
مبادئ الشراكات االستراتيجية 
فهد عبدالرحمن أحمد الفيفي



من نحن ؟؟؟



القطاع الخاصالقطاع الحكومي

القطاع الثالث



القطاع 
القطاع الخاصالحكومي

القطاع الثالث









هل الشراكات االستراتيجية هدف استراتيجي ؟

هل يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدونها ؟



مصفوفة الشراكات

التعاون الشراكة اندماج

استقاللتكامل

ال يوجد التزام طويل 
األمد  

تحتفظ كل منظمة 
بحرية اتخاذ القرار

عقد اتفاقية بني الشركاء تغيير في هيكلة املنظمات

التزام بالشراكة ملدة 
محددة  

اتخاذ القرار بالتوافق 
االتفاقية اطار للعمل

اعادة هيكلة املنظمات 
بشكل دائم 

اتخاذ القرار وفقا ً 
للصالحيات في الكيان 

الجديد

تعاون عام شراكة 
استراتيجية

اندماج  
استحواذ 
اعادة هيكلة



فكرة المشروع وصياغته

الشركاء المحتملين

تصميم الشراكة االستراتيجية

ادارة الشراكة االستراتيجية

استمرار أو انهاء الشراكة

توقيع عقد الشراكة االستراتيجية

الشراكات االستراتيجية

رصد االحتياج المجتمعي





أمريكا 



الــجــــــــــــــــــمــعــيــة األمـــــــــــــــريـــــــــــــــكية لـــــــــــــلتسويـــــــــــــق



المفهوم البيعي

الــــــــــــــــــمــصــنــع نـــــــــــــــقطة الـــــــــــــبدايـــــــــــــة

منتجات الشركة الحالية الـــــــــــــتركـــــــــــــيز

الــــــــــــــــــبيع والـــــــــــــــترويـــــــــــــــج ت وا د أل ا

بـــــــــــيع أكـــــــــــــــبر كـــــــــــــــمية مــــــــــــــــــمكنة األربــــــــــــــــــــــاح

بدأ املفهوم إبان الثورة الصناعية



مفهوم التسويق الحديث

الــــــــــــــــــسوق نـــــــــــــــقطة الـــــــــــــبدايـــــــــــــة

حاجات ورغبات العمالء الـــــــــــــتركـــــــــــــيز

انتاج ، تسعير ، توزيع ، ترويج ت وا د أل ا

تــــــــــــــــــحقيق رضـــــــــــا الــــــــــــــــــعــمــالء األربــــــــــــــــــــــاح

- الــــــــتركــــــــيز عــــــــلى الــــــــحاجــــــــات 
والرغبات من اجل اشباعها

- انــــــتاج مــــــايــــــمكن تــــــسويــــــقه ، 
بـــــــدال مـــــــن تـــــــسويـــــــق مـــــــايـــــــمكن 

انتاجه .

- منتجات تفوق التوقعات



المفهوم االجتماعي

العميل سيرضى أكثر.. ويدفع أكثر .. ملن يضمن له حياة أفضل



القطاع الثالثالقطاع الخاص

دراسات السوق

دراسات الجدوى

دراسة االحتياجات املجتمعية

قياس العائد على 
االستمار االجتماعي



فكرة المشروع وصياغته

الشركاء المحتملين

تصميم الشراكة االستراتيجية

ادارة الشراكة االستراتيجية

استمرار أو انهاء الشراكة

توقيع عقد الشراكة االستراتيجية

الشراكات االستراتيجية

رصد االحتياج المجتمعي



توليد افكار مشروعات فريدة من نوعها

A B C D E F G H I

١ تمويل مأذون سوق استراحة قطار قرآن كرة قدم صالون اعالن

٢ شباب خطيب مدير قرض جوال مدارس رواتب حرب جامعة

٣ مكتبات غنم زواج رحلة مكة كشتة مكتب نادي ر سكن

٤ طالق اداري طرق مطار طعام معلمني تسويق وقف عمال

٥ تلفزيون مانح بحر تطبيق شجر شركات قلم سفر اعالم ق

٦ عشاء حافلة خبراء تدريب أوراق أوقاف عباءة فنادق علمني

٧ حاضنة مدرب صيد دليل حالقة شرطة سجن ساعة  وزارة

٨ سائح نساء حديقة مسجد كتاب مغسلة محضن اطفال كورنيش



إبتكار فكرة املشروع







إن إيجاد مانح .. لفكرة عظيمة
أسهل

من إيجاد فكرة .. لمانح عظيم !







بنجالديش

١٩٧٤م



بنك قرامنيد. محمد يونس









أوغندا
مساحتها ٢٣٦ الف كلم٢ 

تعداد السكان املتوقع ٢٠٠٩ 
٣٢ مليون نسمة 

آخر تعداد سكاني ٢٠٠٢ 
انتهت الحرب االهلية عام ١٩٩٩ 

دخل الفرد ٢٢٠ دوالر 



جيسكا آيرين - جاكلي

مسيحية - فلسفة

تحب الشعر والقصص

فقراء أوغندا



أول القصص عن الفقراء .. كانت من االنجيل

كانت مهمتي في الحياة .. أن اساعد الفقراء

“عيسى مع الفقراء” كان كان تناقضا رهيبا 

اتجنب قصص الفقراء كي ال اشعر باألسى

اتبرع في حملة “ فنجان قهوة “ قد ينقذ طفال

وهدفي كان انقاذ نفسي من الشعور باألسى

وكأنني اشتري لنفسي مسافة تبعدني عنهم

القصص هي كل شيئ  
القصة التي نرويها عن اآلخرين مهمة 

القصص التي نرويها ألنفسنا عن أنفسنا في غاية األهمية



د. محمد يونس

كان يروي قصة مختلفة عن فقراء مختلفني … 
عصاميني ومنتجني ويبذلون كل مابوسعهم لتوفير حياة كريمة ألطفالهم 

قررت الذهاب ألوغندا ولديها مبلغ ٧٠٠ دوالر لكي تقوم بإقراضها



لو كنت املك عصا سحرية .. لعالجت مشاكل الفقراء بطريقة خاطئة



تعلمت مبدأ “املنفعة إلي التكلفة” و مبدأ “ الفاعلية إلى االنتاجية” 
من  املزارعني ورعاة الغنم والخياطني



عادت ألوغندا بكميرا ديجتال ، وموقع بسيط اسسته مع شريكها 
ونشرت في املوقع سبع قصص لسبعة من الفقراء العصاميني 



الـــــــــــــــتبرعـــــــــــــــاتالــــــــــــــــــعام

٢ ٠ ٠ نصف مليون دوالر٥

٢٠٠ ١٥ مليون دوالر٦

٢٠ ٠ ٤٠ مليون دوالر٧

٢٠ ٠ ١٠٠ مليون دوالر٨



مقترضون دولــــــــة مقرضون

مجموع ما قدم من خالل كيفا معدل السداد



جيسيكا : “ كيفا ال تتمحور حول املال ..

كيفا تتمحور حول عرض قصص العصاميني .. ملن يهتم ألمرهم “







سيريالنكا
مناخ استوائي :  

٣٠ ْ نهارا 
٢٥ ْ ليال ً 

ممطر معظم ايام العام 
مساحتها ٥٦ الف كلم٢ 

يسكنها ٢١.٥ مليون نسمة 











زیادة المبیعات فوریاً %30 خالل الیوم األول ، بواقع 300 ألف مشترك جدید . 







اليابان
تبلغ مساحتها ٣٧٨ الف 

كلم٢ 
يسكنها ١٢٨ مليون نسمة 
٧٠٪ من مساحتها جبال 

متوسط دخل الفرد ٢٨ الف 
دوالر









 dr. Akio Namekawa









إبتكار فكرة املشروع



فكرة المشروع وصياغته

الشركاء المحتملين

تصميم الشراكة االستراتيجية

ادارة الشراكة االستراتيجية

استمرار أو انهاء الشراكة

توقيع عقد الشراكة االستراتيجية

الشراكات االستراتيجية

رصد االحتياج المجتمعي



الشركاء املحتملون



ال تغقل الباب على نفســك



1منظمة 

2منظمة 

3منظمة 

الشراكات تعني : 
تكلفة أقل .. 

أداء أفضل .. 
هم مشترك .. 
قيمة مضافة ..



اقتراح الشراكة واعتماد األهدافقياس الجاهزية واختيار الشريكحصر الجهات ذات العالقة

١٢٣

تشبيك ( مؤتمرات - ملتقيات - *
ندوات  - فعاليات … ) 

تواصل مع الجهات ذات العالقة *
باملستفيد من املشروع 

متابعة اعالمية ( صحف - *
مجالت - تواصل اجتماعي ) 

فحص مكتبي للمنشورات *
والتقارير السنوية الصادرة 

عنهم 
زيارات ميدانية واتصاالت*

قاعدة بيانات للشركاء املحتملني

التوافق االستراتيجي *
التوافق الثقافي *
التوافق التنظيمي *
الخبرة الفنية في القضية *
الخبرة السابقة في الشراكات *
القدرات واالمكانات *

نموذج تقييم الجاهزية

التنسيق الجتماعات أولية *
عقد لقاء مع كل شريك *
تحديد ممثلني عن الشريك *
دعوة املمثلني للقاء شامل *
مناقشة املالمح العامة للشراكة *

واهدافها وصياغة تصور 
مشترك 

يمكن االستعانة ببيوت خبرة *
صياغة وثيقة الشراكة شامالً *

( الغرض من الشراكة - ادوار 
الشركاء - مساهمة كل شريك )

وثيقة الشراكة النهائية



مشروع مساعدة الشباب على الزواج

الــــــــــــــــــشاب
الــــــــــــــــــمــجــتــمــع 
٤ شـــــــــــاب ٠

الـــــــــــمانـــــــــــح

٥ ٠ ٠ ٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٥ ٠ ٠ ٠  +٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ت قــــــــــــــــــيادة  را و د  +
األســــــــــــــــــرة

٤ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

رة  ا د ال ت  را و د  +
المشــــــــــــــــروعــــــــــــــــات

٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ٣ ٥ ٠ + قـــــــــــرض 

ألـــــــــــف 
١ ٤ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠



دفع المانح 400 ألف ريال ، في مشروع أجره 14٫5 مليون ريال 
ماذا لو حسبنا قيمة األرباح الحقيقية التي حصل عليها الشباب 

خالل خمس سنوات ؟؟؟



مشروع معهد الخياطة والتطريز





مساعدة ٦٥٠٠ أسرة بمبلغ ٣٠٠٠ ريال٢٠ مليون ريال

قرض ٩٧٥٠ أسرة بمبلغ ٣٠٠٠ ريال٢٠ مليون ريال

٣٠ مليون ريال٢٠ مليون ريال

٩٧٥٠ أسرة

األرباح

٢٤ ٪ من األسر ٢٣٤٠ أسرة 

٩٧ مليون ريال



مليون وسبعمائة ألف ريال في السنة األولى 

مائة وسبعني مليون ريال في السنة الخامسة 

رأس املال العامل



الشركاء



  qlilasir@gmail.com  : ص.ب: ١١٨٣ أبها ٦١٤٢١   هاتف : ٠١٧٢٤١٧٧٨٨  فاكس :  ٠١٧٢٤١٨٥٠٣  إمييل



٣٥ موظفةالــــــــــمـجـتـمـع مقرات البرنامج

رواتب ادارة وإشراف

سعودة 

مسؤولية مجتمعية

٧٠٠ ألف

خدمة مجتمع

مشروع ضيافة األطفال



اسعاد أبناء الفقراء بأجهزة لوحية 

صناعات تقنيةاتصاالتبتروكيماويات



الشركاء املحتملون



تصميم الشراكة



القيمة المضافة
ADDED VALUE





ألمانيا - ميونخ



منذ العام ١٩٧٢م وحتى ٢٠١٤م عدد الزوار املسجلني 198.6 مليون 



القيمة المضافة
ADDED VALUE







افتتح ٢٠٠٦ ، يضم ٤٥٠٠ كائن حي ، في ٤٠٠ ألف لتر من املاء 



متوسط عدد الزوار السنوي : مليون زائر سنويا ً

متوسط سعر تذكرة الدخول : ١٥ يورو للشخص

مصادر الدخل األخرى : االشتراكات - التبرعات - املبيعات - الصيد 





برامج مدرسية رحالت شبابية انشطة ال منهجية

برامج ترفيهيةحفالتمناسبات دينية





القيمة المضافة
ADDED VALUE





معرض لتسويق المنتجات 



متحف لتاريخ صناعة السيارات



مركز تعليمي





خط إنتاج



قاعات  للفعاليات والمؤتمرات



القيمة المضافة
ADDED VALUE



الغرض الجوهري

النقل



رفاهية األمس .. ضروريات اليوم
باالمس رائع .. اليوم مقبول .. غدا رجعي



الغرض الجوهريالبرنامج

اطعامسلة غذائية

اطعامافطار صائم

اطعامتوزيع تمور

اطعامتوزيع اضاحي



هل هذا هو الغرض الجوهري الذي نريد ؟؟

هل يمكن تحقيق الغرض الجوهري بطريقة أخرى ؟



القيمة المضافة
ADDED VALUE



حينما تكون لديك فكرة مشروع .. تأمل

؟كيف يمكن أن نضيف له أكثر 







أمريكا 



القيمة المضافة
ADDED VALUE







شركة اعتادت على تقديم معظم خدماتها باملجان 

تبلغ قيمتها السوقية أكثر من ٤٠٠ مليار دوالر

رسالتها : تنظيم املعلومات حول العالم وجعلها مفيدة



هارفارد : 36.9 مليار دورال .
يال : 22.9 مليار دوالر .

ستانفورد : 17.2 مليار دوالر .
برينستون : 16.3 مليار دوالر .
تكساس : 16.1 مليار دوالر .

ماساتشوستس : 10.1 مليار دوالر .
ميتشيجني : 7.6 مليار دوالر .
شمال غرب : 7.2 مليار دوالر .
كولومبيا : 7.1 مليار دوالر .
تكساس : 6.7 مليار دوالر .

 50 جامعة تفوق مليار دوالر 





١١ كلية - ٢٠٠ تخصص - ٥٠٠٠ برنامج تدريبي

مكتبة - ٢٠٠ حاسب للبحث - ٥ ماليني مجلد - ٥ مكتبات فرعية

البحوث العلمية : اكتشاف احزمة فان ألن االشعاعية - التلفزيون التعليمي - 
املحاكاة الحاسوبية - تطوير مجاالت بنوك الدم - التكنلوجيا الحيوية

مجمع البحوث : حلقة الوصل بني الجامعة وقطاع الصناعة والجمهور 
يضم المختبر الصحي للوالية ووحدة محاكاة القیادة الوطنیة المتقدمة ومركز التحفیز األحیائي والتجھیز البیولوجي ومركز االبتكار التكنولوجي بجامعة أيوا

٤٣٨ مليون دوالر - منح و هدايا وعقود بحث علمي خالل ٢٠١٢

مركز االرشاد األكاديمي - مركز الكتابة - مركز االنتاج االعالمي - مركز 
ستييد لتكنلوجيا التعليم املتقدمة - معرض التدريب والتوظيف

٤٠٠ شركة سنويا - معدل ٤٠٠٠ مقابلة عمل - ٦ أشهر اقصى مدة انتظار



خدمات السكن : داخل الحرم الجامعي وخارجه
عروض مسرح حية - حفالت - محاضرات - معارض - متاحف - مكتبات

انشطة رياضية غريبة مثل : تنس الريشة - سباق الزوارق الشراعية - التزلج 
على املاء 

خدمات التسوق في سالسل املحالت واملطاعم داخل الحرم الجامعي

سكان مدينة ايوا بها ١٠٠ الف نسمة ، طالب الجامعة ٣١ الف طالب
املنظمات الطالبية : ٥٠٠ جمعية طالبية ، العاب ، هندسة ، اعمال ، تطوع

الرعاية الصحية ، الخدمات الترفيهية والرياضية ، مركز االستجمام واللياقة 
٧٠ مليون دوالر ، ٢٠ الف قدم مربع على ٣ طوابق 

هناك أكثر من ٢٠ جمعية قومية وثقافية ، يمكن للطالب التواصل معها





القيمة المضافة
ADDED VALUE



نطاق 
الشراكة

منهجية 
ادارة 
توقيع  الشراكة

اتفاقية 
الشراكة



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :

1



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :

2



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

املدخالت :األنشطة :

3
االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :

4

5

6



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :



صياغة االطار املنطقي للمشروع

االفتراضات :مصادر التحقق :املؤشرات :ملخص االهداف :

األثر :

النتائج :

املخرجات :

املدخالت :األنشطة :

يوجد مادة إثرائية



نطاق 
الشراكة

منهجية 
ادارة 
توقيع  الشراكة

اتفاقية 
الشراكة



توقيع مذكرة الشراكة



مراجعة الشركاء ملذكرة التفاهم 

الجوانب : الفنية - املالية - القانونية

االعتماد النهائي لصيغة املذكرة

االعالن عن املشروع التسويق له

االعالن عن موعد التوقيع 

التنسيق مع الشخصية الراعية

اطالق املشروع بحضور الشركاء





ادارة مشروع الشراكة



يقوم بها الشركاء ملتابعة ومراقبة املؤشرات في نموذج االطار املنطقي

يبنى على نتائج هذه املرحلة ، نجاح املشروع أو فشله

يبنى على نتائج هذه املرحلة ، سيناريوهات نهاية املشروع



سيناريوهات نهاية املشروع



المشروع “ مسعى مؤقت “ له بداية ونهاية 
محددتين إما بتاريخ أو بتمويل أو بمستلمات



سيناريوهات نهاية المشروع

تمديداغالق

إعادةتوسيع



التقارير
اغالق املشروعات

الجانب املالي : كيف صرف املبلغ ، قوائم مالية ، فواتير …

جانب العالقات : كيف ساهم املشروع في تكوين عالقات وسمعة طيبة

قياس األثر : النتائج التي تم تحقيقها + القيمة املضافة 

الجانب االعالمي : صور ، فيديو ، اخبار ، مقاالت ، مقابالت

جانب املستقبل : ماذا بعد ، الطموح ، التنبئات 



فكرة المشروع وصياغته

الشركاء المحتملين

تصميم الشراكة االستراتيجية

ادارة الشراكة االستراتيجية

استمرار أو انهاء الشراكة

توقيع عقد الشراكة االستراتيجية

الشراكات االستراتيجية

رصد االحتياج المجتمعي



' بحمد اهللا 


