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 مفاهيم ومصطلحات:

 :مفهوم الشراكة -1
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لحكومً أو اأو مؤسسة من المطاع  منظمة معالجمعٌة خالله   من تلتزم تعاونهً 
 فً للمساهمة ، إعتبارٌة شخصٌة أو ،، واحدة أو أكثرأو المطاع الثالث المطاع الخاص

 وٌمتسم ،الجمعٌة، وتبادل المالح أهداف ٌحمك مشترن، برنامج أو مشروع  محدد، تنفٌذ
 إتفالٌة أو تفاهم بمذكرة محددا   ٌكون على أن التعاون هذا ونتائج ولٌاتؤمس طرف كل

 .األطراف جمٌع من ومولعة مكتوبة
 

 مذكرة التفاهم: -2

كل طرف   اإلطار العام للتعاون بٌن الطرفٌن وطبٌعةوثٌمة رسمٌة تعدّ اتفالٌة أدبٌة تحدد  
لتولٌع االتفاق  أهدافه العامة ومجاالت التعاون التً ٌمكن أن تتم بٌن الطرفٌن، وتمّهدو

 بٌنهما.

 الشراكة: ) اتفاقية(عقود -3

 عمد رسمً بٌن طرفً الشراكة ٌحدد نوع المشروع وبٌاناته التفصٌلٌة، كما ٌحدد

 ت المانونٌة واألدبٌة لكل طرف، وآلٌات االتصال واإلشرافالمسؤولٌات وااللتزاما

 والمتابعة والتموٌم، ومعاٌٌر النجاح.

 

 :اتإجراءات تحقيق الشراك

، وذلن بتأسٌس وحدة أو مأسسة سٌاسات وعملٌات وإجراءات عمد الشراكات .1

 للشراكات. اصلسم خ

 تحدٌد الشركاء المتولعٌن. .2

 وخدماتها والفئات التً ترعاها. الجمعٌة  التعرٌف بأنشطة  .3

 الجمعٌة.بناء شراكات لتغطٌة متطلبات وخدمات  .4

 خاص،الحكومً، ، العلى جمٌع المطاعات  وخدمات الجمعٌة تسوٌك منتجات  .5

 والشركات.،  المطاع الثالث، رجال األعمال

 مجاالت عملها. من الشراكات لدعم مشارٌعها فً الجمعٌة تلبٌة احتٌاجات  .6

 

 

 

 

 

 المصلحة للجمعية: أصحاب
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  :القطاع الثالث  

 وتمسم إلى :  وهً المنظمات أو المؤسسات غٌر الربحٌة،

المؤسسات الخٌرٌة التً تمدم الدعم المادي والخدمات وهً  المانحة:المؤسسات  -1

 والمؤسسات الخٌرٌة. األخرى للجمعٌات

 وهً المؤسسات التً تمدم نفعا عاما وال تهدف للربح. الجهات الخيرية : -2

 االجتماعيةسؤلية الم -3

 

 :القطاع الحكومي  

 .الحكومٌة والمطاعات والمؤسسات، والهٌئات الوزارات وهً        

 الخاص القطاع: 

 .الجهات بتلن المجتمعٌة المسؤولٌة وإدارات والصغٌرة والمتوسطة الكبرى الشركات         

 الصحي التأمين قطاع: 

 المطاعات لجمٌع الطبً التأمٌن خدمة توفر التً الشركات        

 :المراكز والمجمعات التجارية 

 مراكز التسوق والهاٌبر ماركت والموالت.        

 :رجال األعمال 

 الرعاة والداعمٌن من التجار والشخصٌات االعتبارٌة.       

 :البنوك المحلية 

 خالل إدارات المسؤولٌة المجتمعٌة.المصارف والبنون التً تمدم الدعم من        

 :األفراد 

 .مالً، عٌنً،أحد أفراد المجتمع، والمتبرع بصفة شخصٌة        

 

 

 

 

  الشركاء اختيار معايير
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  .تمدمها التً والخدمات وأهدافها، الجمعٌة بغاٌات الوثٌك االرتباط -1

 باستراتٌجٌة وأهداف الجمعٌة. االرتباط -2

 .المجتمعٌة المسؤولٌة فً المطاعات تلن سٌاسات مع التوافك -3

 على اإلنفاق حجم تملٌص فً سواء الشراكة منالجمعٌة  على والعوائد الفائدة مستوى -4

 .أهداف الجمعٌة تحمك أو المالٌة، العوائد زٌادة فً أو والمشارٌع، البرامج

 

  الشراكات نجاح عوامل

 

 .الشراكة هذه نجاح فً مهم أمر الشراكة أطراف بٌن الثمة تحمٌك :الثقة -1

 كل من استثمارها ٌنبغً أمكانٌات لدٌه طرف كل :الشركاء امكانات استثمار -2

 .األطراف

 .الشراكة أهداف كل توضح أن ٌجب:األهداف وضوح -3

 ٌنبغً ال حساسٌة ذات تعتبر والتً التنظٌمٌة خصوصٌتها جهة لكل :الخصوصية -4

 .تجاوزها

 .معولات أي تجنب ٌتم كً طرف كل دور تحدٌد ٌنبغً :الالزمة األدوار وضوح -5

 .الشراكة أطراف من طرف كل مسؤولٌات تحدٌد :التشغيلية الخطة وضوح -6

 

 

 

 

 

 

 الخطوات العملية لعقد الشراكات
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 برامجها وفك)  والمطاعات اإلداراتلبل  من تالشراكا من الجمعٌة احتٌاجات حصر -1

 .األولوٌة وفك وترتٌبها ومشارٌعها،

 للجمعٌة. االستراتٌجٌة األهداف معا ومطابمته الشراكة نطاق تحدٌد -2

 (األعمال ورجال واألفراد الخاص، المطاع مؤسسات)  الشرٌن وضعو نوعٌة دراسة -3

ن م االستفادة إمكانٌة ومدى،  الشرٌن ممٌزات على والتعرف بالتواصل، البدء لبل

 .معه الشراكة

 (تفاهم مذكرة) الشرٌن مع األولٌة المفاوضات إجراء -4

 بٌن األدوار وتحدٌد( الشراكة اتفالٌة)الطرفٌن بٌن العاللة ٌحدد لانونً إطار وضع -5

 .تنفٌذها أسالٌب على واالتفاق الشراكة طرفً

 والتموٌم المستمر لمستوى األداء. المتعلمة بالشراكة العمل لخطة المستمر التطوٌر -6

 لٌاس أثر الشراكة. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االستراتيجية الشراكات بناء مراحل

 :كةاالشر قبل ما مراحل •
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 حٌث الشراكة، بناء فً المراحل أهم من التخطٌط عملٌة تعتبر: التخطيط مرحلة -1

 بما) الشراكة محل( المستهدف المشروع أو البرنامج أهداف تحدٌد خاللها من ٌتم

 :أٌضا   وتشمل للجمعٌة، االستراتٌجٌة الخطة مع بتوافك

 مع التزامات فً الدخول لبل تمٌٌمه، المراد للمشروع متكاملة دراسة عمل •

 .الشركاء

 .وتحلٌلها المحتملة المخاطر تحدٌد •

 .المستهدفٌن الشركاء اختٌار أساسها على ٌتم التً المعاٌٌر وضع •

 :ٌلً ما وتشمل المعلومات، وجمع البحث مرحلة -2

 سٌاساتها ومراجعة المستهدفة المنشئات والع دراسة. 

 المتاحة وإمكانٌاتها المنشئات لتلن االجتماعٌة المسئولٌة برامج على االطالع. 

 العروض طلبأو  المشروع أو البرنامج عرض. 

 بالشراكة، المتعلمة المعلومات كافة توضٌح خاللها من ٌتم التً التفاوض مرحلة -3

 على المترتبة واإللتزامات الشراكة، أطراف ٌحممها أن ٌمكن التً واألهداف

 .الشراكة تفاصٌل من وغٌرها.. الشراكة

 .المقدمة العروض تحليل  -4      

 .المحتملين الشركاء اختيار -5

 :يلي ما يشمل أن ويجب العقد صياغة -6

 وعناوٌنهم العمد أطراف عن نبذة. 

 

 أهمٌة مع. الوظٌفً ومنصبه العمد، سٌولع الذي الصالحٌة صاحب تحدٌد 

 .المنشأة عن مسئوال   العمد سٌولع الذي الشخص  ٌكون أن مالحظة

 .الشراكة أهداف تحدٌد •

 .طرف كل التزامات تحدٌد •
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 .المحتملة والنتائج المستهدفات تحدٌد •

 .عالجها وكٌفٌة المحتملة المخاطر تحدٌد •

 .الشراكة عمل وآلٌة أسلوب تحدٌد •

 .طرف لكل المنسمٌن تحدٌد •

 .المدة تحدٌد •

 .اإلتفاقية إنهاء آلية العقد في يوضح أن يجب •

 .العمل وآلية الشراكة، إدارة أسلوب لتحديد العمل إطار بناء  -7

 .الشراكة توقيع أثناء صحفي ومؤتمر مبسط حفل ترتيب  -8

 

 :الشراكة أثناء مرحلة •

 .العمل خطة فً ممرر هو ما وفك الشراكة إنطالق وإعالن البدء مرحلة. 1

 .المكتوبة وااللتزامات الزمنً، الجدول وفك الشراكة تنفٌذ متابعة مرحلة. 2

 :خالله من ٌتم شهري أو اسبوعً،  دوري تمرٌر رفع. 3

 .مستهدفاتها إنجاز مدى من والتحمك الشراكة أداء وتمٌٌم لٌاس •

 .ومعالجتها تنفٌذها أثناء الشراكة تواجه التً والمشكالت الصعوبات على الولوف •

 

 

 

 

 

 :الشراكة بعد ما مرحلة •
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 .وممترحاتهم آرائهم وتوثٌك المعنٌٌن رضى مدى ممٌاس إعداد. 1

 ٌتضمن الشراكة عن نهائً تمرٌر معه وٌرفك الداعم للشرٌن وتمدٌر شكر خطاب رفع. 2

 :ماٌلً

     بالممارنة هدف كل لٌاس ومؤشرات المحممة، األهدافها خالل من المنفذة الشراكة نتائج •

 .التخطٌط مرحلة فً الموضوعة المستهدفة المراءة مع    

 .األهداف تحمٌك واجهت التً والصعوبات المعولات أهم تحدٌد •

 .والتراحاتها اإلدارة توصٌات •

 .الشراكة تمٌٌم. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 ) ممترحٌن(االستراتيجية بشركاء فاعليناألهداف 
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