاليات جادة، ت�شعى من خاللها 
لن�ش���ر املبادئ ال�ش���امية  للعمل اخلريي ، حيث جاء منتدى البحرين للعمل اخلريي والإن�شاين2015، ليعك�س 
الدور الذي تقوم به اجلمعية يف تر�ش���يخ القيم الإن�ش���انية ل�ش���عب البحرين الأ�شيل الذي عرف معنى العطاء 

منذ قدم الأزمان.

كلمة رئي�س اللجنة املنظمة العليا 
ملنتدى البحرين للعمل اخلريي والإن�ساين 2015م

د. ح�سن اإبراهيم كمال
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وعرف���ت جمعي���ة البحرين اخلريية الوفاء لداعميه���ا، فكانت اللفتة التي وجه اليه���ا جمل�س اإدارة جمعية 
البحرين اخلريية برئا�ش���ة الوالد الوجيه مبارك بن جا�ش���م كانو بتكرمي موؤ�ش�ش���ي هذا ال�ش���رح الإن�ش���اين، 
والذي عرفت عطاءاته وم�ش���اهماته اآلف الأ�ش���ر يف داخل مملكة البحرين خالل تلك امل�شرية الرائدة والتي 

امتدت منذ عام 1979م.
لقد داأبت جمعية البحرين اخلريية ، ومن خالل �ش���ركائها يف داخل وخارج مملكة البحرين من داعمني 
وم�ش���اهمني ومتطوعني وم�شتفيدين،  على تر�شيخ مفهوم جديد للعمل اخلريي متثل يف احلر�س على تاأ�شيل 

املمار�شات وجتويدها لتبقى تلك اخلدمات املقدمة خدمات م�شتدامة باإذن اهلل.
كم���ا عمل���ت جمعية البحري���ن اخلريية، ان تكون منطق���ة خدماتها اجلغرافية ونوعي���ة اخلدمات املقدمة 
للم�ش���تفيدين تت�ش���ع يوما بعد يوم..بف�شل اهلل اأول ثم بف�شل الدعم الكبري من حكومة مملكة البحرين وعلى 
راأ�ش���هم �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، وبدعم كبري من �ش���احب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.
وبهذه املنا�ش���بة، وباأ�ش���م اللجنة املنظمة العليا للمنتدى ي�ش���رفنا اأن نتوجه بال�ش���كر اجلزيل ل�شمو ال�شيخ 
الوال���د عب���داهلل بن خال���د اآل خليفة لرعايته للمنتدى، وملعايل ال�ش���يخ الدكتور خالد ب���ن خليفة بن دعيج اآل 
خليفة حل�ش���وره ودعمه ونيابته عن الراعي الفخري. وكذلك ملوؤ�ش�ش���ي جمعية البحرين اخلريية حل�شورهم 
اأو من ميثلهم يف يوم تكرميهم، اإ�ش���افة اإىل الداعمني واخ�س بال�ش���كر البنك الأهلي املتحد، ومركز عي�ش���ى 
الثقايف، وال�شبكة الإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية، وكذلك لو�شائل الإعالم البحرينية، وملقدمي اأوراق العمل 
يف اجلل�ش���ة العلمية لهذا املنتدى، وللجمعيات واملوؤ�ش�ش���ات امل�ش���اركة يف املنتدى والفعاليات امل�شاحبة له من 

جل�شات علمية، ومعر�س املوؤ�ش�شات اخلريية، وور�س العمل.
واأخ���ريا كل ال�ش���كر حل�ش���ورنا الكرمي، �ش���ائلني اهلل اأن يكون ه���ذا املنتدى ويف عامه الأول منارة ت�ش���يئ 

عطاءات البحرين قيادة و�شعبا..وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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عــر�س فيلــم حول
م�سرية جمعية البحرين اخلريية
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اطالق معيار بحريني للتقومي املوؤ�س�سي 
للموؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية

برعاية جمعية البحرين اخلريية



تكرمي رواد العمل اخلريي من
موؤ�س�سي جمعية البحرين اخلريية 

وقادتها
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تكرمي املغفور له باإذن اهلل  احلاج اإبراهيم ح�سن كمال

تكرمي املغفور له باإذن اهلل اإبراهيم حممد ح�سن فخرو
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تكرمي ال�سيد جا�سم حممد ال�سيخ

تكرمي ال�سيد ح�سن حممد زين العابدين
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تكرمي ال�سيد عبداللطيف عبدالرحيم جناحي

تكرمي املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ علي اأحمد العو�سي
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تكرمي ال�سيد علي را�سد الأمني

تكرمي ال�سيد حممد عبداهلل املناعي
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تكرمي ال�سيد حممد يو�سف جالل

تكرمي املغفور له باإذن اهلل الوجيه عبداهلل بن علي كانو



تكرمي الرعاة والداعمني
منتدى البحرين للعمل اخلريي 
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يوجد لكن يوجد )1( متطلبــات عــامــة
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • هل لدى امل�ؤ�ض�ضة روؤية ور�ضالة وا�ضحة؟
	• ه���ل ل���دى امل�ؤ�ض�ض���ة خط���ة عم���ل ا�ضرتاتيجي���ة  يتم 

اقرارها قبل فرتة منا�ضبة؟
	• ه���ل قامت امل�ؤ�ض�ضة ب��ضع وت�ثيق نظام اإداري يطبق 

بها؟

يوجد لكن يوجد)2(متطلبات حفظ ال�شجالت باملوؤ�ش�شة
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • ه���ل ل���دى  امل�ؤ�ض�ض���ة  الية وا�ضحة وحم���ددة لرتميز 
النماذج امل�ضتخدمة وكيفية ا�ضتخدامها؟

	• هل ت�جد الية وا�ضحة لإتالف ال�ضجالت املتقادمة؟
	• ه���ل ي�ج���د �ضياق معتمد لتعدي���ل او اإلغاء ال�ثائق يف  

امل�ؤ�ض�ضة  ل�ضمان عدم ا�ضتخدامها مرة اخرى؟
	• ه���ل حددت الظروف املالئمة خل���زن ال�ضجالت مبا 

ي�ضمن عدم تلفها و�ضه�لة ا�ضرتجاعها عند احلاجة؟

يوجد لكن يوجد)3( التزام الدارة العليا
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • ه���ل ت�ؤمن الدارة العليا ب�ضرورة تطبيق نظام اإداري 
متكامل يهدف اىل خدمة امل�ضتفيدين وير�ضى رغباتهم 

وتطلباتهم؟
ه���ل هناك تعه���د من قب���ل الإدارة العلي���ا للم�ؤ�ض�ضة   •	

باعتماد ا�ضل�ب التح�ضني امل�ضتمر لعمليات امل�ؤ�ض�ضة؟
	• هل هناك التزام من قبل الدارة العليا يف  للم�ؤ�ض�ضة 
بت�ف���ر امل����ارد ال�ضرورية لالرتقاء بج����دة اخلدمات 

املقدمة اىل امل�ضتفيدين ؟
	• ه���ل حتر����ص الدارة العلي���ا بت�فر جمي���ع امل�ارد يف  
امل�ؤ�ض�ض���ة ل�ضم���ان تطبيق خدم���ة امل�ضتفيدي���ن باأف�ضل 

�ض�رة ممكنة

الـمحور الأول: للتقييم
)النظام الإداري باملوؤ�ش�شة(
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يوجد لكن يوجد)4( الرتكيز على امل�شتفيدين
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • ه���ل ت�يل امل�ؤ�ض�ضة اأهمية لإر�ضاء اجلهات امل�ضتفيدة 
اأو املتعاملة معها من داخل وخارج  امل�ؤ�ض�ضة؟ 

• ) امل�ضتفيد، اأهله، اجلهات احلك�مية املهتمة (
	• هل يت���م تقييم قدرة امل�ؤ�ض�ضة عل���ى اليفاء برغبات 

امل�ضتفيدين؟
ه���ل تعتم���د امل�ؤ�ض�ض���ة  عل���ى �ضي���اق م�ث���ق لتحديد   •	

متطلبات امل�ضتفيدين ؟
	• هل هناك �ضياق معتمد ملراجعة متطلبات امل�ضتفيدين  

والتحقق من تطبيقها؟

يوجد لكن يوجد)5(  التخطيط
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • ه���ل ت�جد ل���دى  امل�ؤ�ض�ضة اأه���داف وا�ضحة وحمددة 
ت�ضعى لتحقيقها؟

هل ت�جد مهام عمل واجراءات لكيفية تنفيذها؟  •	
	• ه���ل هناك اآلية ملتابعة تنفي���ذ العمل وفق الإجراءات 

املحددة م�ضبقا ويتم متابعتها؟
ه���ل تتابع امل�ؤ�ض�ض���ة تنفيذ اخلط���ط وتقيمها بنهاية   •	

العام ؟
	• هل مت و�ض���ع م�ؤ�ض���رات قيا����ص الأداء وفق الأهداف 

امل��ض�عة ؟

يوجد لكن يوجد)6( امل�شوؤوليات وال�شالحيات والت�شالت
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • هل مت حتديد وت�ثيق امل�ض�ؤوليات وال�ضالحيات ذات 
العالق���ة بالعامل���ني مع خمتلف امل�ض���ت�يات الدارية يف  
امل�ؤ�ض�ض���ة؟ )الهيكل التنظيمي للم�ؤ�ض�ض���ة & ال��ض���ف 

ال�ظيفي للم�ظفني(
	• ه���ل هناك جهاز يف امل�ؤ�ض�ض���ة ي�ض���رف عل���ى تطبيق 
اخلدم���ات  و�ض����ل  م���ن  والتاأك���د  املطب���ق  النظ���ام 

للم�ضتفيدين باأف�ضل ما ميكن؟
ه���ل متتلك امل�ؤ�ض�ض���ة نظ���ام لالت�ض���الت الداخلية   •	
مبا يف ذلك عق���د اجتماعات دورية للمعنيني ملناق�ض���ة 
تطبيق النظام واأي تط�رات تهتم بخدمة  امل�ضتفيدين؟
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يوجد لكن يوجد)7( توفري املوارد
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • ه����ل تق�����م اإدارة  امل�ؤ�ض�ض����ة بت�ف����ر امل�ارد ال�ض����رورية 
لتطبيق العمليات اخلدمية اخلا�ضة بامل�ضتفيدين بطريقة 

منا�ضبة والتح�ضني امل�ضتمر لفاعليتها؟
ه���ل تت�ف���ر التجهي���زات والبني���ة التحتي���ة الالزمة   •	
للعملي���ات اخلدمي���ة والدارية الت���ي ت�ض���من بالنهاية 

ج�دة اخلدمات املقدمة للم�ضتفيدين ؟
هل تركز امل�ؤ�ض�ض���ة على وج�ب ار�ض���اء امل�ضتفيدين   •	

من خالل حتقيق كافة متطلباتهم؟

يوجد لكن يوجد)8( املوارد الب�شرية
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • ه���ل يت�ف���ر التدريب املنا�ض���ب لالأف���راد العاملني يف 
خدمة امل�ضتفيدين ؟

	• هل متتلك امل�ؤ�ض�ضة معاير لقيا�ص الأثر من التدريب؟
	• ه����ل يتم حتدي����د الكف����اءة ال�ض����رورية لالأف����راد الذين 

ينفذون العمال امل�ؤثرة يف ج�دة خدمة امل�ضتفيدين؟
• هل تعتمد امل�ؤ�ض�ض���ة �ض���جالت يبني فيها كل ما يتعلق 
بالتدريب والت�عية ورفع املهارات والكفاءات للعاملني؟
• ه���ل ميتلك الأفراد العامل����ن يف امل�اقع ذات التاأثر 
عل���ى ج����دة اخلدم���ات )اخل���رة وامله���ارة( الالزمة 

لتحقيق اجل�دة املطل�بة؟

يوجد لكن يوجد)9( البنية التحتية
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

 • هل تت�فر يف البنية واأماكن العمل الظروف املالئمة 
لإجن���از العم���ال مب���ا ي�ض���من ج����دة الأداء وخدم���ة 

امل�ضتفيدين على ال�جه الأمثل؟
	• هل اخلدمات امل�ض���اندة )امل�ا�ض���الت. الت�ضالت( 

مت�فرة مب�ضت�ى ي�ضمن ر�ضاء امل�ضتفيدين ؟ 
	• ه���ل ت�ج���د خط���ة �ض���ن�ية ل�ض���يانة املبان���ى والبنية 

التحتية للم�ؤ�ض�ضة؟
• ه���ل ت�ج���د اإج���راءات عمل حم���ددة لتنفي���ذ اأعمال 
ال�ض���يانة بامل�ؤ�ض�ض���ة لالأجهزة واملعدات امل�ضتخدمة ؟ 

وكيف تتم اأعمال ال�ضيانة عادة؟
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يوجد لكن يوجد)10( بيئة العمل
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

	• هل تطبق امل�ؤ�ض�ض���ة اجراءات ال�ضالمة املهنية للعاملني 
وامل�ض����تفيدين لتاأم����ني بيئ����ة عم����ل خالي����ة م����ن احل�ادث 

وال�ضابات؟
	• ه���ل ي�ج���د طفاي���ات حري���ق يف اأق�ض���ام امل�ؤ�ض�ض���ة 
املختلفة؟ وهل مت تدريب العاملني على كيفية ا�ضتخدام 

هذه الطفايات؟
	• هل ت�جد خطة ط�ارئ وم��ضح فيها اأماكن اخلروج 

واأماكن التجمع يف حالة حدوث الط�ارئ؟
	• هل تق�م امل�ؤ�ض�ضة باإجراء تفتي�ص دوري على متطلبات 
بيئة العمل ال�ضليمة )ر�ص اطفاء اآيل، كامرات مراقبة، 
م�ل���دات احتياطي���ة، كا�ض���فات اإ�ض���اءات احتياطي���ة، 
كا�ض���فات دخ���ان ، مانع ت�ض���رب غ���از( مب�ج���ب ق�ائم 
فح�ص معدة م�ضبقا لكل ن�ع من ان�اع متطلبات العمل ؟

يوجد لكن يوجد)11( التخطيط لتقدمي اخلدمات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

	• هل ي�جد تعريف وا�ض���ح وحم���دد للخدمات املقدمة 
من قبل الدار للم�ضتفيدين ؟ 

	• هل ميكن الطالع عليه ب�ضه�لة  من قبل اجلميع ؟
• ه���ل ي�ج���د اإجراءات عم���ل حمددة لت��ض���يح كيفية 

تقدمي هذه اخلدمات؟
• ه���ل ت�ج���د خط���ة عم���ل وا�ض���حة �ض���هرية للرام���ج 

واخلدمات التي �ضتقدم خالل ال�ضهر للم�ضتفيدين ؟
• هل ي�جد ق�ض���م اأو م�ض����ؤولني مهمتهم مراقبة تنفيذ 
اخلدمات املقدمة للم�ض���تفيدين  والتاأكد من ر�ض���اهم 

عليها؟

يوجد لكن يوجد)12( العمليات املتعلقة بامل�شتفيد
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

	• هل حددت امل�ؤ�ض�ض���ة متطلبات امل�ض���تفيدين حتديدا 
دقيقا ومبنى على اأ�ض�ص علمية ؟

	• ه���ل ت�ج���د اآلي���ة يتم م���ن خالله���ا متابعة مدى ر�ض���ا 
امل�ضتفيدين وذويهم عن اخلدمات املقدمة لهم؟

• هل ي�جد من�ذج لت�ضجيل �ضك�ى  م�ضتفيد اأو عائلته؟
• ه���ل تلت���زم امل�ؤ�ض�ض���ة باملعاي���ر املحلي���ة والدولي���ة 
اخلا�ض���ة بتقدمي خدمات امل�ؤ�ض�ضة للم�ضتفيدين؟ وهل 
تلتزم بالق�انني والت�ضريعات ال�ضائدة بالدولة واملتعلقة 

مبجال خدماتها؟
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يوجد لكن يوجد)13( امل�شرتيات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

	• هل ي�جد �ضجل معتمد لدى امل�ؤ�ض�ضة لختيار  وتقييم 
امل�ردين املتعاملني معها؟ 

	• ه���ل ت�جد الي���ة لفح�ص امل�اد امل�ض���رتاه والتاأكد من 
ج�دتها؟ 

• هل تت�ضمن وثائق ال�ضراء )اعالن املناق�ضة( بيانات 
ت�ضف ب��ض�ح امل�ا�ضفات وتعليمات الفح�ص والتفتي�ص 

الن�عي والبيانات الفنية الخرى ذات العالقة؟ 
• هل تق�م امل�ؤ�ض�ضة مبراجعة وثائق ال�ضراء للتاأكد من 

�ضحتها ودقة معل�ماتها؟ 
ه���ل ت�جد دورة م�ض���تندية ت��ض���ح كيف تت���م عملية   •

امل�ضرتيات بامل�ؤ�ض�ضة ؟

يوجد لكن يوجد)14( تقدمي اخلدمات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

	• هل تتم العمليات اخلدمية للم�ضتفيدين حتت ظروف 
م�ضيطر عليها؟

ه���ل ت�جد ل���دى العامل���ني تعليم���ات عمل وا�ض���حة   •	
ومكت�بة؟ 

• هل  املعدات امل�ض���تخدمة يف حالة متكنها من حتقيق 
الر�ضا التام للم�ضتفيدين؟ 

• هل ي�جد لدى امل�ؤ�ض�ض���ة �ض���جل خا�ص بكل م�ض���تفيد 
م�ض���جل فيه كافة البيانات عنه وي�ضمل ال�ضجل ت�ضجيل 

كل امل�اقف الغر عادية التي حتدث  له يف امل�ؤ�ض�ضة؟ 
ه���ل يت���م مراع���اة البع���د الإن�ض���اين للم�ض���تفيدين   •
ومعاملته���م بالطريقة الالئقة اأثن���اء تقدمي اخلدمات 

لهم؟ 
• ه���ل هناك ق�انني ت��ض���ح كيف يت���م التعامل مع من 

ي�ضئ للم�ضتفيدين ؟) قائمة عق�بات (
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يوجد لكن يوجد)15(  القيا�س والتحليل والتح�شني
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

هل تق�م امل�ؤ�ض�ضة بتخطيط وتنفيذ فعاليات القيا�ص   •	
واملراقب���ة والتحلي���ل لل�ق����ف على مطابق���ة اخلدمات 

للمتطلبات والتح�ضني يف �ض�ء نتيجة املطابقة؟
	• هل تق�م امل�ؤ�ض�ضة باإجراء تدقيق داخلي للنظام للتاأكد 

من مدى املطابقة مع متطلبات العمل بج�دة منا�ضبة؟
• هل يتم التاأكد من ان املدققني الداخليني يف امل�ؤ�ض�ضة 
هم من الأ�ضخا�ص غر املعنيني بالفعاليات التي �ضيتم 

تدقيقها ويت�ضم�ن باحلياد وال�ضتقاللية؟
ه���ل تق����م امل�ؤ�ض�ض���ة بالتاأكد من تنفي���ذ الجراءات   •
الت�ض���حيحية واعداد التقرير اخلا�ص بنتائج التدقيق 

الداخلي لالإدارة العليا للم�ؤ�ض�ضة؟
• ه���ل تق����م امل�ؤ�ض�ض���ة بقيا����ص ومراقب���ة خ�ض���ائ�ص 
اخلدم���ات املقدم���ة للم�ض���تفيدين  للتاأكد م���ن اليفاء 

مبتطلبات اجل�دة؟

يوجد لكن يوجد)16( التحكم يف اخلدمات الغري مطابقة
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

ه���ل تق����م امل�ؤ�ض�ض���ة بت�ض���خي�ص اخلدم���ات الغ���ر   •	
مطابقة وال�ضيطرة علية؟ 

	• هل تق�م امل�ؤ�ض�ض���ة باتخاذ الجراء املنا�ضب يف حالة 
تقدمي خدمة غر مطابقة للم�ضتفيدين؟ 

• هل ي�جد لدى امل�ؤ�ض�ض���ة �ض���جل جممع يتم فيه ت�ضجيل 
جميع ح���الت ع���دم املطابقة الت���ي حتدث اأثن���اء تقدمي 

اخلدمات اأو امل�ضاكل التي يتعر�ص لها امل�ضتفيدين؟ 
ه���ل يت���م اع���ادة  التحق���ق م���ن اأن اخلدم���ات التي   •
كان���ت تق���دم وهى غر مطابق���ة وبعد اتخ���اذ الجراء 
الت�ض���حيحي املنا�ضب معها قد اأ�ضبحت تقدم بطريقة 

مطابقة ول م�ضكلة فيها؟ 
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يوجد لكن يوجد)17( حتليل البيانات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

ه���ل تق�م امل�ؤ�ض�ض���ة بتح�ض���ني فاعلية اأنظم���ة العمل   •	
امل�ضتخدمة ب�ضكل م�ضتمر؟  

	• ه���ل تتم مراجع���ة الجراءات الت�ض���حيحية املتخذة 
وت�ثيقه���ا وذلك حلالت عدم املطابقة وامل�ض���اكل التي 

حتدث باملنظمة؟ 
• ه���ل تق�م امل�ؤ�ض�ض���ة باتخ���اذ الجراءات ال�ض���رورية 

لإزالة م�ضببات عدم املطابقة ومنع تكرار حدوثها؟ 
• ه���ل يتم مراجع���ة الإجراءات الت�ض���حيحية والتاأكد 

من فعاليتها؟
• هل تق����م امل�ؤ�ض�ض���ة باتخاذ اجراءات وقائية م�ض���بقة 
لتجنب عدم مطابقة العمل مع الجراءات امل�ثقة م�ضبقا؟
• هل ت�ثق الجراءات ال�قائية ويتم التاأكد من فعاليتها؟

يوجد لكن يوجد)18( ا�شتخدام التكنولوجيا 
غري مطبق

ل 
مالحظــاتيوجد

	• هل تق�م امل�ؤ�ض�ض���ة با�ض���تخدام التكن�ل�جيا بطريقة 
�ضحيحة لتب�ضيط الإجراءات وحفظ �ضجالتها ؟

املتخذة  الت�ض���حيحية  الجراءات  مراجعة  تتم  • هل 
وت�ثيقه���ا وذلك حلالت عدم املطابقة وامل�ض���اكل التي 

حتدث بامل�ؤ�ض�ضة؟
• ه���ل تق����م امل�ؤ�ض�ض���ة باتخاذ الجراءات ال�ض���رورية 
لتدريب العاملني على ال��ضائل احلديثة لتط�ير العمل 

املنظمة على   لتحاف���ظ  تتم عملي���ات مراجعة  • ه���ل 
وو�ض���ائلها  لأجهزته���ا  امل�ض���تمرة  ال�ض���يانة  برنام���ج 

التنك�ل�جيا والتاأكد من فاعليتها؟
• هل تق�م امل�ؤ�ض�ض���ة باتخاذ اجراءات وقائية م�ض���بقة 

عند حدوث حذف و�ضرقة املعل�مات اإلكرتونيًا 
• هل ت�ثق الجراءات ال�قائية ويتم التاأكد من فعاليتها؟
امل�ؤ�ض�ض���ة الكثر م���ن خدماتها عن طريق  • هل تقدم 

الأنظمة الإلكرتونية 
• هل تربط امل�ؤ�ض�ض���ة خدماتها املقدمة للم�ض���تفيدين 

مع الأجهزة احلك�مية املعنية بالأمر؟
• هل ت�ض���تخدم و�ض���ائل الت�ا�ضل احلديثة للن�ضر عن 

خدماتها ؟
• هل لديها نظام اإلكرتوين لقيا�ص خدمة امل�ضتفيدين 

ومدى ر�ضاهم 



10معيار البحرين لتقييم جودة الأداء املوؤ�ش�شي يف املنظمات اخلريية

الـمحــور الثانــي: للتقييــم
)متطلبات خدمــة امل�شتفيدين (

ا�شتمــارة تقييم املبـنى 
املبنى ب�شفه عامة

معلومات عامة: 
اأ/ املبنى:      o حك�مي       o  م�ضتاأجر        o  منا�ضب        o غر منا�ضب 

اذا كان غر منا�ضب يذكر ال�ضبب: ............................................................................

................................................................................................................

 ب/ املوقع:       o هادئ وبعيد عن الختناقات املرورية        o  يقع يف مناطق مزدحمة 
م�ضاحته غر منا�ضب   o           م�ضاحته منا�ضبة  o         

اذا كان غر منا�ضب يذكر ال�ضبب: ............................................................................

................................................................................................................ 

ج/ تكوين املبنى :
اأخرى  o oعمارة   o فلل             o  اأق�ضام / اأجنحة            

................................................................................................................ 
................................................................................................................

د/ نظافة املبنى ومرافقه:
رديئة  o                 جيدة  o             ممتازةo         

................................................................................................................ 
................................................................................................................

د/ و�شائل ال�شالمة العامة:
وج�د عالمات اإر�ضادية م�ضاءة يف املمرات وخمارج الط�ارئ .  o

ت�فر �ضبكة اإنارة للط�ارى يف املمرات وخمارج الط�ارئ .  o
ت�فر م�ضدر احتياطي كهربائي للمبنى  o

وج�د م�ضعد حريق  o
وج�د اأب�اب حريق تعمل تلقائيًا  o

................................................................................................................ 
................................................................................................................
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ثانيًا: دورات املياه

مالحظــاتالتــقييــمالبــنــــــــد مقبولجيدجيد جداممتاز
مدى مالئمة  الأدوات ال�ضحية1
م�ضت�ى النظافة2
ن�ع الته�ية3
الأجهزة الأدوات4
م�ضاحة دورات املياه5
ت�فر و�ضائل الأمن وال�ضالمة6

مدى مالئمة عددها مع عدد العاملني  7
وامل�ضتفيدين

مدى منا�ضبة م�ض���احة الأب�اب بحيث 8
ت�ضهل مرور لالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة

ت�فر ه�اتف الط�ارئ ومدى منا�ض���بة 9
مكانها وارتفاعها

مــالحظـــات عـامــة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثالثًا:املمـــرات 

مالحظــاتالتــقييــمالبــنــــــــد
مقبولجيدجيد جداممتاز

مدى �ضعتها وم�ضاحتها1
منا�ضبة ال�ان الطالء2
منا�ضبة الإ�ضاءة 3
مدى دخ�ل ا�ضعة ال�ضم�ص ب�ض�رة كافية4
مدى مالئمة الأر�ضية5

مدى مالئمة انحدار الأر�ص لت�ضهيل حركة  6
الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة بطريقة اآمنة

ت�فر برادات املياه7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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رابعا: ال�شــالت 

البــنــــــــد
التــقييــم

مالحظــات
مقبولجيدجيد جداممتاز

مدى منا�ضبة الطالء1
ج�دة الته�ية2
ت�فر الزرع الطبيعي3
دخ�ل ا�ضعة ال�ضم�ص  ب�ض�رة كافية4
ن�ع الأثاث امل�ضتخدم  ومدى منا�ضبته 5
منا�ضبة امل�ضاحة 6
منا�ضبة حجم التلفاز مع امل�ضاحة 7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

خام�شا:الفنــاء اخلـارجــي 

مالحظــاتالتــقييــمالبــنـــد مقبولجيدجيد جداممتاز
منا�ضبة م�ضاحته1
ت�فر احلدائق2
ن�ع الأثاث3
وج�د م�ضبح اأو �ضالل4
منا�ضبته لن�ع الأن�ضطة 5
جتهيزه مبا يتنا�ضب �ضباحًا وم�ضاًء6

7
جتهي���زه مبا يتنا�ض���ب وحركة جميع 
اأن����اع الإعاق���ات م���ن امل�ض���تفيدين 

والعاملني

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



13معيار البحرين لتقييم جودة الأداء املوؤ�ش�شي يف املنظمات اخلريية

�شاد�شًا: التجهيزات الطبية والريا�شية

مالحظــاتالتــقييــمالبــنـــد مقبولجيدجيد جداممتاز
هل ي�جد طبيب مقيم  1
هل ي�جد ممر�ص متخ�ض�ص2

3
هل تت�ف���ر الأجهزة الطبية الكافي���ة  للط�ارئ 
)جهاز ال�ض���كر، ال�ضغط، جهاز الك�ضجني، كل 

ما يرتبط بالإ�ضعافات الأولية(
هل ي�جد مدرب ريا�ضي متخ�ض�ص 4

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�شابعًا:�شــالة الطــعام »الكافيرتيا«

البــنـــد
التــقييــم

مالحظــات مقبولجيدجيد جداممتاز

مدى منا�ضبة الطالء1
كفاية الته�ية2
طريقة تقدمي الطعام3

مدى تن�ع الأطعمة مبا يتنا�ضب مع املراحل 4
العمرية واحلالة ال�ضحية

ن�ع الثاث امل�ض���تخدم )ومنا�ض���بته جلميع 5
امل�ضتفيدين والعاملني(

الأواين التي يقدم فيها الطعام6
مدى منا�ضبة امل�ضاحة 7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ثامنًا:النظافة وال�شيانة 
اأ/ النظافة ال�شخ�شية للعاملني وامل�شمولني بالرعاية تكون:  

                                                         o نظيفة                   o  غر نظيفة،

تغري املالب�س اخلا�شة للم�شمولني بالرعاية: 

                                                       o  با�ضتمرار   o     احيانا          o ل يتم التغير 
مالحظات: ..................................................................................................

 اختيار نوع املالب�س املنا�شبة:  
                                                       oمنا�ضب              o غر منا�ضب

................................................................................................................

 مدى الهتمام بالنظافة ال�شخ�شية للعاملني وامل�شمولني بالرعاية:  
 ............................................................................................................... 
................................................................................................................

النظافـــة و ال�شيانـــة : 
وجود �شهادة �شحية لعمال املطبخ :  .1  

o  ي�جد                    o  ل ي�جد   

مواد النظافة والعناية ال�شخ�شية :  .2  

              o مت�فرة                  o  غر مت�فرة

عمال النظافة :  .3  

              o العدد كايف            o  غر كايف 

التزام العمال بالزي املخ�ش�س لهم :   .4  

              o  ملتزمني               o  غر ملتزمني

العناية ال�شخ�شية لعمال النظافة :  .5  

              o  مت�فرة                 o  غر مت�فرة 
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ا�شتمــــارة تقييـــم اأن�شطــة

الربامج  والأن�شطة :

 اأ/ خطة الربامج والأن�شطة:
                                  o ي�جد خطة                  o  ل ي�جد خطة 

                                  o  منا�ضبة                       o  غر منا�ضبة

 ب/ تنفيذ الربامج و الأن�شطة:

                           o  داخل امل�ؤ�ض�ضة            o خارج امل�ؤ�ض�ضة   

ج/ مالحظات : 

................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................ 

................................................................................................................
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اأوًل:الن�شاط الديني 

البــنـــد
التــقييــم

مالحظــات مقبولجيدجيد جداممتاز

احلر�ص على ت�ضغيل القراآن1
مدى احلر�ص على الأذكار الي�مية2
ال�ضالة يف جماعة 3
حث امل�ظفني على ال�ضالة معهم ) للمحاكاة (4
اخذ امل�ضتفيدين للم�ضجد5
احلر�ص على �ضماع اخلطب6
رحالت العمرة اأو زيارة احلرم )ح�ضب احلالة(7
وج�د مر�ضد ديني 8
برنامج رم�ضان 9

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثانيًا:الن�شاط الإجتماعي والرتفيهي 

البــنـــد
التــقييــم

مالحظــات مقبولجيدجيد جداممتاز
هل يتم ا�ضتقبال الزوار دائمًا1
هل عدد الزيارات منا�ضبة 2
هل الفئات متن�عة 3
هل يتم ا�ضراكهم يف ن�ضاطات  خارجية 4
مدى  تن�ع  الأن�ضطة امل�ضاركني فيها 5
هل هناك زيارات للمطاعم 6
هل هناك زيارات لالأماكن الأثرية 7
هل يتم م�ضاركتهم يف تنظيم بع�ص الفعاليات8
مدى ا�ضطحابهم للت�ض�ق  9

اخلارج���ي 10 بالع���امل  ربطه���م  عل���ى  احلر����ص 
)بازارات، ت�زيع ن�ضرات ، افطار �ضائم(

مدى تن�ع الرحالت ) بحرية ، برية (11
ا�ضطحابهم للمنتجعات الرتفيهية12

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ثالثًا:الن�شاط الريا�شي 

البــنـــد
التــقييــم

مالحظــات
مقبولجيدجيد جداممتاز

مدى تن�عه 1
وج�د �ضالت ريا�ضية وجمهزة كاماًل2
هل يتم زيارة اندية ريا�ضية خارجية 3
هل يتم ا�ضتقبال بع�ص الريا�ضيني 4

بع����ص 5 مل�ض���اهدته  اخذه���م  يت���م  ه���ل 
الأن�ضطة الريا�ضية وممار�ضتها

هل تقام م�ضابقات ريا�ضية خمطط 6
لها 

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رابعًا:الن�شاط الثقــافــي 

البــنـــد
التــقييــم

مالحظــات
مقبولجيدجيد جداممتاز

مدى تن�ع الأن�ضطة التي ترتبط بالثقافة 1
مدى زيارة املتاحف الثرية واملناطق التاريخية 2
مدى حتديد الهدف من زيارة  تلك املناطق 3

لتق���دمي 4 خمتل���ف  جه���ات  م���ع  التع���اون  م���دى 
م�ضرحيات تراثية ق�ضرة 

امل�ضاركة يف الأندية الأدبية5

اله�اي���ات 6 بع����ص  ممار�ض���ة  عل���ى  ت�ض���جيعهم 
)الر�ضم، الأعمال احلرفية(

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

معايري عامة جلودة الربامج والأن�شطة 

املعيار
التــقييــم

مالحظــات
مقبولجيدجيد جداممتاز

حتديد الربامج ومدى مالئمتها للم�شتفيدين1
اختي���ار ن�عي���ة من الرام���ج ذات الأث���ر الفعال الذي 

يعالج امل�ضاكل ال�ضل�كية والنف�ضية  ب�ضكل جذري
ت�شميم الربامج بطريق احرتافية2

1-هل �ض���مم بطرق علمية احرتافية ت�ض���ت�يف عنا�ضر 
تطبيق الرنامج .

2-ه���ل تاأخ���ذ يف العتبار طبيع���ة الرنام���ج وطبيعة 
امل�ضتهدفني واإمكانية التطبيق، والعائد املت�قع.

3-اأن يخ�ض���ع الرنام���ج للتطبي���ق وم���ن ث���م التقييم 
والتط�ير اأو اإعادة الت�ضميم. 

خطة الربامـــج3
1-هل  اأُدرج الرنامج �ضمن خطة امل�ؤ�ض�ضة ال�ضن�ية.

2-هل اخلطة مت�ازنة وواقعية.
3-هل معرو�ض���ة ب�ض���كل مف�ض���ل م�ض���ت�فية عنا�ض���ر 
اخلط���ة ال�ض���حيحة فتت�ض���من )الأه���داف والرامج 

وامليزانيات، والت�قيت، وم�ضئ�ل التنفيذ....(،
تنفيذ الربنامج4

1-هل نفذ الرنامج بدقة وفق الت�ضميم املعتمد.
2- ه���ل مت اللتزام بخط����ات التنفيذ، وخطة التنفيذ 

املعدة �ضابقًا.
1- هل نفذ باأ�ضل�ب يحفظ كرامة امل�ضتفيد.

قيا�س اأثر الربامج على امل�شتفيد4
1- هل حت�ض���نت وتغرت اأح�ال امل�ض���تفيدين )نف�ضيًا، 

اجتماعيًا، ماديًا، �ضحيًا ( بعد الرنامج .
2-ه���ل يتم اإعادة التقييم للرامج واإعادة ت�ض���ميمها 

بناء على الأثر املقا�ص؟
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املحور الثالث: مقابلة املوظفني

ماهي طبيعة عملك؟  -1 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

هل تعرف جميع املهام وامل�شوؤوليات امللقاة على عاتقك يف داخل املوؤ�ش�شة؟  -2 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

درجة ِاتقانك لها؟   -3 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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ماهي ال�شعوبات التي تواجهك عند القيام بالأعمال ؟  -4 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ماهي اأ�شباب تلك ال�شعوبات؟  -5 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

من وجهة نظرك ماهو احلل الأمثل حلل تلك امل�شكالت؟  -6 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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هــل انــت على معرفة تامــة بجميع التغــريات وخ�شو�شا النف�شية جلميــع املراحل العمرية   -7 
للم�شتفيدين؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ما الذي ي�شعرك بالر�شا؟  -8 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

كيف تقيم الربامج التدريبية املقدمة لك؟  -9 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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 10- ما جوانب الق�شور يف تلك الربامج؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 11- ماهي الربامج املقرتحة من قبلك لتطوير الأداء؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 12- ماهي طرق التدريب املف�شلة لديكم ؟) دورات – ور�س عمل- كتب ...(؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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 13- من وجهة نظرك ماهي اخلدمات التي متيزكم عن غريكم ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 14- من وجهة نظرك ما هو معيار املوظف املتميز ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------



24معيار البحرين لتقييم جودة الأداء املوؤ�ش�شي يف املنظمات اخلريية

الـمحور الرابع: قائمة الوظائف 

مالحظــاتالعــددم�شمى الوظيفةم

مدير1
م�ضاعد2
�ضكرتر3
اأخ�ضائي نف�ضي4
اأخ�ضائي اجتماعي5
مراقب اجتماعي6
مدرب مهارات واأن�ضطة7
م�ظف عالقات عامة8
معد اأن�ضطة9

طبيب اأو ممر�ص مقي10
مدرب اأن�ضطة ريا�ضية 11
حار�ص اأمن 12
عامل نظافة13
م�ظف عالقات عامة واإعالم14
طباخ15
اأخرى16
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التو�سيات و املقرتحــات

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------


