
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتعاون  الشراكات  ةسياس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة

الخاصة  الوثائق  وإتالف  وحفظ  إدارة  بخصوص  اتباعها  الجمعية  على  التي  اإلرشادات  تقدم  السياسة  هذه 

 بالجمعية. 

 النطاق

التنفيذيين  يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء إدارات الجمعية والمسؤولين  

 وأمين مجلس اإلدارة حيث تقع على عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة. 

 مصطلحاتال

مستفيدين الضمان اإلجتماعي ومستحقين الدعم السكني من وزارة جمعية إسكان تنموي تخدم  سعف:

 اإلسكان.

صفــة اعتباريــة مســجل فــي وزارة الموارد البشرية  كل كيــان غيــر هــادف للربــح، ذو  :المؤسسة الخيرية

والتنميــة االجتماعيــة، يقــدم معونــات أو خدمــات عامــة أو خاصــة مــن أجــل تحقيــق غــرض مــن أغـراض النفـع  

برعــات أو هبــات  العـام أو المخصـص، ويعتمـد علـى مـا يخصـص لـه مـن ميزانيـة مـن الدولـة، ومــا يجمعــه مــن ت

 ووصايــا وأوقــاف، واســتثمارات متنوعــة. 

كل كيــان غيــر هــادف للربــح، ذو صفــة اعتباريــة مســجل فــي وزارة الموارد البشرية والتنميــة   الجمعية الخيرية:

مـن أغـراض البـر أو التكافـل،  االجتماعيــة، يقــدم معونــات أو خدمــات عامــة أو خاصــة مــن أجــل تحقيــق غــرض

 ويعتمـد علـى مـا يجمعـه مـن تبرعـات أو هبـات ووصايـا 

 وأوقــاف.

التعــاون   سعف وكيــان آخــر( فــي القطــاع الحكومــي، والخاص، والثالث )تقــوم علــى)عالقــة بيــن  الشراكة:

 لشــراكة المتفــق عليــه.وتبــادل المصالــح فــي مجــالت محــددة حســب نطــاق ا

 الوزارات والهيئات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية.  القطاع الحكومي:

 الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وإدارات المسؤولية المجتمعية بتلك الجهات.  القطاع الخاص:

 الشركات التي توفر خدمة التأمين الطبي لجميع القطاعات.  قطاع التأمين الصحي:

 مراكز التسوق والهايبر ماركت والموالت.  المراكز والمجمعات التجارية:



 

 

 الرعاة والداعمين من التجار والشخصيات االعتبارية.  رجال األعمال:

  مــات األخــرى للجمعيــاتالمؤسســات الخيريــة التــي تقــدم الدعــم المــادي والخد الجهات المانحة:

 والمؤسســات الخيريــة. 

 المصارف والبنوك التي تقدم الدعم من خالل إدارات المسؤولية المجتمعية. البنوك المحلية:

 عيني(. مالي،أحد أفراد المجتمع، والمتبرع بصفة شخصية ) األفراد:

ر العـام للتعـاون بيـن الطرفيـن وطبيعـة كل وثيقـة رسـمية تعـد اتفاقيـة أدبيـة تحـدد اإلطـا مذكرة التفاهم:

 لتوقيـع االتفـاق بينهمـا.  طـرف وأهدافـه العامـة ومجـاالت التعـاون التـي يمكـن أن تتـم بيـن الطرفيـن، وتمهـد

عقـد رسـمي بيـن طرفـي الشـراكة يحـدد نـوع المشـروع وبياناتـه التفصيليـة، كمـا يحـدد  عقود الشراكة:

والمتابعــة والتقويــم،   المســؤوليات وااللتزامــات القانونيــة واألدبيــة لــكل طــرف، وآليــات االتصــال واإلشــراف

 ومعاييــر النجــاح. 

 والتعاون الشراكات هدافأ

 سياسات وعمليات وإجراءات عقد الشراكات والتعاون.مأسسة  -1

 التعريف بأنشطة "سعف" وخدماتها والفئات التي تخدمها.  -2

 بناء شراكات لتغطية متطلبات وخدمات "سعف". -3

تســويق منتجــات "سعف" علــى جميــع القطاعــات )حكومــي، خــاص، خيــري( ورجــال األعمــال   -4

 والشــركات. 

 ـات قطاعــات وإدارات "سعف" مــن الشــراكات لدعــم مشــاريعها فــي تلبيــة احتياجـ -5

                                مجــاالت )التعليــم، والتأهيــل والتدريــب، والتوظيــف، والتأثيــث، وتمليــك المســاكن،           

 والخدمــات الصحيــة، .... إلــخ(. 

 دخل، وتنمية وزيادة موارد "سعف" المالية. المشاركة في تنويع مصادر ال -6

 

 الفئات المستهدفة 

 القطاع الحكومي  -1

 القطاع الخاص  -2

 قطاع التأمين  -3



 

 

  المؤسسات والجمعيات الخيرية واألوقاف -4

 الجهات المانحة  -5

 

 مقومات نجاح الشراكات مع جمعية سعف لإلسكان التنموي

 أن يكون لدى الطرف اآلخر الرغبة لتقديم خدماته من باب المسؤولية المجتمعية   -1

جمعية متخصصـة فـي اإلسكان التنموي، تمكـن الضمانيين  فهم الطرف اآلخر لدور سعف حيث أنها  -2

، ومــن فــي حكمهــم، علــى اختــالف فئاتهــم )ذكــور وإنــاث( وعلـى اختـالف  ومستحقى الزكاة

 م من سكن وتمكين الفرد. أوضاعهـ

 

 معايير اختيار الشركاء مع جمعية سعف لإلسكان التنموي

 االرتباط الوثيق بغايات سعف وأهدافها، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.  -1

االرتبــاط بأهــداف اســتراتيجية سعف فــي تمكيــن المستفيدين )تعليــم، تأهيــل، تدريــب، توظيــف،   -2

 ( ، رعاية صحيةريــادة أعمــال

 التوافق مع سياسات تلك القطاعات في المسؤولية المجتمعية.   -3

مسـتوى الفائـدة والعوائـد علـى سعف مـن الشـراكة سـواء فـي تقليص حجـم اإلنفاق علـى البرامـج   -4

 المستفيدين. والمشـاريع، أو فـي زيـادة العوائـد الماليـة، أو تحقـق مصالـح 

 

 عوامل نجاح الشراكات 

 تحقيق الثقة بين أطراف الشراكة أمر مهم في نجاح هذه الشراكة.  الثقة -1

  .كل طرف لديه أمكانيات ينبغي استثمارها من كل األطراف استثمار امكانات الشركاء -2

  .يجب أن توضح كل أهداف الشراكة وضوح األهداف -3

  .التنظيمية والتي تعتبر ذات حساسية ال ينبغي تجاوزهالكل جهة خصوصيتها  الخصوصية -4

  .ينبغي تحديد دور كل طرف كي يتم تجنب أي معوقات وضوح األدوار الالزمة -5

 .تحديد مسؤوليات كل طرف من أطراف الشراكة  وضوح الخطة التشغيلية -6

 اإللتزام بقياس أثر الشراكة قياس األثر -7

 ر التجارب السابقة في التحسين المستماالستفادة من  التحسين المستمر -8

 الخطوات الالزمة لعمل الشراكة

 حصـر احتياجـات سعف من الشراكات وفــق برامجهــا ومشــاريعها، وترتيبهــا وفــق األولويــة.  -1



 

 

بالتواصــل،  دراســة وضــع الشــريك )مؤسســات القطــاع الخــاص، واألفــراد ورجــال األعمــال( قبــل البــدء  -2

 والتعــرف علــى مميــزات الشــريك ومــدى إمكانيــة االســتفادة مــن الشــراكة معــه.

وضـع إطـار قانونـي يحـدد العالقـة بيــن الطرفيــن )اتفاقيــة الشــراكة( وتحديــد األدوار بيــن طرفــي  -3

 الشــراكة واالتفــاق علــى أســاليب تنفيذهــا. 

 . مستمر لمستوى األداءالتقويم ال -4

 تحديد نطاق الشراكة ومطابقتها مع األهداف االستراتيجية سعف -5

 إجراء المفاوضات األولية مع الشريك )مذكرة تفاهم(.  -6

 التطوير المستمر لخطة العمل.  -7

 قياس أثر الشراكة ومدى فائدتها للطرفين.  -8

 إدارة الشراكة 

 صياغة مذكرة التفاهم وعرضها على الشريك  -1

 بناء مذكرة التفاهم بناء على المفاوضات مع الشريكإعادة  -2

 صياغة اتفاقية الشراكة ومراجعتها واعتمادها من الطرفين -3

 توقيع االتفاقية، والبدء في التنفيذ -4

 وضع خطة العمل  -5

 التنفيذ والمتابعة والتقويم المستمر  -6

 ر التقييم، وقياس األث -7

 إنهاء الشراكة  

 الشراكة تحديد مبررات الرغبة  في إنهاء  -1

 التواصل مع الشريك وابالغه بالرغبة في إنهاء الشراكة  -2

 اعتماد وتعديل وتنفيذ ومراجعة السياسة 

 تعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من قبل مجلس إدارة الجمعية. -1

 يعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها ويبلغ جميع الموظفين المعنيين.  -2

 تعديل الحق لها ابتداءًا من تاريخ ذلك التعديل. يسري العمل بأي  -3

 


