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احلم��د هلل وح��ده وال�س��اة وال�س��ام عل��ى م��ن ال نب��ي بع��ده 
وبع��د :

فيطي��ب الإدارة الف��روع اأن ت�س��ع ب��ن اأيديك��م دلي��ل التعري��ف 
بالدع��م املع��ريف وخدمات��ه وتطبيقات��ه عل��ى م�س��ت�ى امل�ؤ�س�س��ة 
وفروعها يف ن�سخته االأوىل والذي ياأتي �سمن مبادرات االإدارة 
 لع��ام 2019م  �س��ائلن اهلل تع��اىل اأن ينف��ع باجله���د واأن ي�س��دد 

اخلطى .
واهلل امل�فق ...      

اإدارة الفروع 

املقدمة
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حول 
الدليل

ياأت��ي دلي��ل خدم��ات الدع��م املع��ريف عل��ى م�س��ت�ى م�ؤ�س�س��ة 
�س��ليمان ب��ن عبدالعزي��ز الراجح��ي اخلريي��ة �سم��ن منظ�م��ة 
للخط��ة  الرئي�س��ية  اخلدم��ات  �سم��ن  تاأت��ي  الت��ي  املب��ادرات 

الت�س��غيلية للم�ؤ�س�س��ة وي�س��ب يف اأهدافه��ا وم�ؤ�س��راتها .
ع��ن  التع��رف  عل��ى  الف��روع  م�س��اعدة  اإىل  الدلي��ل  ويه��دف 
كث��ب عل��ى مفه���م الدع��م املع��ريف وخدماته وتطبيقاته ، حيث 
اإدارة  مبفه���م  تعري��ف  اإىل  مقدمت��ه  يف  الدلي��ل  �س��يتطرق 

. امل�ؤ�س�س��ي  العم��ل  يف  واأهميت��ه  املع��ريف  والدع��م  املعرف��ة 
كم��ا �س��يعرف الدلي��ل مب�ؤ�س��ر الدع��م املع��ريف ومعادل��ة قيا�س��ه 
ويب��ن جمل��ة م��ن االأ�س���ل املعرفي��ة يف امل�ؤ�س�س��ة م��ع التط��رق 

لبع���ض النم��اذج التطبيقي��ة للدع��م املع��ريف واأدوات ن�س��ره .
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ظه��رت تعاري��ف متع��ددة الإدارة املعرف��ة ، وبا�س��تقرائها ميك��ن 
اأن يتم تعريف اإدارة املعرفة - اإجرائياً - بالتايل  :

ت�لي��د  عل��ى  وفروعه��ا  امل�ؤ�س�س��ة  ت�س��اعد  الت��ي  العملي��ات 
ون�س��رها،  وا�س��تخدامها،  وتنظيمه��ا،  واختياره��ا  املعرف��ة، 
وحت�يل املعل�مات الهامة واخلربات التي متتلكها واال�ستفادة 
منه��ا يف االأن�س��طة االإداري��ة املختلف��ة كاتخ��اذ الق��رارات، ح��ل 
امل�س��كات، التعل��م، والتخطي��ط اال�س��راتيجي  بحي��ث حتق��ق 
قيم��ة م�ساف��ة عل��ى م�س��ت�ى راأ���ض امل��ايل الب�س��ري وامل�ؤ�س�س��ي 

واملعل�مات��ي .

إدارة

 املعرفة 
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تنت��ج القيم��ة امل�ساف��ة يف العم��ل ع��ن طري��ق اال�س��تفادة م��ن 
املع��ارف املتعلق��ة بالعنا�س��ر التالي��ة :

امل�ظف��ن  مه��ارات  وي�س��مل   : الب�س��ري  امل��ال  راأ���ض   -
. وخرباته��م  ومعارفه��م  وم�اهبه��م 

امل�ؤ�س�س��ية  الثقاف��ة  :وي�س��مل  امل�ؤ�س�س��ي  امل��ال  راأ���ض   -
االأه��داف  بتحقي��ق  وااللت��زام  اجلماع��ي  والعم��ل  والقي��ادة 

. اال�س��راتيجية 
البيان��ات  ق�اع��د  وي�س��مل   : املعل�مات��ي  امل��ال  راأ���ض   -
واأنظم��ة املعل�م��ات والبني��ة التحتي��ة التقني��ة للمعل�م��ات .
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ه��� دع��م اإداري لاأ�س���ل وامل�ج���دات املعرفي��ة يف امل�ؤ�س�س��ة 
وفروعها  بهدف اإيجاد قيمة م�سافة يف العمل بهدف اكت�ساب 

املعرفة وت�سنيفها وحتديثها وا�س��تخدامها ون�س��رها .

مفهوم 
الدعم 

املعريف 

التعام��ل االأمث��ل م��ع االأ�س���ل وامل�ج��دات املعرفية يف امل�ؤ�س�س��ة 
وفروعه��ا به��دف اإ�ساف��ة قيم��ة معرفي��ة للجه��ات التي تتعامل 

معها ومبا يحقق اكت�ساب املعرفة وت�سنيفها ون�سرها .

التعريف االإجرائي للدعم املعريف
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للعم��ل  امل�ساف��ة  القيم��ة  وت�لي��د  الق��رار  لدع��م  م�س��در   .1
للم�ؤ�س�س��ة واجله��ات الت��ي تتعام��ل معه��ا .

2. امل�ج���دات املعرفي��ة متث��ل الق���ة امل�ؤث��رة الت��ي ت�سم��ن بق��اء 
وا�ستمرار  امل�ؤ�س�سات

3. ي�س��اهم اال�س��تثمار يف راأ���ض امل��ال املع��ريف عل��ى الت�سجي������ع  
.واالب��داع واالبت��كار والتح�س��ن امل�س��تمر

االه��داف  حتقي��ق  و  اخلط��ط  بن��اء  يف  مهم��اً  دوراً  يلع��ب   .4
اال�س��راتيجية

أهمية 
الدعم 

املعريف 
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فوائد الدعم 
املعريف 

  على م�ست�ى امل�ظف :
   حت�سن وت�سريع عملية اتخاذ القرار ب�سبب ت�فر املمار�سات 

االأن�سب 
م��ن  اال�س��تفادة  ع��رب  وذل��ك  واالنتاجي��ة  الفعالي��ة  زي��ادة    

. ال�س��ابقة  تك��رار  االأخط��اء  احلل���ل املجرب��ة وجتن��ب 
   ت�سريع عملية نقل املعرفة وخا�سة للم�ظف اجلديد 

التحفي��ز  م�س��ت�يات  رف��ع  ع��رب  ال�ظيف��ي  الر�س��ا  زي��ادة    
. امل�ؤ�س�س��ي  وال���الء  وامل�س��اركة 
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   على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة :
   امل�ساهمة يف البناء وتلبية االحتياجات اال�سراتيجية .

   ح�س��ر املع��ارف ذات االأهمي��ة اال�س��راتيجية والت�س��غيلية 
وت�ثيقه��ا وحتديثه��ا ل�سم��ان اأداء امله��ام بفعالي��ة .

   زي��ادة ر�س��ا امل�س��تفيدين م��ن امل�ؤ�س�س��ة وفروعه��ا ع��رب تق��دمي 
خدمات ذات  ج�دة ومعارف مهمة وت�ا�سل فعال .

   تخفي��ف ال�سغ��ط عل��ى طلب��ات املن��ح امل��ايل باإيج��اد قن���ات 
متع��ددة للمن��ح املع��ريف ب��س��ائل متع��ددة .

فوائد الدعم 
املعريف 
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األصول 
املعرفية

مناذج للأ�صول املعرفية
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   اأدوات  تطبيقية  للأ�صول املعرفية

التطبيقات  املعرفية م

1

التطبيقات  املعرفية

منتجات واإ�صدارات مركز بيت اخلربة للبحوث اال�صت�صارات املقدمة للجهات املانحة يف املنطقة
والدرا�صات االجتماعية االأهلي

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

م

ور�ش العمل املقدمة لتطوير القطاع

لقاءات التوا�صل و االأن�صطة امل�صاحبة لها 

ت�صويق م�صاريع اجلهات اخلريية على جهات مانحة 

تقييم اجلهات امل�صتفيدة للمانحني االآخرين

اإ�صناد يف الزيارات امليدانية للجهات املانحة

االإ�صناد يف درا�صة امل�صاريع للجهات املانحة 

منتجات واإ�صدارات �صركة عطاءات العلم 

مبادرة طلب املنح

مبادرة ر�صد للأيتام

مبادرة حفظ النعمة

متثيل املوؤ�ص�صات ال�صقيقة يف الوقف يف املنطقة مع 
امل�صتفيدين منها

منتجات واإ�صدارات املوؤ�ص�صة

املعار�ش املتنقلة

الئحة امل�صاريع النوعية

لوائح املوؤ�ص�صة

املوقع االإلكرتوين للموؤ�ص�صة 

من�صات التوا�صل االجتماعي للموؤ�ص�صة 

االأنظمة االإلكرتونية ) نظام مانح - نظام �صاب - املعمارية اال�صرتاتيجي ( 

منتجات واإ�صدارات موؤ�ص�صة مناهج العاملية

التزويد بالبيانات واملعلومات

اأخرى : ...................................

اال�صت�صارات املقدمة لرجال االأعمال يف املنطقة 
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 اآلية التعامل مع االأدوات التطبيقية للأ�صول املعرفية

1- تر�سيح االأدوات التطبيقية املنا�سبة للفروع.
2- اإجراء ع�سف ذهني الختيار االأفكار التي ميكن 

ا�ستخدامها مع االأدوات املر�سحة.
3- ت�زيع االأدوار بن الزماء مبا ينا�سبهم 

4- ا�ستخدام من�ذج قيا�ض م�ؤ�سر عدد اجلهات امل�ستفيدة 
من الدعم املعريف يف �سفحة 16 .
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املوؤ�صر :  عدد اجلهات امل�ستفيدة من الدعم املعريف .

و�صف املوؤ�صر : يقي�ض امل�ؤ�سر تقدمي الدعم املعريف 
للجهات امل�ستفيدة وال�سقيقة يف القطاع .

معادلة القيا�ش : عدد اجلهات التي ح�سلت على دعم 
معريف من امل�ؤ�س�سة .

م�صتهدف عام  2019 الإدارة الفروع : 100  جهة 
م�صتهدف عام 2019 لكل فرع : 10 جهات 

 تعريف موؤ�صر الدعم املعريف
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منوذج قيا�ش موؤ�صر عدد اجلهات امل�صتفيدة من الدعم املعريف

عدد املوجودات املعرفية امل�صتهدفة : 10    
الفرع : .............     عدد املوجودات املعرفية :...........

اجلهة امل�صتفيدة م

مثال

اآلية التنفيذالتطبيقات  املعرفية املحافظةاملنطقة

لقاءات التوا�صل و االأن�صطة جمعيات الرب اخلريية
امل�صاحبة لها 

تقدمي ورقة عمل بعنوان 
حتديد االحتياجات  �صقراءالريا�ش

تزويدهم باأدلة امل�صارات املنتجات واالإ�صداراتموؤ�ص�صة مانحةمثال الدمامال�صرقية

مثال

مثال

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

15

16

17

18

منتجات واإ�صدارات �صركة املدينةاجلمعيات اخلريية 
عطاءات العلم  التدريب على برنامج ينبع

درا�صة امل�صاريع العلمية

منتج مركز بيت اخلربةمكةمراكز التنمية االأ�صرية التعريف مبن�صة مركز جدة
بيت اخلربة االإلكرتونية
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- الدليل اال�صرت�صادي الإدارة املعرفة يف احلوكمة االحتادية -  أبو ظبي -
- دور اإدارة املعرفة يف حت�صني االأداء املوؤ�ص�صي   / ر�صالة ماج�صتري .

مراجع مفيدة يف الدعم املعريف

http://www.knowledge-management-tools.net       : موقع إلكرتوين -




