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 الجهة الشريكة ......................(اسم )  الجهات الشريكةاستمارة تقييم 
 

نظام اإلدارة بالجهة 

 الشريكة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام المالي:

 

أعضاء الجمعية 

 العمومية/ المؤسسين

 عدد األعضاء
 عضو 30الحد االدنى 

                                                                عضوا 30اقل من 

      نقطة(3)

 (صفر) 
 

   نقطة(1)                                           لإلناثيوجد تمثيل  تمثيل االناث

 

  نقطة(1)                                لى االقلع اجتماع واحد سنويا عدد االجتماعات

 /5 المجموع

 
مجلس االدارة/ مجلس 

 األمناء

 

 عدد األعضاء

    

   فأكثر أعضاء 10عدد 

 أعضاء 9: 6من عدد 

 أعضاء فأقل 5من  عدد 

   قطة(ن2)

                                      نقطة( 1 ( 

 (صفر)  
  

                 نقطة(1)     لإلناث  تمثيل يوجد تمثيل االناث

 

نسب حضور االجتماعات 

وفقا لمحاضر االجتماعات 

 المعتمدة

% أو أكثر من األعضاء اجتماعات مجلس  70حضور 

 (نقطة2)                        اإلدارة/ اجتماعات مجلس األمناء
 

% من األعضاء اجتماعات مجلس  60الحد األدنى حضور 

 نقطة(1)                       االدارة /اجتماعات مجلس االمناء 
 

 

 عدد اللجان 
 نقطة(2)    أكثر من لجنة                                            

 نقطة(1)       عدد لجنة واحدة   )الحد االدنى(                   
 

 /7 المجموع 

 
الجهاز الوظيفي للجهة 

 الشريكة

  و

 مقر الجهة

 خبرات وتخصصات
 المنصب منذ:يتولى  المدير التتفيذى

 سنة  2أكثر من 
   (نقطة2) 

  
 منذ:المدير المالى /المحاسب يتولى المنصب 

 نقطة(1)                                              سنة  2أكثر من
  

 

   نقطة(1)                                  يتم االستعانة بمتطوعين   

 مقر الجهة

 نقطة(2)                                                   لمقر تمليكا

 نقطة(1)                                                   المقر ايجار

            )صفر(                                              تخصيصالمقر 
 

 

 /6 المجموع  

 التسجيل والتوثيق

  

  

  

الحفظ في دفاتر وسجالت 

 معتمدة

الجهة / صورة من  اجتماعاتصورة من سجالت محاضر 

 دفتر تسجيل الصادر والوارد/ ...إلخ

 نقطة(2)                                                        يوجد

 )صفر(                                                      ال يوجد

  

 

الحفظ في ملفات وبرامج 

 حاسب الى 

فظ والتسجيل بواسطة الحاسب نظام الحنسخة مطبوعة من 

 االلى

 نقطة(1)                                                   يوجد     

 )صفر(                                                ال يوجد      

  

 توثيق انشطة الجهة 
                                           نقطة(1)         )نشرات/ مطويات/ تقارير سنوية...( يوجد

 )صفر(                                                 ال يوجد     
  

 

تقارير الجهات االدارية 

 واألشرفية 

عدم وجود مالحظات فنية / مالية مؤثرة بتقارير الجهات 

           نقطة(2)   أو تعثر فى سداد المستحقات اإلدارية واألشرفية
  

 /6 المجموع  

 

 اإلدارية  -اللوائح المالية  اللوائح
 لوائح شئون عاملين/ لوائح إدارية /لوائح مالية

 نقطة(2)                                                     أخرى 
  

                   )صفر(                      الئحة النظام األساسي فقط  يوجد     

 
 /2 المجموع  
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امساك الدفاتر  

المعتمدة ونظام 

 التسجيل االليكترونى

دفاتر ايرادات ومصروفات/ 

 خزينة
   (طانق2 )                   ويتم التسجيل بها بانتظام  يوجد دفاتر

 النظام المالى

سجالت إضافية، ونظام 

تسجيل الكترونى على 

 الحاسب االلى

 -سجالت إضافية ويتم التسجيل بها مثل دفتر مخزن  يوجد

 -مريكية  نك اليومية األب –تحليلي لإليرادات والمصروفات 

 نقطة(2)       دائن/مدين / نظام تسجيل محاسبى الكترونى 
  

 4 المجموع

 
 توافر دورة المستندية:

 

 كاملة
مذكرة تسلسل ورقابة في تسجيل وتأييد التدفقات المالية ) يوجد

 (طانق 3)                    فاتورة(-شيك  -ذن صرفإ -صرف
 

   )صفر(                                                                غير كاملة

 

 3 المجموع

 الميزانيات:

  

 

 آخر ميزانيتين معتمدتين

 بدون عجز

 نقطة( 2)                         ميزانية بدون عجز        2عدد 

 نقطة( 1ميزانية بدون عجز                                ) 1عدد 
 

 

                               نقطة( 1)                   او اكثر   جم50.000 آخر ميزانية  الفائض المحقق

المشروعات جمالي قيمة إ

المنفذة خالل الثالث سنوات 

 األخيرة

  نقطة( 2)                            مليون ونصف او اكثر  1.5

مساهمة المجتمع في 

مشروعات تنموية 

ذات موازنات  سابقة

مستقلة وتم من خاللها 

 تحقيق مخرجات

 

 يتمدعم عينى / ...( )

االستدالل عليها في ميزانيات 

 سابقة 

 نقطة( 1)                                                       توجد

 )صفر(                                                     ال توجد 

 مشروعات" ال تعد  الندوات ،الفعاليات، القوافل الخيرية" 
 

 6 المجموع 

 الخطط االستدامة

  نقطة(1)   يوجد                                                        خطة استدامة التمويل

  نقطة( 1يوجد                                                          ) خطة استدامة مؤسسيه

خطة استراتيجية بمؤشرات 

 سنوات( 5-3قياس لمدة )

 خطة استراتيجية للجهة تتضمن : توجد

زمنى / هدف عام/ اهداف فرعية/ األنشطة / موارد برنامج 

 نقاط( 3)       مالية وبشرية / مؤشرات قياس / تحديد مسئول

                                                              

 

 5 المجموع

 المتابعة والتقييم

لمتابعة سلوب اا

 والتقييم  

 

  نقطة(1)                           كل الوقت )موظف دائم( يوجد توافر مسئول متابعة وتقييم

 نظام للمتابعة

نسخ من تقارير متابعة تتضمن قياس المخرجات المحققة 

 نقطة( 2)                              المخططة  باألهدافمقارنة 

 )صفر(                                                     ال يوجد 
 

 تقييم المشروعات

يتم تقييم المشروعات بواسطة مقيم خارجى متخصص/ جهة 

وفقا لتقارير صادرة من جهات تقييم  خارجية

 نقطة(2)                                                   خارجية 

 )صفر(                                                     ال يوجد 
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 :األنشطة
  

  

عدد المشروعات 

)المتوافر لها 

 موازنة/تمويل(

 لقائمة حاليا امشروعات 

 (طانق3)                         ( مشروعات 3حد أدنى عدد )

 صفر()                                     ( مشروع 3اقل من )

 "مشروعات ال تعد  الندوات ،الفعاليات، القوافل الخيرية" 
  

 واتفاقياتشراكات 

تعاون مع )قطاع خاص/قطاع 

 استشاريةعام / جهات 

واكاديمية/ منظمات مماثلة/ 

 (الخ...

 (طانق3 )                                         جهة 2من  أكثر

 نقطة(1)                                       جهة ( 2)حد أدنى 

 
 

الخبرات المتوافرة 

في مشروعات 

 والتشغيلالتدريب 

أنشطة فى مجال و

مكافحة الهجرة غير 

 النظامية
 

 

 

 

 

يرفق كشف بأسماء 

المشروعات وفرص 

العمل المحققة وفرص 

التدريب وجهات 

ومجاالت التدريب 

والجهات )الممولة( 

 المانحة/المقرضة

تنفيذ  ومحافظات

 المشروعات

مشروعات التدريب والتشغيل 

 التي يتم تنفيذها حاليا 

                                                                   مشروعات 7 نقطة( بحد أقصى1)كل مشروع 

 نقاط( 7)                                                             
  

 3فرص العمل المحققة )اخر 

اعوام( من خالل مشروعات 

 تدريب وتشغيل 

 ط(انق10)                        فرصة عمل  1000أكتر من 

 ط( انق 5)                                           500أكثر من 

 ط(انق 3)                                 فرصة  250من  كثرأ
  

مشروعات التدريب ورفع 

 3كفاءة الشباب )فقط(  )اخر 

دون توفير فرص  (أعوام

 عمل

 ط( اقن 7)                                 مشروعات  4أكثر من 

  نقاط(3)                                    مشروعات 4أقل من 
  

عدد جهات التدريب 

المتخصصة والمعتمدة التي 

 تم التعامل معها 

 ط( انق4)                                          جهة  2حد ادنى 

 )صفر(                                             جهة  2أقل من
  

عدد الجهات المانحة الدولية 

 التي تم التعامل معها

 ط(انق 4)                                      جهات  4أكثر من 

 نقطة(  2)                                      جهات  4أقل من  

 )صفر(                                                      ال يوجد 
 

عدد الجهات المانحة المحلية 

 التي تم التعامل معها

 ط( اقن 4)                                      جهات  4أكثر من 

 نقطة(  2)                                        جهات  4أقل من 

 )صفر(                                                      ال يوجد-
 

في مجال أنشطة توافر 

 مكافحة الهجرة غير النظامية 

 نقطة( 2)                                             خبرات توجد

 )مستندات مؤيده(
 

المؤتمرات والندوات في 

المجال التنموي التي قامت 

 بتنظيمها

 نقطة(  1)                                                       يوجد

 )صفر(            ال يوجد                                          
 

  نقطة(2)                        كل الوقت )موظف دائم( يوجد مشروعاتتوافر مسئول 

النطاق الجغرافي الفعلي 

 لممارسة األنشطة

              نقاط(4) وعات في نطاق المحافظة المستهدفةسبق تنفيذ مشر

 (نقاط 3)       غير محافظتهامشروعات  للجهة تنفيذسبق  

 )صفر(            خارج محافظتهالم يسبق تنفيذ مشروعات 

 

 

 56 المجموع

 100 المجموع اإلجمالي

 

 


