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المقدمة 

املرســلني،  وســيد  الخلــق  أرشف  عــى  والســام  والصــاة  للــه،   الحمــد 
نبينا محمد وعى آله وصحبه وسلم تسليامً إىل يوم الدين، أما بعد:

التنميــة املجتمعيــة مكــون أســاس مــن مكونــات املجتمعــات املتقدمــة، ولــكل 
ــى  ــا مت ــا وتجاوزه ــر تحييده ــه ويتي ــات تعرتض ــات وصعوب ــا تحدي ــون منه  مك
مــا ضبطــت أدوات التحليــل وخطــط التعاطــي معهــا، لذلــك اهتمــت الحكومــات 
باالطــاع عــى مــؤرشات التنميــة املحليــة والعامليــة وأصبــح تكامــل األدوار بــني 
حتميــة رضورة  واألهــي  والخــاص  الحكومــي  القطــاع  يف  التنميــة،   رشكاء 

 من أجل االستفادة من املوارد والقدرات التي ميتلكها كل رشيك.

ــد ــذا نج ــة، ل ــم الحديث ــد املفاهي ــي أح ــر الربح ــاع غ ــة يف القط ــر الرشاك  تعت
 أن الــدول املتقدمــة، تتحــدث عــن الرشاكــة، وتعلــن التزامهــا بهــا وتشــجيعها 
لهــا واعتبارهــا الحــل األمثــل ملواجهــة إخفاقــات التنميــة، كــام أن هنــاك اتجاهــاً 
ــادرة  ــر ق ــة الغ ــاء الحكومي ــن األعب ــف م ــيلًة للتخفي ــا وس ــا باعتباره ــر إليه ينظ
عــى حملهــا مبفردهــا، وتريــد دفعهــا نحــو دائــرة الرشاكــة مــع القطاعــني 
، كــام أن فــروع املؤسســة أصبحــت منتــرشة   ) الخــاص – األهــي   (  اآلخريــن 
يف مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية مــام يعطيهــا القــدرة عــى دراســة 
ــة  ــه املؤسس ــام أن توج ــتحقاقاً، ك ــر اس ــتفيد األك ــول للمس ــات والوص االحتياج
املبنــي  باملنــح  االهتــامم  وزيــادة  املنــح  مســارات  تطويــر  نحــو   الحــايل 
تغيــر وتحقيــق  مســتدام  أثــر  صناعــة  نحــو  توجههــا  يؤكــد  األثــر   عــى 

ــت  ــد وع ــة ق ــون املؤسس ــك تك ــا، وبذل ــي تخدمه ــا الت ــع والقضاي  يف املجتم
باكــراً بأهميــة الــرشاكات كــدور هــام مــن األدوار التــي يجــب أن تقــوم بهــا 
وتســتثمر فيهــا، وبنــاء عــى ذلــك جــاء هــذا اإلطــار العــام للــرشاكات كــرورة 
مــن أجــل توضيــح املفاهيــم املتعلقــة بهــا، ووضــع الضوابــط واملحــددات، 
واختيــار األدوات واآلليــات املناســبة لبنــاء رشاكات اســرتاتيجية عــى أســس 

صحيحة .
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مصطلحات الدليل:

املعاين   - املستند  هذا  يف  وردت  أينام   - التالية  والعبارات  باأللفاظ  يقصد 
املبينة أمام كل منها:

المؤسسة: 
هي مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي الخرية.

الشريك/الشركاء:
أو القطاع األهي،  الخاص  أو القطاع   يقصد به أي جهة من القطاع الحكومي 

وترغب ببناء رشاكة مع املؤسسة لتحقيق أهداف محددة.

إدارة الشراكات والكيانات:
يقصد به املوظفون العاملون يف إدارة الرشاكات باملؤسسة، إدارًة أو تنفيذا، 

عى مستوى املركز الرئييس أو فروع املؤسسة.

فريق الشراكة: 
يقصد به الفريق الذي يعتمده الرشكاء إلدارة عقد الرشاكة وتنفيذ خطة عملها.

المجال/المجاالت: 
هي املجاالت املعتمدة يف املؤسسة  ) االجتامعي – التعليمي – املساجد 

– اإلعامي – الصحي – الدعوي ( ، وهي ثابتة وفقاً لوصية الواقف.

المسارات:
 هي مسارات املنح املعتمدة يف املؤسسة.

الجهات الحكومية:
وهي كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن امليزانية العامة 

للدولة أو ملحقة بها.
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القطاع الخاص:
الكيانات الهادفة للربح.

الجمعيات األهلية:

أشخاص من  مؤلفة  معينة،  غر  او  معينة  ملدة  مستمر  تنظيم  ذا  كيان   كل 
 من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، غر هادفة للربح أساساً، وذلك من أجل 
العربية  اململكة  يف  األهلية  الجمعيات  نظام  حدده  هدف  أو  غرض  تحقيق 

السعودية.

المؤسسات األهلية:
ذوي  من  شخص  يؤسسه  معينة،  غر  أو  معينة  ملدة  مستمر  مانح  كيان  أي 
للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق  االعتبارية، غر هادف  أو  الطبيعية  الصفة 
يخصصه  ما  عى  ويعتمد  املخصص،  أو  العام  النفع  أغراض  من  أكر  أو  غرض 

املؤسس أو املؤسسون من أموال أو أوقاف، أو هبات أو وصايا.

المركز الرئيسي:
يقصد به املقر الرئييس للمؤسسة ويقع يف مدينة الرياض.

فروع المؤسسة:
يقصد به فروع املؤسسة املنترشة يف مناطق ومدن اململكة العربية السعودية.

النماذج:
يقصد به النامذج املرفقة والتي يتم استخدامها كمتطلب أثناء بناء الرشاكة .
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الغرض من الدليل 

ضبط عمليات وإجراءات الرشاكات باملؤسسة.--

االسـرتاتيجية -- األهـداف  تحقيـق  يف  الـرشاكات  وفعاليـة  كفـاءة  زيـادة 
للمؤسسة.

وضـع إطـار مرجعـي الختيـار الـرشكاء، وإدارة الـرشاكات لتكـون أكـر جـودة --
واستدامة.

التعريف اإلجرائي للشراكات بالمؤسسة:

هي عاقة طوعية تعاقدية بني املؤسسة وطرف آخر فأكر، لها أهداف وأدوار 
محددة، يحشد فيها الرشكاء مواردهم، ويتشاركون يف إعداد وتصميم وتنفيذ 
تغير  إحداث  أو  قضية  مع  للتعامل  والنشاطات  والخطط  السياسات  ومتابعة 

لتحقيق أهداف الرشاكة وترك أثر مستدام. 

سمات الشراكات:

ذات طابع رسمي.--

بني طرفني أو أكر.--

تهدف إىل تقديم حلول لقضايا محددة متفق عليها.--

تكون مساهامت وأدوار الرشكاء واضحة و مفصلة.--
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منطلقات الشراكات:

تنطلق املؤسسة يف عملها يف الرشاكات كونها أحد أهم الطرق املساهمة 
يف تعظيم أثر املنح، ويأيت هذا انطاقا من املحددات التالية:

رؤية المملكة العربية السعودية:

تنص رؤية اململكة 0-0- عى مبدأ الرشاكة كواحد من أهم السبل لتحقيق الرؤية .

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية: 

حيث ورد يف النظام عدة أدوار للوزارة و منها :

تنظيم املؤمترات والندوات يف مجال العمل األهي، أو املشـاركة فيها،  	
ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك، وتفعيلها.

والجمعيـات  	 الرسـمية،  الجهـات  بـني  للتنسـيق  الازمـة  القواعـد  وضـع 
واملؤسسات، داخل اململكة، وفًقا لهذا النظام واألنظمة األخرى.

دعم ثقة املجتمع يف الجمعيات، واملؤسسات، وتعزيزه. 	

وجميعها ال تتم إال بتنظيم الرشاكات بني مكونات املجتمع الثاثة. 	

نظريتنا: 

املؤسسات  مع  الرشاكة  جسور  مد  إىل  »نسعى  اآليت:  عى  نظريتنا  تنص 
اململكة  يف  الربحي  غر  القطاع  يف  الفاعلني  كأحد  بدورنا  إميانا  واملجتمع 
العربية السعودية، واعتقادا بأن التكامل من أهم مرتكزات التنمية. نحرص أن تكون 
رشاكاتنا فاعلة وذات تأثر مبارش، وأثر مستدام، وننطلق فيها ببعد اسرتاتيجي 
لخدمة قضايا تنموية تحددها املؤسسة حسب أولوياتها؛ وتبحث لها عن رشكاء 

من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات القطاع غر الربحي«.
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رسالة المؤسسة :

 تنص رسالة املؤسسة عى مساهمة املؤسسة يف تنمية املجتمع والقطاع، 
الرشاكات  عقد  يف  املؤسسة  فعالية  تستلزم  املساهمة  هذه  أن  ونعتقد 

املختلفة لتحقيق التنمية 

رؤية المؤسسة:

تعظيم  يف  خصوصاً  النموذج  هذا  األثر«.  وتعظيم  املنح  يف  ريادي  »منوذج 
أولويات  وفق  املؤسسة  منها  تنطلق  فاعلة  رشاكات  بوجود  إال  يتأىت  ال  األثر 

محددة 

األهداف االستراتيجية للمؤسسة:

 تنص الخطة االسـرتاتيجية للمؤسسـة عى التوسع يف الرشاكات االسرتاتيجية، 
ويتطلـب هـذا وجـود دليـل عمـي يسـاند املؤسسـة وكافـة املعنيـني للعمـل 

عى الرشاكات مبا يساهم فعا يف تحقيق األثر.

نموذج التميز المؤسسي:

وتسعى  املؤسيس  للتميز  عبدالعزيز  امللك  جائزة  منوذج  املؤسسة  تتبنى   
ويقيس  االسرتاتيجية  للرشاكات  خاص  مبدأ  عى  النموذج  وينص  لتفعيله، 

)الرشاكات واملوارد( كأحد املعاير الرئيسة يف ممكنات التميز املؤسيس.
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مبادئ الشراكات:

تنطلق  التي  الحاكمة  القيم األساسية والقواعد  الهامة تشكل  هذه املبادئ 
منها املؤسسة يف العمل مبجال الرشاكات.

1. المبادرة : 

الرشاكات،  صناعة  يف  املبادرة  صاحبة  هي  املؤسسة  تكون  أن  بها  ويقصد 
والبحث عن الرشكاء املحتملني واملناسبني، أو أن تتوافق طلبات الرشاكات مع 
القضايا واألولويات التي تتبناها املؤسسة. أهمية هذا املبدأ تكمن يف ترسيخ 
صورة املؤسسة كصانعة للتغير ورشيكاً فاعاً يف حل مشكات املجتمع كأحد 
أكر املؤسسات األهلية يف اململكة. وذلك ال يلغي إمكانية تقدم أحد الجهات 

لطلب الرشاكة مع املؤسسة 

2. الفهم المشترك:

يريدون  التي  الرؤية  حول  الرشكاء  بني  مشرتك  فهم  وجود  رضورة  به  ويقصد 
االختافات  احرتام  مع  العمل  تقسيم  وطريقة  أدوارهم  وطبيعة  تحقيقها 
والفروقات التي ال تؤثر عى تحقيق أهداف الرشاكة. إن وجود فهم مشرتك 
املستقبل  يف  الخافات  من  ستحد  ألنها  الرشكاء  بني  املهمة  املبادئ  من 

وتوحد التوقعات بشكل مبكر لدى جميع الرشكاء.

3. االلتزام:

كل  دور  تحدد  وأهداف  ملنهجية  وفقاً  الخطط  وتنفيذ  إنجاز  يتم  أن  به  ويقصد 
التي  الرشاكات.  مشاريع  تتطلبها  التي  الزمنية  باملدد  الرشكاء  والتزام  رشيك 
تتصف بأنها طويلة املدى. وااللتزام هو مبدأ هام ألن وجود رشيك غر ملتزم 
سيؤدي بدون شك إىل عدم نجاح الرشاكة أو فشلها يف تحقيق كل أهدافها، 
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التأكد من مدى استقرار ظروف الرشيك وجاهزيته لالتزام  ولهذا من املهم 
توقيع  بعد  الحقاً  تظهر  قد  االلتزام  عيوب  وأن  خصوصاً  طويلة،  زمنية  ملدة 

الرشاكة وضخ املوارد مام سيضاعف الخسائر والخافات.

4. الشفافية: 

الداخلية  املتغرات  تجاه  الرشكاء  بني  ووضوح  بصدق  التعامل  بها  ويقصد 
أي  حول  والرصاحة  الشفافية  ألن  الرشاكة.  فرتة  خال  تحدث  التي  والخارجية 
مبكراً  املشكات  حل  يف  تساعد  منعطفات  أو  التباسات  أو  فروقات  أو  اختاف 
الخافات واالنطباعات السلبية املدفونة بني  أن  ومنع تعاظمها والتأكيد عى 
ووجود  الرشاكة،  عى  سلبياً  أثراً  سترتك  وإال  وتعالج  تكتشف  أن  يجب  الرشكاء 
نجاح  يف  بقوة  سيساهم  املعلومات  وتبادل  التواصل  يف  عالية  شفافية 

العاقة وبالتايل نجاح الرشاكة.

5. المشاركة:

بنفس  والعمل  الجهد  بذل  تستلزم  الرشاكة  بأن  الرشكاء  يؤمن  أن  بها  ويقصد 
الرشاكة،  عقد  يف  طرف  كل  ملسؤوليات  وفقاً  األطراف  جميع  من  املستوى 
الرجوع  دون  القرار  اتخاذ  حق  له  أو  اآلخر،  الطرف  من  أعى  طرف  هناك  فليس 
لبقية الرشكاء. إن هذا املبدأ مهم ألنه مينع الطرف األقوى يف الرشاكة من 

فرض آرائه وتوجهاته ( مثل: أن تكون جهة حكومية أو جهة متتلك موارداً أكر .
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أهداف الشراكات وفوائدها:

تهدف املؤسسة من خال الرشاكات لتحقيق اآليت :

استثامر موارد وقدرات الجهات يف القطاعات املختلفة لتحقيق النمو املجتمعي.--

توجيه وتركيز جهود القطاعات نحو القضايا التنموية الرئيسة--

املساهمة يف تحقيق رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة االسرتاتيجية--

استثامر موارد املؤسسة و الرشكاء استثامرا أمثا يعود عليها باألثر األشمل و األنفع .--

املساهمة يف متكني منظامت القطاع غر الربحي وتسهيل تحقيق أهدافها --

فوائد الشراكات للمؤسسة ولشركائها:  

للمؤسسة :

تحقيق تطلعات املانح يف تعظيم أثر املنح .. -

زيادة الوعي لدى املجتمع باملؤسسة وأنشطتها.. -

تبادل الخرات بني املؤسسة والرشكاء اآلخرين من جميع القطاعات.. -

القضايا . - يف  اإليجايب  التغير  وإحداث  الرشكات  مجال  يف  املؤسسة  أهداف  تحقيق 
التي تهتم بها.
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للمجتمع : 

حشد . - يف  الرشاكات  أهمية  إىل  الربحي  غر  القطاع  يف  العاملني  أنظار  توجيه 
املوارد وحل املشكات املجتمعية.

تكامل أصحاب املصالح املختلفة لتحقيق النمو املجتمعي الشامل.. -

تعزيز فرص التطوع.. -

استقطاب الجهات و األفراد لتقديم دور مجتمعي فاعل.. -

للشركاء :

التطوير املهني لكوادر الرشكاء من خال تنفيذ املرشوعات والرامج املشرتكة.. -

يخدم . - فيام  وتفعيلها  الرشكاء،  لدى  واملعلومات  البيانات  من  االستفادة 
موضوع الرشاكة.

تحسني الكفاءة التشغيلية للرشكاء باستثامر جوانب القوة لدى كل رشيك.. -

تطوير منتجات وبرامج الرشاكة لتكون أكر مامئة للمستفيدين.. -

تعزيز االبتكار والحلول اإلبداعية.. -

تحقيق . 	 أجل  من  الرشكاء  لدى  املتنوعة  والقدرات  املتاحة  املوارد  استثامر 
أهداف الرشاكة.

تبادل الخرات بني الجهات يف تنفيذ الرشاكة.. 	

أنواع الشراكات:

و  رشكائها  لتحديد  منه  تنطلق  إجرايئ  كأسلوب  للرشاكة  أنواع  أربعة  املؤسسة  حددت 
توصيف محدداتها وضوابطها، وقد تم توزيع األنواع األربعة عى شكل مستويات نخترصه 

يف الرسم اآليت :
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نوع  
الشراكة

صور الشراكةضوابطها – محدداتالوصف
وثيقة 

الشراكة

ة 
ك

را
ش

ال
ية

م
كو

لح
رشاكة مع الجهات ا

والهيئات الحكومية 
تستهدف الضامن 

النظامي والشمول 
النفعي للمجتمع

تستهدف تنمية القطاع الخري 	
تساهم يف تسهيل عمليات التنفيذ للمشاريع  	

املجتمعية
تستهدف تبادل املعلومات  	
احتاملية وجود التزامات مالية 	

وزارة 	
هيئة حكومية 	
فرع وزارة أو هيئة 	

مذكرة تفاهم.
اتفاقية رشاكة. 
اتفاقية تعاون.

ة 
ك

را
ش

ال
ية

يج
ات

تر
س

ال
ا

رشاكة طويلة املدى 
تستهدف قضية 

تتبناها املؤسسة 
لخدمة القطاع أو 

املجتمع 

تتضمن التزامات مالية  	
ثاث سنوات فأكر 	
تستهدف تأسيس كيان أو قضية أو مبادرة  	

للقطاع أو املجتمع 
يشرتط تحديد املجال والنطاق 	

تأسيس كيان 	
قضايا الرشاكات التي  	

تبادر بها املؤسسة
خدمة القطاع 	

مذكرة تفاهم.
مذكرة رشاكة.

عقد.

ة 
ك

را
ش

ال
ية

مل
كا

لت
رشاكة قصرة املدى ا

تسهم يف مرشوع 
أو قضية مجتمعية 

تتبناها املؤسسة أو 
الرشيك 

تتضمن التزامات مالية ،تساهم املؤسسة بجزء  	
من القيمة الكلية للرشاكة مبا يتوافق مع 

املوازنات املعتمدة
أقل من ثاث سنوات 	
تستهدف قضية أو مبادرة أو مرشوع مجتمعية 	
يشرتط تحديد املجال والنطاق 	

متويل مشرتك بني  	
عدة مانحني

منح مبارش يتطلب  	
اتفاقية رشاكة

مبادرات االدارات  	
والفروع

عقد
رشاكة

ة 
ك

را
ش

ال
ية

س
س

مؤ
ال

رشاكة تنطلق من 
حاجة املؤسسة أو 

الرشيك من أجل تبادل 
منافع غر مالية

تستهدف تبادل خدمات معرفية أو مساندة  	
بدون مساهمة مالية.

تستهدف الكيانات املتشاركة وليس قضايا وال  	
مشاريع وتخدم مستهدفاتهم.

تساهم يف تسهيل عمل املؤسسة او  	
الرشيك

عدة جهات أو جهة  	
واحدة .  

 جهات رئيسة 	
جهات فرعية 	
يتحمل كل رشيك  	

تكاليفه التشغيلية

اتفاقية رشاكة.
اتفاقية تعاون.
مذكرة تفاهم
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الشركاء المحتملين:  

الرشاكات  مستهدفات  لتحقيق  الجهات  بعض  مع  تتشارك  أن  املؤسسة  تتوقع 
سواء للمؤسسة أو للرشكاء ، وقد تم تصنيفها ألربعة أصناف ويندرج كل صنف ما 

يتبع له ، وهي عى النحو اآليت :

جهات الشراكة :

القطاع غر الربحيالقطاع الخاصالقطاع الحكومي

18

الجمعيات األهلية الرشكات الوزارات

الجمعيات التعاونية املؤسسات إمارات املناطق

املؤسسات األهلية الغرف التجارية والصناعية الهيئات واملجالس الحكومية

الرشكات الشقيقة بأوقاف 
الشيخ سليامن بن عبدالعزيز الراجحي الجهات الخدمية الربحية األمانات

املجالس التنسيقية املؤسسات الوسيطة مؤسسات التعليم العام والعايل

الصناديق العائلية مستثمرون 
الجهات الحكومية عى مستوى 

املحافظات واملدن 
أقسام املسؤولية االجتامعية) مراكز - إدارات - بلديات(

 يف الرشكات
املكاتب الخاصة

)الوجهاء-الخرية – العلمية -وماشابهها(

مراكز البحوث والدراسات

مؤسسات الريادة االجتامعية

األوقاف

الفرق التطوعية

األندية

الجمعيات املهنية والعلمية



كام ميكن أن تصنف املؤسسة رشكاءها عى النحو التايل:

رشكاء متكني/ ممكنني: وهم الرشكاء الذين سيكون دورهم األسايس يف . 	

تيسر أمور الرشاكة وإزالة العوائق ومنح الرتاخيص واألذونات، مثل الجهات 
الحكومية.

رشكاء تنفيـذ / منفذيـن: وهـي الجهـات التنفيذيـة التـي سـيكون دورهـم . 	

األسـايس يف تنفيذ النشـاطات والفعاليات الخاصة بالرشاكة، مثل الجمعيات 
األهلية املحلية يف املناطق واملدن والقرى.

رشكاء متويل/ ممولني: وهم الرشكاء الذين سيساهمون بشكل أسايس . 	

واملؤسسات  البنوك  مثل  املالية،  نفقاتها  وتغطية  الرشاكة  متويل  يف 

األهلية وإدارات املسؤولية االجتامعية يف الرشكات.

رشكاء تسويق وإعالم / حشد ومنارصة: وهم الرشكاء الذين سيساهمون . 	

يف التعريف بالرشاكة أو بالقضية التي تخدمها الرشاكة، ويسهمون يف 
توجيه الرأي العام، أو تغطية وتوثيق أنشطة الرشاكة، مثل: رشكات الدعاية 

واإلعان والتسويق اإللكرتوين.

رشكاء فنيني / مستشارين/ خرباء: وهم الرشكاء الذين سيساهمون بشكل . 	

أسايس يف تزويد الرشاكة وأنشطتها بالخرات واالستشارات الفنية الازمة، 
مثل املؤسسات الوسيطة وبيوت الخرة.
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التزاماتنا للشركاء:

نلتــزم يف تعاملنــا مــع الــرشكاء مببــدأ التعــاون لتحقيق األهداف املشــرتكة، . 	
ونتعامل مع معلوماتهم بكل خصوصية.

ــم . 	 ــل معه ــع، فنتعام ــة للمجتم ــامل جليل ــن أع ــرشكاء م ــه ال ــا يقدم ــّدر م نق
ــرأي  ــم ال ــى تقدي ــرص ع ــة، ونح ــة وحيادي ــرتام، وموضوعي ــع واح ــكل تواض ب
واملشــورة مبــا يســاهم يف تحقيــق أهــداف الرشاكــة، و نؤكــد عــى مراعــاة 

خصوصية املستفيد النهايئ وعدم استخدامه ألغراض ترويجية.

نلتــزم بوضــوح متطلبــات الرشاكــة مــع املؤسســة، واملرونــة خــال التقديم، . 	
تحقيــق  مــن  للتأكــد  اإلغــاق،  عنــد  واملراجعــة  التنفيــذ،  أثنــاء  واملتابعــة 

الرشاكات ألهدافها وتعظيم أثرها.

دورة حياة الشراكات:

اإلعداد للرشاكات: مرحلة تهتم بتحديد احتياجات الرشاكات بأنواعها األربعة،  	

ودراسة  الرشكاء  اختيار  وأساليب  لها،  األويل  املنطقي  اإلطار  وبناء 
جاهزيتهم، وتوضيح املستندات املطلوبة واإلطار الزمني للرشاكة.  

مع  	 للرشاكات  املحتملني  الرشكاء  مع  التواصل  مرحلة  الرشاكات:  تصميم 

مؤرشات  تحديد  و  ومنهجيتها  الرشاكة  نطاق  تحديد  و  طلباتهم،  دراسة 
نجاحها والتزامات األطراف، باإلضافة إىل تحديد نوع الوثيقة املراد توقيعها 
معاير  تحديد  املرحلة  هذه  يف  يتم  كام  الرشاكات  عروض  إعداد  آليات  و 

الرشاكة، وكذلك تكاليف تصميم الرشاكة و األصول.

الجهة  مع  االجتامع  وسياسة  القرار  اتخاذ  مصفوفة  املرحلة  هذه  أدوات  من 
وزيارتها، وتحديد املسؤولية القانونية والحامية الفكرية، و آليات أباغ الرشكاء 

بقرار الرشاكة.

اإلعداد للرشاكات تصميم الرشاكات1 إدارة الرشاكات2 إغاق الرشاكات3 4

20



إدارة الرشاكة: مرحلة إدارة الرشاكة هي أهم املراحل األربع وعليها مدار  	

تحقيق أهداف الرشاكة؛ حيث تبدأ بتوضيح آليات تشكيل فريق إدارة الرشاكة 
أو مسؤول التواصل مع الرشيك و تخطط ألعامل الرشاكة، كام توضح كيفية 
الزيارات  و  رصفها،  أليات  و  املالية،  التدفقات  وتبني  الرشاكة  أعامل  تنفيذ 
التقارير  و  الرشاكة  وتقييم  متابعة  شأنه  من  ما  لكل  باإلضافة  امليدانية، 
و  الرشاكة  فرتة  خال  التعديل  آليات  توضح  كام  األداء،  وقياس  املطلوبة 

التعامل مع التجاوزات يف التنفيذ.

إغالق الرشاكات: وهذه املرحلة مبثابة قطف الثامر ففيها تقيم الرشاكة  	

أو  منها،  الناشئة  املبادرات  تبني  ناحية  من  هيكلتها  يعاد  أو  فتنتهي 
التوثيق  تشمل  كام  مخرجاتها،  واستدامة  تفعيل  يتوىل  كيان  تأسيس 
والدروس  التجربة  توثيق  وعنارص  الختامي  التقرير  وإخراج  اإلعامي، 

املستفادة من الرشاكة.
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سياسات و وإجراءات الشراكات في المؤسسة 

ضوابط الرشاكات:

لــدى املؤسســة ضوابــط محــددة للرشيــك وكذلــك للرشاكــة يجــب توفرهــا قبــل 
دخول املؤسسة يف املراحل الاحقة يف الرشاكات.

مصفوفة الصالحيات :

لــدى املؤسســة مصفوفــة مفصلــة تبــني الصاحيــات يف كل مرحلــة مــن مراحــل 
الرشاكــة مــن اإلعــداد إىل اإلغــاق لضبــط وحوكمــة العمــل يف الرشاكــة. كذلــك 

لدى املؤسسة مصفوفة لصاحية التوقيع يف كل نوع من أنواع الرشاكات.

موازنات الرشاكات :

تخصــص املؤسســة ســنوياً مخصصــاً ماليــاً يعتمــد مــن موازنــة املؤسســة كبنــود 
محددة سواء التشغيي منها أو املبادرات. 

أدوار املركز الرئيس وفروع املؤسسة بشأن الرشاكات: 
ــرشاكات  ــق ال ــا فري ــيقوم به ــي س ــة األدوار الت ــا طبيع ــح لن ــاه يوض ــور أدن التص
يف املركــز الرئيــيس وفــروع املؤسســة، حيــث نجــد أن كاً منهــام يلعــب دورين 
أساســيني، األول ينســجم مــع الفروقــات املتوقعــة بــني املركــز الرئيــيس 

والفروع، واآلخر متعلق باملتابعة واإلرشاف والتكامل.

يقوم املركز الرئييس بدورين رئيسيني :

الــدور األول: يقــوم املركــز الرئيــيس ببنــاء الــرشاكات مــع الجهــات الحكوميــة و 

 - املانحــة  الخريــة  املؤسســات   - الــوزارات   ( مثــل  الفــروع،  ذات  الكبــرة 
املؤسسات الدولية – البنوك واملؤسسات املالية( .

ــروع واإلرشاف  ــتوى الف ــى مس ــرشاكات ع ــة ال ــوم مبتابع ــاين: يق ــدور الث ال

عليها وتدريب العاملني فيها عى بناء الرشاكات.
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تقوم الفروع بدورين رئيسيني :

الدور األول: 

عقــد الــرشاكات عــى املســتوى املحــي يف املنطقــة اإلداريــة أو املحافظــة 
أو املدينة التي يتواجد بها الفرع، مثل ) إدارات - مراكز - بلديات - جامعات(

الدور الثاين: 

متابعة تنفيذ الرشاكات التي عقدها املركز الرئييس يف الرياض

كيفية التقديم عىل الرشاكات : 

 لــدى املؤسســة سياســات وإجــراءات خاصــة بالتقديــم عــى الــرشاكات ويحــق 
الرشاكــة.  يف  الدخــول  الضوابــط  عليهــا  انطبقــت  إذا  املختلفــة  للجهــات 

واملبادرة يف طلب الرشاكات بأنواعها تكون عن طريقني:

تبادر املؤسسة عر إداراتها وفروعها بطلب الرشاكة.	 

تبادر الجهات بطلب الرشاكة مع املؤسسة.	 

ما ال يشمله الدليل 

طلبات املنح املبارش التي ال تتطلب توقيع رشاكة.	 
الرشكاء او الرشاكات املتعرة	 
الــرشاكات مــن خــارج اململكــة العربيــة الســعودية التــي ليــس لهــا متثيــل 	 

نظامي داخل اململكة 
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مراحل الشراكات

ي
ثان

ل ال
ص

لف
ا
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المرحلة األولى : مرحلة اإلعداد للشراكات
مرحلــة تحديــد قضيــة واحتياجــات الرشاكــة بأنواعهــا األربعــة، وبنــاء اإلطــار 
املنطقــي األويل لهــا، وأســاليب اختيــار الرشكاء ودراســة جاهزيتهــم، وتوضيح 
املســتندات املطلوبــة واإلطــار الزمنــي للرشاكــة، وتتــم مرحلــة إعــداد الرشاكات 

بالخطوات التالية:

أوالً: تحديد قضية واحتياجات الشراكة: 
ويقصــد بهــا تحديــد املؤسســة للقضايــا التــي تـــود بنــاء رشاكات لخدمتهــا، 
وتحــدد الجهــات التــي يجــب أن تبحــث عنهــا وتتواصــل معهــا مــن أجــل التأكــد مــن 
قدراتهــا وتقييــم جاهزيتهــا، وذلــك مــن أجــل بنــاء رشاكات معهــم، واالســتفادة 
مــن مواردهــم وخراتهــم، باإلضافــة إىل توضيــح األدوار التــي ســتناط إىل 
املركــز الرئيــيس للمؤسســة أو الفــروع مــن أجــل بنــاء الــرشاكات وإدارتهــا 

بطريقة صحيحة.
وتحديــد القضايــا التــي تســعى املؤسســة لبنــاء رشاكات مــن أجــل خدمتهــا 

وفقا للعنارص التالية:
رؤية اململكة العربية السعودية 	•
برامج تحقيق الرؤية 	•
الخطة االسرتاتيجية للمؤسسة	•
املبادرات والرامج الخاصة بوزارة العمل والتنمية االجتامعية 	•
القضايا التي ظهرت كأولوية يف دراسـات تحديد االحتياج وأولويات املنح 	•

يف املناطق.
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آلية اختيار قضايا الرشاكة وتوصيفها:

يتم تحديد القضايا سنوياً باعتبارين:
مبادرات الرشاكة املركزية: 

ويكـون تحديـده مـن قبل املركز الرئييس عن طريق عقد ورشـة عمـل يتم فيها 
اسـتعراض املدخـات الرئيسـية وتحديـد مسـتهدف الخطـة االسـرتاتيجية، ويتـم 
اعتامدهـا مـن صاحـب الصاحيـة، ويتـم العمـل بهـا يف املقـر الرئيـس و الفروع 

حسب مناسبتها لها.
مبادرات الرشاكة يف الفروع: 

ويكـون تحديـده مـن قبـل الفـروع بنـاء عـى مـا لديهـا مـن مـررات و دراسـات 
احتيـاج؛ وعرضهـا عـى لجـان املنـح يف املنطقـة، ويتـم اعتامدهـا مـن صاحـب 

الصاحية.
وصف القضية 

يتم وصف القضية حسب املؤرشات اآلتية:
مؤرش الديناميكية

أي عدم ثبات الحالة بتغر الزمن وتغر املكان مع الوقت

مؤرش املوضوع

أي تحديد موضوع القضية

مؤرش املستهدفني

هوية املجموعات التي تقع عليها القضية

املؤرش الجغرايف

تحديد النطاق الجغرايف للمشكلة

املؤرش الزمني

تحديد وقت وقوع املشكلة أو وقت تكرارها.
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معايري تقييم القضايا: 

لــدى املؤسســة معايــر خاصــة بتقييــم القضايــا املطروحــة للرشاكات تســتطيع 
ــول يف  ــرار يف الدخ ــاذ الق ــة واتخ ــب األولوي ــا حس ــب القضاي ــا ترتي ــن خاله م

الرشاكة أو التوقف عنها.

بناء اإلطار املنطقي األويل لقضايا الرشاكات املتبناة:

يقــوم فريــق الــرشاكات يف املركــز الرئيــس والفــروع ببنــاء اإلطــار املنطقــي 
ــي  ــار املنطق ــوذج اإلط ــا لنم ــة وفق ــرتاتيجية واملجتمعي ــة االس ــا الرشاك لقضاي
القائــم عــى تحديــد املدخــات واألنشــطة واملخرجــات والنتائــج واألثــر للرشاكــة 

تحت الدراسة.

ثانيا: آلية اقتراح واختيار الشركاء: 
يف هــذه الخطــوة يبــادر فريــق الــرشاكات يف املركــز الرئيــيس والفــروع 
بالبحــث عــن الــرشكاء الذيــن يتقاطعــون مــع أهــداف املؤسســة ويســتطيعون 
إنجــاح الرشاكــة عــن طريــق حــرص الجهــات ذات العاقــة وجمــع املعلومــات 
السياســات  وفــق  جاهزيتهــم  وتقييــم  وتصنيفهــم  الــرشكاء  عــن  الكاملــة 

واإلجراءات املتعلقة باختيار الرشكاء يف الدليل العمي. 
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المرحلة الثانية : مرحلة تصميم الشراكة :
مرحلــة التواصــل مــع الرشكاء املحتملــني للرشاكات مثــل )الوزارات - املؤسســات 
الخريــة املانحــة – الجهــات الخريــة التــي لهــا فــروع يف مناطــق اململكــة – 
البنــوك واملؤسســات املاليــة – الــرشكات الكــرى( مــع دراســة طلباتهــم، 
وتحديــد نطــاق الرشاكــة ومنهجيتهــا وتحديــد مــؤرشات نجاحهــا والتزامــات 
األطــراف ومراجعــة اإلطــار املنطقــي لهــا والتوافــق حولــه، باإلضافــة إىل 
عــروض  إعــداد  وآليــات  وصياغتهــا  توقيعهــا  املــراد  الوثيقــة  نــوع  تحديــد 
الــرشاكات كــام يتــم يف هــذه املرحلــة تحديــد معايــر الرشاكــة، وكذلــك تكاليف 

تصميم الرشاكة واألصول.

مــن أدوات هــذه املرحلــة مصفوفــة اتخــاذ القــرار وسياســة االجتــامع مــع الجهة 
وزيارتهــا، وتحديــد املســؤولية القانونيــة والحاميــة الفكريــة، وآليــات ابــاغ 

الرشكاء بقرار الرشاكة. ولهذه املرحلة عدة سياسات وإجراءات مثل:

سياسة التقديم أو املبادرة للرشاكة.- 	

سياسة دراسة الطلبات واملبادرات.- 	

سياسة اتخاذ القرار وإبالغ الجهات.- 	

إجراءات تحديد النطاق واختيار املنهجيات.- 	

سياسات وإجراءات توقيع الرشاكات.- 	
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المرحلة الثالثة : مرحلة إدارة الشراكة :
مرحلــة إدارة الرشاكــة هــي أهــم املراحــل األربــع وعليهــا مــدار تحقيــق أهــداف 
ــؤول  ــة أو مس ــق إدارة الرشاك ــكيل فري ــات تش ــح آلي ــدأ بتوضي ــث تب ــة؛ حي الرشاك
التواصــل مــع الرشيــك وتخطــط ألعــامل الرشاكــة، كــام توضــح كيفيــة تنفيــذ 
أعــامل الرشاكــة وتبــني التدفقــات املالية، وآليــات رصفهــا، والزيــارات امليدانية، 
ــة  ــر املطلوب ــة والتقاري ــم الرشاك ــة وتقيي ــأنه متابع ــن ش ــا م ــكل م ــة ل باإلضاف
وقيــاس األداء، كــام توضــح آليــات التعديــل خــال فــرتة الرشاكــة والتعامــل مــع 

التجاوزات يف التنفيذ، وتتضمن مرحلة إدارة الرشاكات نقاط عامة مثل:

 تشكيل فريق إدارة الرشاكة أو مسؤول التواصل مع الرشيك- 	

تخطيط أعامل الرشاكة- 	

تنفيذ أعامل الرشاكة: - 	

متابعة وتقييم الرشاكات- 	

التعديل خالل فرتة الرشاكة- 	

التعامل مع التجاوزات يف التنفيذ- 	
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المرحلة الرابعة: مرحلة إغالق الشراكة:
هيكلتهــا  يعــاد  أو  فتنتهــي  الرشاكــة  تقيــم  املرحلــة  هــذه   يف 
ــل  ــوىل تفعي ــان يت ــيس كي ــا، أو تأس ــئة منه ــادرات الناش ــي املب ــة تبن ــن ناحي م
واســتدامة مخرجاتهــا، كــام تشــمل التوثيــق اإلعامي، وإخــراج التقريــر الختامي 
ــذه  ــمل ه ــة، وتش ــن الرشاك ــتفادة م ــدروس املس ــة وال ــق التجرب ــارص توثي وعن

املرحلة نقاطاً عامة مثل:

تقييم الرشاكة- 	

قرار استمرار أو إنهاء أو إعادة هيكلة الرشاكة:- 	

استمرار/ إعادة هيكلة الرشاكة - 	

إنهاء الرشاكة- 	

إصدار التقرير الختامي للرشاكة:- 	

توثيق التجربة و الدروس املستفادة - 	

قياس األثر:- 	

الخروج من الرشاكة: - 	

إغالق الرشاكة وتشمل:- 	

• نرش التقرير الختامي	
• التقييم الختامي	
• نرش التجربة والدروس املستفادة 	
• التوثيق اإلعامي	

تم بحمد الله
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