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مملكية انطالقا من أهمية دور القطاع غير الربحيي فيي التنميية االقتييادية واالجتماعيية فيي ال
الثياني الملتقيى»نظمت الجمعية الخيريية لتطيوير العميل التنميوا تنيامي , العربية السعودية

ستراتيجية ضمن رؤيتها في تمتين القطاع التنموا وتوجهاتها اال«  للجمعيات األهلية الناشئة
ي التييي تسييعى لتطييوير الجمعيييات األهلييية ميين خييالل البييرامع والمشيياري  النوعييية ل سييهام فيي 

ي والتيي , وتيييليل التحييديات التييي تواجههييا, تحقيييق أ يير اجتميياعي أعمييق وعائييد اقتيييادا أعلييى
مملكة تتمثل في الجمعيات الناشئة  لما من تفعيل دورها, وتمكينها أن يحقق أهداف رؤية ال

, ميين خييالل تعزيييز مفهييوم العمييل غييير الربحييي لييدة المجتميي , وتنمييية إحساسييه بالعمييل 2030
ن أفضيل التطوعي عن طريق إيجاد البيئة المالئمة لتأسيس الجمعيات األهليية, واالسيتفادة مي

.الممارسات والتجارب لتطوير القطاع غير الربحي

م 3:50)م من الساعة 2022مارس 1وعليه فقد انعقد الملتقى افتراضيا في يوم الثال اء الموافق 
, ييةتحت رعاية الدكتور فيؤاد بين عبيدالكريم العبيدالكريم رئييس مجليس إدارة الجمع, (م8:30–

لربحي متحدث من الخبراء واألكاديميين والمتخييين في العمل بالقطاع غير ا( 12)وبمشاركة 
, بالمملكةللخروج في توصيات عملية يكون لها  األ ر للعاملين في الجمعيات األهلية الناشئة

: تضمن الملتقى ورشة تدريبية مياحبة وناقش خمس محاور رئيسية هي 

.تحويل األفكار إلى مبادرات•

.فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة•

. ابتكار المبادرة األولى•

.مجلس اإلدارة في الجمعيات األهلية الناشئة التطلعات والتحديات•

.تخطي عقبة تحقيق أول دعم للجمعية من المؤسسات األهلية•

.مسرعة سراج فكرة وأنموذج: ورشة العمل المياحبة لفعاليات الملتقى •

المقدمة
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله

,,أما بعد ,, وصحبه أجمعين 

يُه عملكيم َوَرُسيوُلُه والمؤمني: )امتثاال لقول الحيق تبيارو وتعيالى  ون َوُقيل  اعمليوا َفَسيَيَرة آلل 
وَن إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بَمآ كنتم َتْعَمُليون مين , -مصيد  هللا العظيي-( َوَسُتَردُّ

مييوا هنييا  يييأتي الميينهع التييوجيهي اليييا تسييير عليييه الجمعييية الخيرييية لتطييوير العمييل التن
, شياركيةالبييل, والجيودة, والت: مني تأسيسها متمثال في قيمهيا التيي تسيتند عليى « تنامي»

ة التغييير ويعتبر اإلتقان سمة أساسية مطلوبة في ديننا اإلسالمي لها الدور الفعيال فيي إدار
أن  والتحسييين المسييتمر فييي كافيية مناشييم الحييياة ومجيياالت التنمييية المتنوعيية, وكمييا نعلييم

ار الجيدة األفكار الجيدة لها القدرة على الهيمنة في صناعة المشاري  العمالقة, وتعتبر األفك
.صميم انطالقة الجمعيات األهلية الناشئة 

قطياع وتعد جمعية تنامي من أوائل وأبرز الجمعيات المتخيية في مجال تطوير وتمكيين ال
وا خالل غير الربحي, فقد تأصلت جيورها في القطاع وأ بتت حضورها في تطوير العمل التنم

عميل فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسيبها فرييق
احي مييؤمنين فييي أن المشيياري  الناشييئة تلعييب دورا كبيييرا ال يسييتهان بييه فييي نييو, « تنييامي»

ال عليى التنمية المتعددة, ال سيما فيي القطياع غيير الربحيي والجمعييات األهليية الناشيئة مثيا
فقيييد تجييياوزت دورهيييا التقلييييدا وتنوعيييت مشييياريعها ومبادراتهيييا وفقيييا لوظائفهيييا , هييييا

يلها ولما تمر به الجمعيات األهلية الناشئة في الوقت الحاضر من معوقات قد تح, وأهدافها
ت بضيرورة تمكينهيا وأسسي«  تنامي»عن مواصلة  الغرض اليا نشأت من أجله فقد آمنا في 

ال والتيي تهيدف إليى تسيري  أعمي, «سراج»على إ رها مسرعة األعمال للمنظمات غير الربحية 
ن وأخييرا  في ن عميق الرؤيية ليدة حكومتنيا الرشييدة بقييادة خيادم الحيرمي, الجمعيات الناشئة

بين ووليي عهيده األميين محميد–أيده هللا -الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
مياء كانت السبب الرئيسي بما يينعم بيه وطننيا مين ازدهيار ون-حفظه هللا -سلمان آل سعود 

وأن يجعييل , ونسيأل هللا تعيي لى أن يبييارو فيي الجهييود,, والقطياع غييير الربحيي أحييد شييواهدها
.والحمد لله ربِّ العالمين, كافة العاملين في القطاع التنموا مباركين أينما كانوا

ــــد   ار   ــــيد مجل كلمــــة رم
الجمعيــــة الخيريــــة لتطــــوير 

العمل التنموي تنامي

مفؤا  بن عبد الكريم العبد الكري/  
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الجلســة
األولــى 

تحويل األفكار  لى مبا رات

مدير الجلسة
أمين مجلس الجمعيات األهلية بمنطقة القييم

النغيمشيعلي بن عبدهللا .أ

المتحدث
ة غرفييبرئيييس لجنيية تقنييية المعلومييات واالتييياالت 

الرياض

منصور بن فهد العبيد. م
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ورقة
تحويل األفكار   لى مبا راتعـمـل 

الفرق بين اإلبداع واالبتكار واالختراع
ي يعييد اإلبييداع واالبتكييار واالختييراع ميييطلحات متشييابهة و لكنهييا تختليي  فيي 

مفهومها والعمليات التي تتضمنها

االختراع
.هو خلق فكرة جديدة ومفهوم جديد

االبتكار 
. لموسهو الرابم بين اإلبداع والواق , وإسقاط لفكرة غير اعتيادية في شيء م
.بتكاروهو ما يمكن من خالله رؤية العالقة القوية والتكاملية بين اإلبداع واال

اإلبداع 
ليق هو إنتاج أفكار جدييدة او إعيادة تقيديم القيديم بييورة جدييدة او غريبية تتع

بأا مجال مين مجياالت النشياط اإلنسياني, مين العليوم إليى الفين أو التعلييم أو
.األعمال أو حتى الحياة اليومية

هل كل األفكار قابلة الن تصبح مبا رات؟
قابلية الفكرة للتطبيق•
الفكرة واال ر•
بين ا بات الجدوة ودراسة الجدوة•
تعالع نقص في حل قائم•
تحل مشكلة•
تشب  رغبة•
تسد حاجة  •
األفكار التقليدية و المبتكرة•
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الفكيييييييييييييييييييييرة •
المبتكرة 

يأكيييييل الكبيييييير •
والسري 

الفكرة المتطورة  •
يءالسري  يأكل البط •

الفكرة التقليدية•
يرالكبير يأكل اليغ•
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نماذج األفكار
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اكبر و اشهر منية ميديا ال 
تملك محتوة

اكبر شركة تاكسي ال
تملك سيارات

اكبر شركة أفالم 
ال تملك دور سينما

ةاكبر شركة ضيافة فندقي
اكبر شركة تجزئة ال تملك وتدير عقارات

ال تملك متاجر تجزئة



فييي المنييزل والعمييل  و نيياء تنقلييك وا نييا سييواء: الحييظ كييل مييا يييدور حولييك •
.تسوقك  استم  لألخرين 

أحد األسئلة األولى التي تطرحهيا عليى نفسيك هيو ميا إذا : هل هناو مشكلة •
.كانت فكرة عملك تحل مشكلة لك أو لشخص آخر

!.هل ابتكرت حل محفز ومشج  لتلك المشكلة؟: هل هناو حل مبتكر•

لن ينطلق منتجك أو خدمتك إذا لم يكين هنياو سيو  قابيل : هل هناو سو •
ا بدرجة كافيية؟ سيتحتاج. للتطبيق لهما ا واسع  إليى هل يلبي منتجك جمهور 

.قاعدة عمالء كافية لجعلها جديرة باالهتمام

يا وأفضيل؟ ك. راج  المنافسة: مدة المنافسة• يي  كي  يكون منتجيك مختلف 
يقوميييون بتسيييويق أنفسيييهم؟ ميييا هيييي القنيييوات التيييي يسيييتخدمونها لبيييي  
ة منتجاتهم؟ هيه كلها رؤة يمكن أن تساعدو في صياغة خطة عمل أكثر قو

.م  مرور الوقت

لبنياء أسياس متيين لعمليك , علييك أن تفهيم مين : حدد جمهورو المستهدف•
وال )ال يمكنيك . السبب في ذلك واضح إليى حيد ميا. هو جمهورو المستهدف

اس مجموعات مختلفة من الن. محاولة بي  منتجك أو خدمتك للجمي ( ينبغي
مثيل سيتحتاج إليى تحدييد الجمهيور الييا ي. لديها تحديات مختلفة ونقاط أليم

عند تحديد عميلك المثالي. المكان المناسب لمنتجك

بمجيرد أن تعيرف مين تسيتهدفه , سييكون مين األسيهل بكثيير: حدد القنيوات•
سيويقية تحديد القنوات التي يجب أن تستخدمها للوصول إليهم والرسائل الت

و الشيء المهم اليا يجب أخيه في االعتبار ه. التي سيكون لها صدة معهم
  يمكنيك أن تبيدأ عليى نطيا  واسي. ليسوا مجموعة ديموغرافية" الجمي "أن 

.ولكن تيبح أكثر دقة كلما تقدمت

,في حين أن العديد من األشخاص لديهم أفكيار عميل رائعية : المنتع والخدمة •
منتع اال ان التحدا في تحويلها لمنتع ملموس او خدمة قابلة للتداول وهل ال

و الخدمة ذو شكل واحد او اشكال متعددة

تجنيب االنتقيال مين فكيرة عميل رائعية مباشيرة إليى: تحقق مين صيحة فكرتيك•
منتع متكامل من خيالل اتخياذ بضي  خطيوات إضيافية , مين المحتميل أن تيوفر 

-يمكين ليرواد األعميال. على المدة الطويل( أو أكثر)لنفسك آالف الدوالرات 
ن أن يمنحيوا أنفسيهم مييزة مي-وخاصة أولئك الييين يبحثيون عين مسيتثمرين 

. خالل إنشاء نموذج أولي للمنتع
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من نموذج عمل  لى كيان

SMARTأهداف ذكية 

محيييددة وصييي  واضيييح 
للهدف المراد تحقيقه

قابلييييييية 
للقياس

قابليييييييييية 
ق للتحقي

محييددة واقعية
بزمن 

تأسيد كيان

تكييوين
الفريق

اطيييييييييييييييييييييال  
المنتع/الخدمة

التموييييل
للبدء

محاسييييبة 
وحوكمة

تأسيييس
كيان

01

02
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منشأ  عمالقة لى من فكر  مبا ر  

Facebook

, اسييتغر  2004فييي عييام Facebookعنييدما تييم إطييال  
. مسيتخدم1000سياعة فقيم الكتسياب أكثير مين 24األمر 

ا , يعيد  أحيد أكثير الشيركات  Facebookمن اآلن فيياعد 
ا في العالم تم تطوير  في األصل  Facebookقيمة وتأ ير 

كمنيييية لطيييالب الجامعيييات للتواصيييل, ونميييت سيييريعا 
لتيييييبح أكثيييير منيييييات التواصييييل االجتميييياعي شييييعبية
للمسييتخدمين ميين جمييي  األعمييار وميين جمييي  منيياحي 

.الحياة

Zappos MVP

ماذا لو لم تيتمكن مين الحييول عليى مخيزون لموقعيك؟ 
إلييى بييي  , Zappos,Nick Swinmurnذهييب مؤسييس 

التيي التقم صورا  لألحييية. األحيية بالتجزئة بدون مخزون
ه كان يريد بيعها فيي المتياجر , وإذا طلبهيا العميالء , ف ني

ا ويبيعها, هيه طريقة رائعة ال ختبيار يشترا المنتع فعلي 
ديك السو  إذا لم يكن لديك وصول إلى المنتع , ولكين لي

.تعتقد أنه سينجح MVPنموذج 
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أكا يمية خان
بيدأ . ميامهي منظمة تعليمية غير ربحية لديها قيية تأسيسيية مثييرة لالهت

بعد حيوله على درجيات 2004سلمان خان  اليا عمل كمحلل مالي في عام 
عميال علمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وماجستير في إدارة األ

تيي من جامعة هارفارد في تعليم ابنة عمه نادية فيي لويزيانيا  عين بعيد , وال
ي. كانت تعياني فيي الرياضييات ا  يم سيم  بقيية أفيراد األسيرة أن هنياو دروس 

ات  خيوصية مجانية وبدأ المزيد من األقارب في المشياركة و ازدادت الطلبي
رها إلى أن اقتير  أحيد األصيدقاء أنيه يمكنيه تييوير البيرامع التعليميية ونشي

والسييما  ألفييراد العائليية  بمشيياهدتها متييى أرادوا  YouTubeعلييى موقيي  
اانتشر الحديث عن وجود دروس في الرياضيات األساسية متاحة م. ذلك . جان 

بييدأ خييان فييي مالحظيية التعليقييات التقديرييية  التييي تظهيير أسييفل مقيياط 
ب نشياء وانطلقيت أكاديميية خيان, الفيديو الخاصة به  م بدأت الرسائل تيل

منييي ذلييك الحييين , قامييت . مقيياط  فيييديو تركييز علييى تييدريس الرياضيييات
أخرة المنظمة بتوظي  المزيد من الموظفين  وتحميل المواد في مواضي 

يي ذلييك التيياريم , واألعمييال التجارييية , والعلييوم , والفنييون , وعلييوم  بمييا في
موضيوع المفهوم بسيم شاهد مقط  فيديو يشر  فيه خيان ال,  الكمبيوتر 

ا  مين اليا يتم تعلمه ,  م قم ب جراء االختبيارات التاليية عبير اإلنترنيت اعت بيار 
ليديها . موضيوع مختلي 5000, تم إنشياء ميواد تعليميية ألكثير مين 2015عام 

المواد متخييون في المحتوة , يعملون م  أعضاء هيئة التدريس  لكتابة
.التعليمية 
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التحول من البيع التقليدي  لى التأجير المبتكر 

من فكر   لى مبا ر  مبتكر 

تــأجــيــر األلعاب
الشهر/19.9$

وتخيييص فييي التييأجير  الشييهرا المفتييو  أللعيياب , م2013تأسييس فييي عييام 
ين األسيرة مين اختييار  باقية ألعياب تركيي, األطفال لألسر ب وأطلق موق  يمكِّ

LEGO , ويمكيين ألا طفييل تحميييل صييورة مييا قييام بييه ميين إبييداع فييي تشييكيل
. أل  عائلة75واشترو بها أكثر من , ألعاب التركيب

تــأجــيــر مجوهرات
الشهر/19$

ن متجر يقوم على تأجير المجوهرات المنخفضية القيمية مين خيالل الجمي  بيي
تقيوم رؤييتهم, الميممين لهيه المجوهرات و اليراغبين باسيتئجارها مينهم

علييى ارتييدا مجييوهرات جديييدة فييي كييل مناسييبة بييدون دفيي  مبييال  باهظيية 
.للشراء
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تحويل األفكار  لى مبا رات: الجلسة األولى



تــأجــيــر فساتين
ا م ويقيوم بتيأجير المالبيس و اإلكسسيوارات الخاصية بهي2009تأسس في عام 

8إلى 4والتأجير  محدد من , م2013متاجر  في عام 3م  التوس  افتتح حوالي 
.و يكون التأجير متا  طوال الوقت$ , 99أيام أو باشتراو شهرا 
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تحويل األفكار  لى مبا رات: الجلسة األولى



المشاركة الجماعية في رعاية مرضى السكر
منييية عبيير الموبايييل واألجهييزة الشخيييية لمسيياندة مرضييى السييكرا ميين

حيييث يقييوم المشييتركون, النييوع األول و الثيياني و مرضييى سييكرا الحمييل 
بمسييياندة بعضيييهم اليييبعر فيييي تيييوفير اإلرشييياد و العيييالج فيييي الحييياالت 

قيديم االضطرارية م  وجود تواصل م  جهيات طبيية مرتبطية بيالتطبيق لت
. المعلومات

عيـة  التحول من الخـدمات االجتماعيـة التقليديـة   لـى الخـدمات االجتما
اند  المبتكــر   والتحــول مــن المســاند  الطبيــة التقليديــة   لــى المســ

الطبية التشاركية 

من فكر   لى مبا ر  مبتكر 

المشاركة الجماعية في  عم  مرضى السرطان 
أا منييية اجتماعييية  خاصيية بمسيياندة ودعييم الميييابين بالسييرطان يسييتطي 

شييخص مييياب أو غييير مييياب التسييجيل هييدفها تقييديم العييون و المسيياعدة 
للمرضييى وذويهييم مميين هييم بحاجيية إلييى المسيياندة فييي أا مجييال خييدمي أو 

.رعاية و مساندة
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تحويل األفكار  لى مبا رات: الجلسة األولى



توصيات الجلسة 
األولــى

ار فييي تبنيي مفهيوم تعزييز االبتكيار مين أجييل خليق بيئية مناسيبة لالبتكي
افية مجتم  الجمعييات األهليية الناشيئة كيي تييبح جيزء رئيسيي مين  ق

.استدامة الجمعية

ات إطال  مبادرة تحفز كل المعنين والمستفيدين من خيدمات الجمعيي
اقتيادية للمشاركة باألفكار التي يتم تحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة

.تسد االحتياج وتعالع المشكالت

01

02

ة لتحويل األفكار إلى مبادرات ومية وتقوم المنظ, إنشاء منظومة ُممكنَّ
.على تحويل الفكرة إلى مبادرة من خالل نماذج عمل مبسطة 03

ت األ يير تحفيييز المسييتثمرين للمشيياركة فييي دعييم االبتكييارات الريادييية ذا
.األكبر بهدف خدمة المجتم  04

متخيييية تركييز علييى جمي  أكبيير قييدر ميين األفكييار و هاكا ونيياتإطيال  
.اختيار األفضل مما يدعم تعظيم األ ر 05
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تحويل األفكار  لى مبا رات: الجلسة األولى



الجلســة
الثــانيــة

فن تحديد التوجه االستراتيجي 
للجمعية الناشئة

مدير الجلسة
يةخبير التخطيم االستراتيجي والبنية المؤسس

أحمد بن محمد المنصور. أ

المتحدث
مؤسييييس ومطيييييور برنييييامع أداء وخبيييييير التخطييييييم 

االستراتيجي واألداء المؤسسي 

سعد بن عبدهللا القرشي. م
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ورقة
المنظمات الناشئة والتوجه االستراتيجيعـمـل 

مفاهيم في االستراتيجية 

بوصلة المنظمات  شجر  األثر

مجموعية متكامليية مين الخيييارات التييي تحيدد موقيي  المنظميية فيي مجييال عمييل 
.محدد كي تحقق األ ر المراد إحدا ه بنهاية فترة استراتيجياتها

! ما المقصو  باالستراتيجية ؟
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



ميين خييالل بنيياء الرسييالة والرؤييية والقيييم
ب والفئيييات المسيييتفيدة واأل ييير المطليييو
.ئةإحدا ه عليها, ونسب التركيز لكل ف

التوجه االستراتيجي
امتلك البوصلة لتتمكن من التركيز

ز المواءمييية بيييين التركيييي
اءة االسييتراتيجي والكفيي

.االستراتيجية 

منهجية مكة 

التوجه االستراتيجي

ما األ ر المطلوب إحدا ه؟دة؟من الفئات المستفي

الكفاء  االستراتيجية
مييييييييا هييييييييي الخييييييييدمات المقدميييييييية 

للمستفيدين؟
يييييي تقييييييديم  كييييييي  نتميييييييز في

الخدمات؟

منطقة التركيز االستراتيجي
الرسالة

الفرص اإلمكانات

التركيز 
والعمل
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



ما احتياجات المستفيدين؟•
ما رغبات المستفيدين والداعمين وأصحاب الميلحة؟•

لنيا ما احتياجات المسيتفيدين واألطيراف المعنيية التيي تتقياط  مي  مجيال عم•
وتق   ضمن اهتمامنا؟

ما اليا ستركز عليه ؟•

ما األ ر اليا نريد تحقيقه ؟•

استراتيجية المنظمات الناشئة
مراحل نمو المنظمات 

طتخطوإذا أردت أن تييركييز فال بيييييد أن  تركزإذا أردت أن تحدث أ را  فال بد أن 
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



خريطة الطريق للمنظمات الناشئة 

استكشييييييييييييييييياف 
واختبار السو 

اسيييييييييييييييييتراتيجية 
التمتين

ريادة المجال

اسيييييييييييييييييتراتيجية 
التمكين

التوجيييييييه العيييييييام 
ومجال العمل
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



ولـى أولوية التركيز خـالل السـنوات الثالثـة األ
من عمر المنظمة الناشئة

ألسئلة االستراتيجيةا
ما الغاية الرئيسة للمنظمة؟ •
ما حاجات المجتم  ؟•
ما مجاالت عمل المنظمة؟ •
ما الفئات المستفيدة من خدمات المنظمة؟ •
ما اآل ار التي نريد أن نحد ها على هيه الفئات؟ •
ماذا سُنقدم من خدمات, وكي  سنقدم خدماتنا ؟•
ما عوامل النجا  الحرجة؟ •
ما الدور اليا تلعبه المنظمة في قطاعها؟•
ما الممكنات المطلوبة للنجا  في عملنا؟ •
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



إنجا  أعمال المنظمة من خالل إعطائها التوجيه•
إيجاد معايير واضحة ومقاييس محددة للتقدم نحو تحقيق األهداف•
االستثمار األمثل للموارد واإلمكانات•
تمكين العاملين والشركاء من معرفة األهداف والعمل سويا  للوصول إليها•
الجديدةإجراء التغييرات المطلوبة على المنظمة لتلبية االحتياجات والتوقعات•
السيطرة على مشاكل التنفيي•

يــه هنــاأ أســباب كثيــر  ألهميــة وجــو  توجــه اســتراتيجي يشــترأ ف
:جميع العاملين في المنظمة الناشئة، ومن أهمها

لماذا التوجه االستراتيجي؟

أولويات المنظمات الناشئة 

شئةاألولويات االستراتيجية للمنظمات النا
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



ــاء التوجــه  مــن الــجي يجــش أن يشــارأ فــي بن
االستراتيجي؟

الجميي , تحديد الهدف, وتقييم الكفاءات األساسية, وتحدييد البيرامع لمتابعية
اإلنتياج, )تتطلب عمل مشترو مين وظيائ  متعيددة داخيل المنظمية وخارجهيا 

(. إلم...والتسويق, والمساندة, 

المالو أو المؤسسون•
الجمعية العمومية أو األمناء•
أعضاء مجلس إدارة•
الموظفون•
المتعاونون•
المتطوعون•

من  اخل المنظمة 
الجهات اإلشرافية•
خبراء المجال•
الشركاء•
الداعمون•
المانحون•

من خارج المنظمة 

يسيياعد مييزيع متنييوع ميين الخبييرات 
ييييي  والوظيييييائ  والمستشيييييارين في
تحديييييييد مييييييا أولويييييييات العمييييييل, 

.لةوالمخاطر االستراتيجية المحتم
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية

شئةاألولويات االستراتيجية للمنظمات النا
تنمية رأس المال البشرا•
التكامل م  اآلخرين•
بنييييييياء وتبنيييييييي توجيييييييه مشيييييييترو•

تطوير خدمة واحدة مقنعة وتسويقها•
استكشاف السو •
استكمال المأسسة والحوكمة•



توصيات الجلسة 
الثانية

تشغيليةالتدرج في تحقيق الكفاءة التشغيلية بتعظيم الممكنات ال

ء االهتمييام بمفيياهيم النمييو المسييتدام والتميييز المؤسسييي وإدارة األدا
والتحسين المستمر

01
02

تجنب التشغيل ذا المخاطر المرتفعة خالل السنوات األولى 03
تركيز الجهود على امتالو األوقاف واألصول وتعزيز استثمارها 04

تفيد التركيز على تطوير مبادرة واحدة في المرحلية األوليى توجيه للمسي
النهائي وإنجا  تنفييها 05
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فن تحديد التوجه االستراتيجي للجمعية الناشئة: الجلسة الثانية



الجلســة
الثــالثــة

ابتكار المبا ر  األولى

مدير الجلسة
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

لتطوير العمل التنموا تنامي

علي بن عبد هللا الغانم. أ

المتحدث
مؤسسيي خبير في تيميم االستراتيجيات واالبتكيار ال

والمجتمعي وتطوير القيادات

غياث بن خليل هواري. أ
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«ورقة العمل األولى»



ورقة
اشئةابتكار المبا ر  األولى للجمعيات األهلية النعـمـل 

معا لة 
المبا ر  
األولى

توجه م  
ةاستراتيجي

ابييييييين  
الفريق

صيييييميييم
األسلوب

حييييييدد
القضايا

اخيييتيييييير 
الشريحة

ُقييييييييد
التقدم

3x6
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



ــه مــع  تـــوجَـّ
االستراتيجية

أوليييويييياتييها 
ةاالستراتيجي

تأكد من دور
الجييييمييعيييية

تحييقق من 
الييقيييدرات 
التنفيييييا

ابـــــــــن  
القــدرات فريق

العمل

التنظيم 
اإلدارا

شبييكيية 
الشركاء
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة

1

2



اختــر شـرامح 
المستفيدين

التحديات

التطلعات

الخيائص

حد  قضايا 
العـــــمــل القضايا 

األساسية

مجال هيه
القيييضييييية

أ يييييييييييييييييير
القيييضييييية
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة

3

4



ـــــم صــــمِّ
األسلوب

أنظمة

منتجات

خدمات

ُقــــــــــــد  
التـــقــدم قيييييييس

األ يييييييير

وسيييييي 
النطيييا 

طيييييييييييييور 
االستدامة
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة

5

6



الجلســة
الثــالثــة

ابتكار المبا ر  األولى

مدير الجلسة
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

لتطوير العمل التنموا تنامي

علي بن عبد هللا الغانم. أ

المتحدث
رئيييس رابطيية معهييد االبتكييار العييالمي فييي المملكيية

ومؤسس شركة وطن االبتكار

عبدالواحد بن سعد الغانم. أ

«ورقة العمل الثانية»
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ورقة
ابتكار المبا ر  األولى لرامد األعمالعـمـل 

هل تعتقد بأنك  نسان مبدع ؟
Do you think you are creative

39%

100%
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة

أجابوا بنعم

هلالجمي الواق فيبينما
بنسباإلبداعمنحظا

متفاوتة

: راسة 



مفاهيم االبتكار
ما هو االبتكار ؟

الفرق بين االختراع واالبتكار
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



عوامل االبتكار الناجح

عملي/ فني 

اجتماعي اقتيادا
االبتكار

هل من الممكن تنفييه فنيا  ؟

هيييل هيييو ممكييين 
ومجدا اقتياديا  

ا؟ هل هو مقبول اجتماعي 
مييا مييدة تقبييل اسييتخدامه 
ليييييييييييييييييدة الشيييييييييييييييييريحة 

المستهدفة؟

ما المقصو  باالبتكار االجتماعي ؟

منظمات غير
ربحية

المنظمات
الحكومية

منظمات 
القطاع 
الخاص
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



أهداف وأغراض االبتكار 

البقاء على صلة بالواقع المتغير

المرونة لمواجهة المستقبل

النمو

خلق قيمة ومنفعة

للمستفيدين•
للمبتكرين •
للمؤسسة•
للمجتم •
للوطن•

01
02

03

04
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



مجاالت 
اراالبتك

التعليم

الصحة

المياه

الفقر

اجتماعية 
أخرى

الطاقة

العمل 
الخيري

الغجاء

األزياء

حقوق 
اإلنسان
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



أشــكال 
اراالبتـك

العمليات•
تجربة العميل•
نموذج العمل•
بيئة العمل•
أخرة•

الخدمات•
المنتجات•
المكان•
تجربة المستخدم•
الموارد•
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



عملية  نشاء المبا رات

مرحلة البحث

مرحلة التنفيج
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



فهم المستفيدين 

اكتشـــــــــــــاف 
نالمستفيدي

خدمــــــــــــــــة 
ين المستفيد

نموذج العمل الجماعي
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ابتكار المبا ر  األولى: : الجلسة الثالثة



التأكييييد عليييى انطيييال  االبتكيييارات االجتماعيييية مييين احتيييياج مجتمعيييي
حقيقي حتى يحقق األ ر المتوق  منه

اد األعمال على استثمار األزمات والظروف المتغير ة حث المنظمات وروَّ
والتعامل معها كفرص لخلق وتيميم االبتكارات االجتماعية

01
02

توصيات الجلسة 
الثالثة
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الجلســة
الرابعة

مجلد اإل ار  في الجمعيات الناشئة 
التطلعات والتحديات

مدير الجلسة
ل عضو مجلس إدارة بالجمعية الخيريية لتطيوير العمي

التنموا تنامي

خالد بن محمد النقية.  

المتحدث
ح الميييدير التنفيييييا لمؤسسييية عبيييدالرحمن بييين صيييال

الراجحي وعائلته الخيرية

موسى بن محمد الموسى. م
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ورقة
ئةتطلعات مجالد اإل ار  في الجمعيات األهلية الناشعـمـل 

لماذا يجش أن نعتني بمجالد اإل ار  ؟

مجيالس تنامي القطاع غير الربحي في السعودية والحاجة الماسة لكياناتها ل
إدارة مؤهلة فاعلة تتمت  بالكفاءة في الجانبين المعرفي والمهارة

ضع  عدد من الكيانات  بسبب ضع  مجالس إدارتها

ارتبيياط فاعلييية ومهييارات وسييمات أعضيياء مجييالس إدارتهييا فييي نجييا  وفشييل 
الكيانات

ز الجوانيب قلة البرامع التأهيلية المحلية واإلقليميية التيي تعتميد عليى تعزيي
المعرفية وإكساب المهارات العملية ألعضاء مجلس اإلدارة

عدم وجود جهات تقيم أداء مجالس االدارة وأعضائها وأعداد التقارير 
واالستشارات الالزمة وإيجاد مستشارين وكوتش متخييين بها

01

02

03

04

05
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تعريف مجالد اإل ار  
مجلييس اإلدارة هييو مجموعيية متطوعيية ومنتخبيية أو معينيية ميين األفييراد لييديهم 

. سلطة جماعية لوض  سياسة الجهة واإلشراف عليها ومتابعة التنفيي

التطلعات المستقبلية

مجالس متنوعة من األعضاء مستقلين وتنفييين وغير تنفييين•

التأهيل المسبق ألعضاء مجالس اإلدارات •

الدورة للعضو وليس للمجلس•

حث المجالس لالستثمار عن طريق لجان متخيية ذات خبرة•
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مجلد اإل ار  في الجمعيات الناشئة التطلعات والتحديات: الجلسة الرابعة 

تطلعات للجهات المشرفة: أوال



ها العناية بمسؤوليات مجالس اإلدارة ومستوة التفاوت وطريقة أدائ•

تشكيل مجالس اإلدارة بأعداد وأعضاء فاعلين•

قيام كل عضو في مجالس اإلدارات بدوره وفق منيبه•

رؤساء مجالس إدارات محترفين•

استثمار حماس مجالس اإلدارات الجديدة بشكل ايجابي •

قيام مجالس اإلدارة بأدوارها األربعة بكفاءة•

ن يرفيي  رؤسيياء مجييالس اإلدارات فعالييية المجييالس بتنظيييم العالقيية بييي•

المجلس وأعضائه والفريق التنفييا

استمرار تطوير أعضاء مجالس اإلدارة ألنفسهم وللمجلس•

إدارة جلسات مجالس اإلدارة باحترافية•

تفعيل دور اللجان بمجالس اإلدارة •

تقييم أداء مجالس اإلدارات وأعضاءها وإصدار التقارير•

التمكن من قراءة التقارير المالية وزيادة االستثمارات باحترافية•

استثمار مجالس اإلدارات المعلومات والمعرفة•

العمل في مجالس اإلدارات كفريق واحد•

تطبيق الحوكمة في مجالس اإلدارات بمهنية وبشكل مبكر•
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تطلعات ألعضاء المجالد الناشئة: أوال



الجلســة
الرابعة

مجلد اإل ار  في الجمعيات الناشئة 
التطلعات والتحديات

مدير الجلسة
عضيييو مجليييس إدارة بالجمعيييية الخيريييية 

لتطوير العمل التنموا تنامي
خالد بن محمد النقية.  

المتحدث
عضو مجلس إدارة جمعية العناية بمساجد الطر 

خالد بن فهد الفليج. أ

«ورقة العمل الثانية»
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ورقة
ئةتحديات مجالد اإل ار  في الجمعيات األهلية الناشعـمـل 

مفهوم مجلد اإل ار 
هييي هيئيية مختييية برسييم سياسيية الجمعييية األهلييية وتوجيييه نشيياطاتها واتخيياذ القييرارات

اإلشراف الكفيلة بتحقيق أهدافها , أو هيئة مكونة من عدد من األعضاء المنتخبين  يتولون
.بشكل مشترو على أنشطة الجمعية األهلية

.وقد حد  نظام الجمعيات األهلية والمحته التنفيجية اختصاصات مجالد اإل ار 

ماهي التحديات ؟
تواجيه هي مجموعة العوائق والييعوبات والمشيكالت التيي: التحديات بالنسبة للجمعيات

.الجمعية الناشئة وغيرها وتكون عقبة أو عائق في طريق تحقيق أهدافها

هل هناأ مجالد   ار  جديد  بدون تحديات ؟
يات والتحيد, ولكين الفير  أن التحيديات كبييرة ومعقيدة أو بسييطة األصل وجـو  التحـديات 

:تختل  من جمعية ألخرة وفقا  لعدة اعتبارات منها 

توفر اإلمكانات األساسية أو انعدامها
( مالية وما ية وبشرية) 

كفيياءة وقييدرة وعالقييات أعضيياء 
المجلس 

حجييم الفئيية المستييهييدفة 
( صغير\متوسط\كبير) 
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01
02

03



المتطوعون
(الخبرة وغيرها, الندرة , الجاهزية) 

التحـــديات التـــي تواجـــه مجـــالد اإل ار  فـــي 
الجمعيات الناشئة 

:ا يلي عدم االتفاق على القضايا الرميسة للجمعية ومن أسباب ذلك م( 1

ألعضياء تأجيل االتفا  عليى القضيايا الرئيسية الخيتالف االهتماميات بيين ا•
وفقا  لألولوية التي يراها كل شخص

ى اهتمييام المجلييس بالقضييايا الجزئييية ممييا يعنييي أن البوصييلة تحتيياج إليي •
التيحيح 

لييى االنشييغال بيياألمور اإلجرائييية التييي ميين اختييياص المييدير التنفييييا ع•
حساب األمور األساسية  

:عدم وجود خارطة طريق تساعد على اإلجابية عليى األسيئلة الهامية مثيل•
لماذا تأسست الجمعية ؟ وما مستهدفاتها؟ وكي  نيل إليها؟
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امتدادها الجغرافي
(لمنطقة واحدة  أو لجمي  المناطق في المملكة) 

مييييييدة سييييييهولة التواصييييييل ميييييي  الفئيييييية 
المستهدفة

04
05

06



عدم تجاند أعضاء المجلد ومن مظاهره انعدام الثقـة وعـدم (   2
ويمكــن،  التعــاون وانخفــاض الــرون المعنويــة وكثــر  االعتراضــات

:معالجة ذلك من خالل

األعضاءبينالثقةبناءعلىونائبهالمجلسرئيسحرص•

علىوالثناءالنظروجهاتواستيعابوالحوارللنقاشالعادلةالفرصةاتاحة•
المداخالت

الخالفبوادرلظهورالسريعةالمعالجة•

المجلسنطا خارجتواصلهناويكونانالحرص•

كونالرضا بالوضع الحالي أو ما يسمى حالة الركو  والس(  3

خارطة طريق وتقييم دورا ل نجازات•
التحفيز المستمر•
مستهدفات واضحة ومسؤوليات محددة•

:ويترتش على هجا الوضع عد  مخاطر من أهمها  

:ويمكن معالجته عند العمل على 

قتل االبداع•
ينتع عنه عدم  تحمل المسؤولية•
يضع  المشاركة في اجتماعات المجلس واللجان بفاعلية•
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ضعف الموار (  4
:يمكن للمجلد القيام بالمهام بموار  أقل وذلك عن طريق 

االستفادة من خبرات ومهارات وعالقات  أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وأعضياء •
الجمعية العمومية

النمييو المتييدرج والمتييوازن فييي النشيياط وتالفييي فكييرة القفييز أو تخطييي المراحييل•
بسرعة 

يالعناية في تحديد ساعات عمل الموظفين الفعلية واختيار دوام كامل أو جزئ•
ضبم النفقات والسيطرة على التكالي •
االستفادة من المتطوعين واستثمارهم بشكل صحيح•
االهتمام بمتطلبات الجهات الداعمة للحيول على فرصة الدعم•
تفعيل الشراكات واالهتمام بها•
لتيبييب وجود ميزانية تقديرية تراعي التدفقات النقدية مما يسياعد عليى تالفيي ا•

في اإليرادات

اختيار المدير التنفيجي والعالقة معه(   5

ضرورة قياس اإلنتاجية وحق المساءلة•

جي  منح مساحة أكبر ل دارة التنفييية مما يساعدها عليى العميل واإلبيداع وتشي•
اإلطراء على اإلنجازات

تأطير عالقة لجان المجلس باإلدارة التنفييية•

أن االعتماد على خطم اإلدارة التنفييية يخف  كثير من اإلشكاالت•
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االرتجالية ومحاكا  اآلخرين(   6

الطمييو  مطلييب إال أن لكييل جمعييية ظروفهييا وطبيعيية أعمالهييا وبيئتهييا التييي •
تتناسب معها

النمو المتدرج عالج للوصول للمستهدفات•

عدم التخطيم يقود للفشل •

الهيكل التنظيمي يتناسب م  حجم العمل والمسؤوليات واإلمكانات•

تهامن مخاطر هجا التحدي التعثر والفشل واالنسحاب ولربما حل   الجمعية وتصفي
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..ماذا لو لبد اإلنسان ثوًبا أكبر من مقاسه بكثير؟ 

اختيار المدير التنفيجي(   7
قيياس -المسياءلة-العالقة معه –االختيار : ) اختيار المدير التنفييا وتتضمن •

(اليراع المبكر -اإلنتاجية 

التالعناية وحسن االختيار للمرشح كمدير تنفييا وتجنب األقارب والمجام•

نفيياالوضو  وااللتزام باالختياصات واليالحيات بين المجلس والمدير الت•

داءهأهمية أن يعرف المدير التنفييا ماذا يتوق  منه ؟وكي  سيتم قياس أ•

معالجة إشارات اليراع المبكر إن وجد وتالفي الشخينة عند العالج•

قياس اإلنتاجية وحق المساءلة•

اتمنح مساحة أكبر ل دارة التنفييية للعمل واالبداع والثناء على اإلنجاز•

تأطير عالقة لجان المجلس باإلدارة التنفييية•

اعتماد خطة اإلدارة التنفييية يخف  كثير من اإلشكاالت•



البرامج(  8

وجود خطة واضحة للبرامع مبنية على توفر اإلمكانات والمتطوعين•

االهتمام بالبرامع ذات األ ر  ألنها تين  نموذج للنجا •

ا لكالتدرج في التنفيي بأن تكون بدايتك بسيطة وأن تجعل النمو هدف•

االهتمام بجودة البرامع أهم من االستعجال في التنفيي•
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-التيبيييب -االختيييار  :  ) يتضييمن مليي  التطييوع عييدة تحييديات ميين أهمهييا •
(المسؤولية –فهم طبيعة األعمال -المزاجية في العمل 

حسن اختيار المتطوع •

وضو  حدود ومسؤوليات المتطوع•

جوانيب بعير مهاراتيه فييقد تهميل متطيوع جييد يحتياج إليى تطيوير فيي •
ليكون عطاءه أكبر

المهام إشكالية النظر للمتطوعين بأنهم طارئين واألصل بأنهم شركاء في•
المناطة بهم

التطوع  (   9



توصيات الجلسة 
الرابعة

ضرورة تقييم أداء مجالس اإلدارة وإصدار التقارير الدورية بيلك

يجب على مجلس اإلدارة توضيح لوائح المهام للمجلس وأعضائه 

01
02

حيييث مجيييالس اإلدارة إليييى التحيييول لالحترافيييية والمهنيييية, عييين طرييييق 
ا في مجال الجمعية االستمرار في تطوير مهاراتهم خيوص  03

جالس التأكيد على ضرورة تفعيل اللجان نظرا ألهمية دورها  لفاعلية م
اإلدارة 04

شئة االهتمام بوجود برنامع مبكر تأهيلي لمجالس إدارة الجمعيات النا
لرف  كفاءتهم لمواجهة التحديات 05
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الجلســة
الخامسة 

تخطي عقبة تحقيق أول  عم للجمعية
مــن المؤســسات األهلـــية المــانــــحة

مدير الجلسة
المدير التنفييا للمجتم  المهني للمديرين 

(سابقا)التنفيييين 

نظمي بن عبد اإلله الصاعدي. أ

المتحدث
المدير العام التنفييا في الجمعية الخيرية

لرعاية مرضى الروماتيزم

محمد الطفيلي الزهراني. أ
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ورقة
ات تخطي عقبة تحقيق أول  عم  للجمعية من المؤسسعـمـل 

األهلية المانحة

مقدمة األنظمـــــــــــــــــــة 
المتعلقــــــــــــــــة 
مباستقطاب الدع

ن المنافســة بــي
الجمعيات

الجمعيـــــــــات 
الخيريـــــــــــــــة 

بالمملكة
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التحديات التي تواجه الجمعيات 
الناشئة

نقص التمويل
أحد أهم التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية الناشئة 

التوظيف
القطاع غير الربحي ليس بيئة آمنة وظيفيا  من وجهة نظر الشباب

عقلية نحن جمعية خيرية
تعتقييد الجمعيييات أنهييا يجييب أن تحيييل علييى الييدعم ميين الجهيية المانحيية 

لمجرد أنها جهة خيرية

توجه الجمعية
إذا كييان توجييه الجمعييية رعييوا وليييس تنمييوا قييد تواجييه صييعوبات لييدة 

الجهات المانحة 

التحول الرقمي
تواجييه معظييم الجمعيييات الناشييئة تحييديات متعلقيية بييالتحول الرقمييي  

ترونيا  واستخدام التقنية ألن معظم الجهات المانحة يتم التقديم لها إلك
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الجهات المانحة أحد أهم المصا ر لتنمية 
موار  الجمعيات الخيرية

أوقافمؤسسة

شريكاتبنوأ

الخطو   عــدا  
األولى

قائمة المؤسسات واألوقاف المانحة•

تماعيةقائمة الشركات والبنوو التي تتوفر  بها أقسام المسؤولية االج•

فرز قوائم الجهات المانحة التي تدعم مسار الجمعية الخيرية•
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التسجيل لدى الجهة المانحة  الخطو  
الثانية

ترخيص الجمعية•

تسجيل مجلس اإلدارة•

الحساب البنكي•

الخطة التشغيلية•

الموازنة التقديرية•

معايير القبول لدى الجهة المانحة الخطو  
الثالثة

الفكر •
يجب أن تكون واضحة وبسيطة

األهداف•
ال بد أن تتماشى م  أهداف الجمعية

الخطة التنفيجية•
أن تكون واضحة ومنطقية محددة بوقت معين

األثر•
أن يبين المشروع األ ر اليا سيعود على المستفيدين

58

تخطي عقبة تحقيق أول  عم للجمعية من المؤسسات األهلية المانحة: الجلسة الخامسة 



من مقومات نجــان الحــصول علـى الدعم

التواصل المباشر م  الجهات المانحة•
(زيار  الجهة المانحة)

أن يكون لديك مشروع نوعي ومتميز•

قوائم للمستفيدين•

خطة تنفييية واضحة لتنفيي المشروع•

كيف نحافظ على الجهة المانحة؟

وع يجب أن تنتبه الجمعيية أن اليدعم الييا تحييل علييه لبرنيامع أو مشير•
غيل يجب أن يقيد محاسبيا  ليالح الجهة المانحة وعدم صرفه على التشي

حتى ال تفقد ميداقيتها لدة الجهة المانحة

.لمانحةيجب تقديم تقرير تفييلي عن مجاالت صرف مبل  الدعم للجهة ا•

تقرير مالي يوضح مجاالت اليرف•

من أهم عوامل بناء الثقة مع الجهة المانحة
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الشركاء المانحين
جهة مانحة 60تجربة جمعية رومـاتيزم 
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يجيييب أن يعميييل مجليييس اإلدارة عليييى تعييييين ميييدير تنفيييييا يتحميييل 
مسييييؤولية اسييييتقطاب القييييدرة المالييييية لتغطييييية بييييرامع الجمعييييية 

ومشاريعها وهو من يستحق قيادتها

ة يجيييب عليييى اإلدارة  التنفيييييية االهتميييام بييييناعة المبيييادرات النوعيييي
قييدرة وقيياس األ ير بعييد تنفيييها لبنيياء الثقية مي  المييانح واسيتقطاب ال

المالية

01

02

توصيات الجلسة 
الخامسة
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فريق العمل
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فريق العمل

المشرف العام على الملتقى
ا  األستاذ خالد بن عبدالعزيز العوَّ

مدير  الملتقى
األستاذ  ريم بنت الفي الزغيبي

مقدم الملتقى
األستاذ محمد بن  براهيم يوسف

اإلشراف اإلعالمي
األستاذ مشل بن  رشيد السهلي

اإلشراف التقني
األستاذ طالل بن هاني التميمي
األستاذ مقبول بن سفر  العتيبي




