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وفتياتها  ألبنائها  الكاملة  الرعاية  بتقديم  »إخاء«  تقوم 
مواصلة  وإعاشة،  إسكان،  من:  برعايتها  المشمولين 
تقديم  التوظيف،  على  ومساعدة  تدريب  ابتعاث،  تعليم، 
المساعدات المالية والعينية، الحج والعمرة، زواج، من خالل 
االستقرار  لتوفير  تهدف  التي  واألنشطة  البرامج  من  عدد 
تكوين  معه  يستطيعون  لهم،  واالجتماعي  النفسي 
أفرادًا  ليكونوا  مشاريعهم  وتأسيس  الصغيرة،  أسرهم 
لتوفير كآفة  و  منتجين ونافعين لمجتمعهم ووطنهم، 
الخدمات اآلنف ذكرها حرصت إخاء على توسيع الشراكات 
، بهدف عقد شراكات استراتيجية لكافة  مع عدة جهات 
إخاء.  وبنات  ألبناء  تقديمها  الواجب  والمهام  البرامج 
وضع  في  »إخاء«  سعت  ربحي  الغير  العمل  ولمأسسة 
تنفيذيا  دليال  أنشأنا  الشراكات،  لتوسيع  التنفيذي  الخطة 
لهذا األمر، لنعمل على تحقيق موارد مالية لتغطية البرامج 

واألنشطة.
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إخاء: 
المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام ذوي الظروف الخاصة.

المؤسسة الخيرية:
والتنميــة  العمــل  وزارة  اعتباريــة مســجل فــي  للربــح، ذو صفــة  كل كيــان غيــر هــادف 

ــن  ــرض م ــق غ ــل تحقي ــن أج ــة م ــة أو خاص ــات عام ــات أو خدم ــدم معون ــة، يق االجتماعي

أغــراض النفــع العــام أو المخّصــص، ويعتمــد علــى مــا يخصــص لــه مــن ميزانيــة مــن الدولــة، 

ــة. ــتثمارات متنوع ــاف، واس ــا وأوق ــات ووصاي ــات أو هب ــن تبرع ــه م ــا يجمع وم

الجمعية الخيرية:
ــة  ــل والتنمي ــي وزارة العم ــجل ف ــة مس ــة اعتباري ــح، ذو صف ــادف للرب ــر ه ــان غي كل كي

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

مــن أغــراض البــّر أو التكافــل، ويعتمــد علــى مــا يجمعــه مــن تبرعــات أو هبــات ووصايــا 

ــاف. وأوق

الشراكة: 
ــى  ــوم عل ــث( تق ــاص، والثال ــي، والخ ــاع الحكوم ــي القط ــر )ف ــان آخ ــاء وكي ــن إخ ــة بي عالق

ــه. ــق علي ــراكة المتف ــاق الش ــب نط ــددة حس ــاالت مح ــي مج ــح ف ــادل المصال ــاون وتب التع

القطاع الحكومي: 
الوزارات والهيئات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية.

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

قطاع التأمين الصحي: 
الشركات التي توفر خدمة التأمين الطبي لجميع القطاعات.
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المراكز والمجمعات التجارية: 
مراكز التسوق والهايبر ماركت والموالت.

رجال األعمال:
الرعاة والداعمين من التجار والشخصيات االعتبارية.

الجهات المانحة:
للجمعيــات  األخــرى  والخدمــات  المــادي  الدعــم  تقــدم  التــي  الخيريــة  المؤسســات 

الخيريــة. والمؤسســات 

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

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

مذكرة التفاهم:
وثيقــة رســمية تعــّد اتفاقيــة أدبيــة تحــدد اإلطــار العــام للتعــاون بيــن الطرفيــن وطبيعــة 

كل طــرف وأهدافــه العامــة ومجــاالت التعــاون التــي يمكــن أن تتــم بيــن الطرفيــن، وتمّهــد 

لتوقيــع االتفــاق بينهمــا.

عقود الشراكة:
عقــد رســمي بيــن طرفــي الشــراكة يحــدد نــوع المشــروع وبياناتــه التفصيليــة، كمــا يحــدد 

واإلشــراف  االتصــال  وآليــات  طــرف،  لــكل  واألدبيــة  القانونيــة  وااللتزامــات  المســؤوليات 

والمتابعــة والتقويــم، ومعاييــر النجــاح.
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 مأسسة سياسات وعمليات وإجراءات عقد الشراكات.

 التعريف بأنشطة »إخاء« وخدماتها والفئات التي ترعاها.

 بناء شراكات لتغطية متطلبات وخدمات »إخاء«.

ــال  ــري( ورج ــاص، خي ــي، خ ــات )حكوم ــع القطاع ــى جمي ــاء« عل ــات »إخ ــويق منتج  تس

ــركات. ــال والش األعم

 تلبيــة احتياجــات قطاعــات وإدارات »إخــاء« مــن الشــراكات لدعــم مشــاريعها فــي 

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

والخدمــات الصحيــة، .... إلــخ(.

 المشاركة في تنويع مصادر الدخل، وتنمية وزيادة موارد »إخاء« المالية.

هي وحدة إدارية تتبع قطاع االتصال والشراكات، وتعنى بعمليات 

وإجراءات عقد الشراكات مع جميع القطاعات )حكومي، خاص، خيري( 

ورجال األعمال في إطار المسؤولية المجتمعية.

تعريف وحدة الشراكات

أهداف وحدة الشراكات
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الفئات المستهدفة

القطاع الحكومي

األفراد ورجال األعمالالمراكز والمجمعات التجارية

القطاع الخاص

قطاع التأمين الصحي

الجهات المانحة 

)شركات، ومؤسسات، وبنوك ومصارف، )وزارات، وهيئات، ومؤسسات، وقطاعات(
ومقدمي خدمات عامة ... إلخ(.

)شركات التأمين، والمستشفيات، والمراكز الصحية(.

)المؤسسات والجمعيات الخيرية واألوقاف(.
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أن »إخــاء« مؤسســة خيريــة أنشــئت بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، المتضمــن الســماح لهــا 

بجمــع التبرعــات والهبــات واألوقــاف، واالســتثمار لتنميــة مواردهــا الماليــة.

أن »إخــاء« هــي المؤسســة الوحيــدة المتخصصــة فــي رعايــة وتمكيــن األيتــام ذوي 

ــاث(  الظــروف الخاصــة، ومــن فــي حكمهــم، علــى اختــالف فئاتهــم )ذكــور وإن

وعلــى اختــالف أوضاعهــم )يتــم، فقــر، أرامــل، مطلقــات، مهجــورات ...(.

أن معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية، هو رئيس مجلس إدارة »إخاء«.

ــن  ــدد م ــال، ع ــال األعم ــن رج ــزة م ــة ممي ــم نخب ــاء« يض ــس إدارة »إخ أن مجل

ــة(. ــاء المؤسس ــام )أبن األيت

ــي  ــة الت ــزكاة للفئ ــرف ال ــواز ص ــاء بج ــار العلم ــاوى كب ــة بفت ــاء« مدعوم أن »إخ

ــة. ــا المؤسس ترعاه

االنتشار والتوسع الجغرافي )10( فروع في مناطق المملكة.

وجــود خطــة اســتراتيجية تتوافق مــع رؤيــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 

2020 لتمكيــن الفئــات الضمانيــة بتحقيــق التحــّول مــن الرعويــة إلــى التنموية، 
ومــن االعتماديــة إلى االســتقاللية.

نجاحــات  حققــوا  الذيــن  وإنــاث(  )ذكــور  لأليتــام  مشــّرفة  نمــاذج  وجــود 

اجتماعــي،  رياضــي،  تطــوع،  )تعليــم،  المجــاالت  مختلــف  فــي  اســتثنائية 

إلــخ(.  ... مهنــي 

1
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مقومات نجاح الشراكات مع إخاء
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معايير اختيار الشركاء مع إخاء

  االرتباط الوثيق بغايات إخاء وأهدافها، والخدمات التي تقدمها لأليتام.

 االرتبــاط بأهــداف اســتراتيجية إخــاء فــي تمكيــن األيتــام )تعليــم، تأهيــل، تدريــب، 

توظيــف، ريــادة أعمــال(.

 التوافق مع سياسات تلك القطاعات في المسؤولية المجتمعية.

 مســتوى الفائــدة والعوائــد علــى إخــاء مــن الشــراكة ســواء فــي تقليص حجــم اإلنفاق 

علــى البرامــج والمشــاريع، أو فــي زيــادة العوائــد الماليــة، أو تحقــق مصالــح لأليتام.



12

الثقة:

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

استثمار امكانات الشركاء:

كل طرف لديه أمكانيات ينبغي استثمارها من كل األطراف.

وضوح األهداف:

يجب أن توضح كل أهداف الشراكة.

الخصوصية:

لكل جهة خصوصيتها التنظيمية والتي تعتبر ذات حساسية ال ينبغي تجاوزها.

وضوح األدوار الالزمة:

ينبغي تحديد دور كل طرف كي يتم تجنب أي معوقات.

وضوح الخطة التشغيلية:

تحديد مسؤوليات كل طرف من أطراف الشراكة.

لنجاح أي شركة يجب توفر التالي: 

عوامل نجاح الشراكات



13 إخاء لرعاية األيتام

منطلقاتنا

وضع خطة مشتركة 
تحقق أهداف الطرفين

تواؤم الشراكة
مع مبادرات المؤسسة

االلتزام بقياس
أثر الشراكة

االستفادة من التجارب السابقة
في التحسين المستمر

التسويق المشترك 
بين الطرفين

بناء قاعدة
معلومات للشركاء

التخطيط

المؤامة

قياس األثر

التحسين المستمر

التسويق

التوثيق
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معايير الشراكة الجيدة

معايير 
واضــحة

تعــدد 
مــواقـع

حـداثة 
وابتكــار

االستدامة

األهداف الواضحةالقابلية للقياس

الحداثـة 
واألبتـكــار

األنـتـشــار
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تصنيف الشراكات

االندماج االجتماعيتـمكيـن األيــتــام

خدمات منسوبي إخاءخدمات األيــتــام

المناسبات والفعاليات
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تصنيف الشراكات

تـمكيـن األيــتــام

تعليم

توظيف

تأهيل

ريادة أعمال

تدريب

دعم مالي
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تصنيف الشراكات

االندماج االجتماعي

استشاراتتطوع

التذاكر المجانية للمشاركة في الفعاليات
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تصنيف الشراكات

خدمات األيــتــام

صحية

تسهيالت

تخفيضات

دعم عيني

تمليك المساكن
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تصنيف الشراكات

خدمات منسوبي إخاء

المناسبات والفعاليات

صحية

رعاية

تخفيضات

دعــم

تسهيالت

تسهيالت
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حصــر احتياجــات إخاء من الشــراكات 
وفــق  والقطاعــات(  اإلدارات  )مــن 
وترتيبهــا  ومشــاريعها،  برامجهــا 

وفــق األولويــة.

دراســة وضــع الشــريك )مؤسســات 
ورجــال  واألفــراد  الخــاص،  القطــاع 
بالتواصــل،  البــدء  قبــل  األعمــال( 
الشــريك  علــى مميــزات  والتعــرف 
مــن  االســتفادة  إمكانيــة  ومــدى 

معــه. الشــراكة 

وضــع إطــار قانونــي يحــدد العالقــة 
ــة الشــراكة(  ــن )اتفاقي ــن الطرفي بي
طرفــي  بيــن  األدوار  وتحديــد 
أســاليب  علــى  واالتفــاق  الشــراكة 

. تنفيذهــا

التقويم المستمر لمستوى األداء.

تحديد نطاق الشراكة ومطابقته 
مع األهداف االستراتيجية إلخاء.

إجراء المفاوضات األولية مع 
الشريك )مذكرة تفاهم(.

التطوير المستمر لخطة العمل.

قياس أثر الشراكة ومدى فائدتها 
للطرفين.

1
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الخطوات الالزمة لعمل شراكة
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مراحل تكوين الشراكة

تجهيز ملف متكامل عن إخاء لتقديمه للشركاء

تطبيق منهجية التوافق مع الشركاء

تحليل التوافق مع الشركاء

تقييم المخاطر

 رصـــد التغيـــرات علـــى خارطـــة أولويـــات المســـؤولية المجتمعيـــة، ومعرفـــة التوّجهـــات 

االســـتراتيجية العامـــة لـــدى جميـــع القطاعـــات.

 وضع خطة مواكبة لرؤية 2030 لتحديد الشراكات التي تخدم األيتام.

 دراسة إمكانيات الشركاء المحتملين ومدى إمكانية االستفادة منهم.

مرحلة االختيار

مرحلة التخطيط

1 حصر الشركاء المرشحين.

2  طرح مواضيع الشراكة على الشريك.

3  خطوات اختيار الشركاء:
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مراحل تكوين الشراكة

مرحلة التفاوض 

وضع األجندة والخطة 
إلنجاح التفاوض

فتح قنوات
نشطة لالتصال

تقييم المطابقة والتوافق

اختيار فريق
مفاوضات من إخاء

اتخاذ القرارالتوثيق تبادل المعلومات
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مراحل تكوين الشراكة

مرحلة تنفيذ الشراكة

مرحلة إدارة الشراكة

تمر مرحلة تنفيذ الشراكة بالخطوات اآلتية:

صياغة مذكرة التفاهم 
وعرضها على الشريك

توقيع االتفاقية، 
والبدء في التنفيذ

صياغة اتفاقية الشراكة ومراجعتها 
واعتمادها من الطرفين

التنفيذ والمتابعة 
والتقويم المستمر

إعادة بناء مذكرة التفاهم بناء 
على المفاوضات مع الشريك

وضع خطة العمل

التقييم، وقياس األثر
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مراحل تكوين الشراكة

مرحلة إنهاء الشراكة

تحديد مبررات الرغبة
في إنهاء الشراكة

اتخاذ القرار بشأن إنهاء الشراكة 
في حال توافق الطرفين

االستفادة من التقارير إلعداد 
دراسة )الدروس المستفادة(

إعداد تقرير مفصل عن واقع 
الشراكة، ومدى االستفادة منها

التواصل مع الشريك وإبالغه بالرغبة 
في إنهاء الشراكة

 )وتزويده بتقرير إن اقتضت الحاجة(

إنهاء الشراكة وفك االرتباط

تتطلب عملية الخروج الفعال من الشراكة الخطوات التالية:
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خارطة عمل الشراكة

  
C

R
M

إعادة المحاولة بعد 

معالجة سبب الرفض

موافقة
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 نموذج تحديد احتياج الشراكات
الشراكات إدارةــ  االتصال والشراكاتمؤسسة إخاء لرعاية األيتام ــ قطاع                  

 إلادارة -القطاع 
 إدارة الشؤون إلادارية وإلاسكان -قطاع املوارد البشرية والخدمات املساندة 

 القطاع املستهدف بالشراكة نطاق الشراكة
 )الخيري( املؤسسات املانحةالقطاع الثالث  الاستشارات والدراسات وألابحاث

  اسم الشريك
 مجاالت الشراكة املطلوبة

 ☐ توظيف ☐ تأهيل وتدريب ☐ تعليم
 ☐ تخفيضات ☐ استشارات ☐ ريادة أعمال

 ☐ تسويق ☐ خدمات صحية ☐ رعاية
 ☐ دعم عيني ☐ تسهيالت أخرى  ☐ تسهيالت إدارية
 ☐ تطّوع ☐ ماليدعم  ☐ خدمات مجانية
  ☐ أخرى )توضح(

 .عنصر اختيار مستوى الشراكة عالية جدا الشراكة درجة أولوية
 نطاق الاتفاق مع الشريك

 وصف الخدمات املطلوبة من الشريك م
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
 النموذجاعتماد 

 التوقيع التاريخ الاسم املنصب إلاداري 
  02/04/1440  مدير إلادارة

  02/04/1440  رئيس القطاع
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 تقييم شراكةنموذج 
الشراكات إدارةــ  االتصال والشراكاتمؤسسة إخاء لرعاية األيتام ــ قطاع                  

 إلادارة -القطاع 
 إدارة القياس والتقويم -قطاع التنمية إلانسانية 

 القطاع املستهدف بالشراكة نطاق الشراكة
 القطاع الثالث )الخيري( املؤسسات املانحة الاستشارات والدراسات وألابحاث

  الشريك اسم
 مجاالت الشراكة املطلوبة

 ☐ توظيف ☐ تأهيل وتدريب ☒ تعليم
 ☐ تخفيضات ☐ استشارات ☐ ريادة أعمال

 ☐ تسويق ☐ خدمات صحية ☐ رعاية
 ☐ دعم عيني ☐ تسهيالت أخرى  ☐ تسهيالت إدارية
 ☐ تطّوع ☐ دعم مالي ☐ خدمات مجانية
  ☐ أخرى )توضح(

 على مستوى املؤسسة وفروعها -استراتيجية  مستوى الشراكة عالية جدا الشراكة درجة أولوية
 تقييم كفاءة وفاعلية الشراكة

 التقييم العنصر م
 تفوق التوقعات التزام الشريك باالتفاقية  .1
 تفوق التوقعات تعاون الشريك في تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية  .2
 تفوق التوقعات الشريك وتواصله املستمرتفاعل   .3
 تفوق التوقعات تحقيق ألاهداف املخطط لها في الاتفاقية  .4
 تفوق التوقعات درجة استفادة "إخاء" من الشريك  .5

 أخرى )تذكر(
 تفوق التوقعات 
 تفوق التوقعات 
 تفوق التوقعات 

 لعدم فاعلية والتزام الشريكإنهاء اتفاقية الشراكة  القرار بشأن الشراكة
 مقترحات تحسين وتطوير اتفاقية الشراكة )في حال استمرارها(

 

 التقييماعتماد 
 التوقيع التاريخ الاسم املنصب إلاداري 

  02/04/1440  مدير إلادارة
  02/04/1440  رئيس القطاع
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