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(ياملحفزات الوظيفية للعاملني يف القطاع غري الربح)مرشوع 
2020-2019شهر بني 18نفذ املرشوع يف •
:مراحل8تضمن املرشوع •
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ة؟ماذا نقصد بالخدمات املشرتك



ماذا نقصد بالخدمات املشرتكة؟

الحكوميالقطاعقبلمنمؤخرا  متناميا  اهتامما  شهدتالتيالتوجهاتمن•
املشرتكةالخدماتمنوذجنحوالتوجه:الخاصالقطاعيفالكربىوالرشكات

(Shared Services)أوا ،داخلي(مشرتكبشكل)محددةخدماتتقدممراكزتأسيسعرب
يةالعالوالفاعليةالجودةتحقيقبهدفوذلك؛خارجيخدمةمزودمعالتعاقدعرب
.منافسةوبتكلفةالخدمات،يف

املنظمةداخلاألطرافمنلعدد(محددةخدمات)إتاحةإىلتهدفمامرسةفهي•
ايحتاجهالتيالخدمةمستوىيحددمستقل(عميل)يعتربطرفكل.خارجهاأو

.تكلفتهاويدفع



ماذا نقصد بالخدمات املشرتكة؟
ايئإجر مفهومصياغةتموالدراسات،األدبياتمنمجموعةعىلالواسعاالطالعبعد

:اآليتيفاملشرتكةللخدمات
تالخدمادمجأواملشاركة،عىليرتكزاملنظامت،قبلمنُمعتمدإداريمنوذج•

اتالخدمهذهتكونوقد.التنظيميةالكياناتأوالوحداتمنعدديفاملتواجدة
،املعلوماتتكنولوجيااملالية،الشؤونالبرشية،املوارداإلدارة،:مجاليف

كمشاركة"اللوجستيةوالخدماتاالستشارية،الخدماتالقانونية،الشؤون
ذههتقديمبهدفمركزيةتنظيميةوحدةضمنتقدم؛"املكتبيةاملساحات
يذ،التنفكفاءةتحسنيجانبإىلأعىل،جودةومبستوىأسهل،بشكلالخدمات
.املاليةالتكاليفوتخفيض

املواردةمبشاركأكرثأومؤسستانتقومعندماتتحققأوتحدثاملشرتكةالخدمات•
.اإلجامليةالتشغيلتكاليفلتقليل



ماذا نقصد بالخدمات املشرتكة؟
:أساسينيشكلنياملشرتكةالخدماتمراكزتأخذوقد

عضبتحويلعىلتعملوهي،(املنظمةداخل)الداخليةاملشرتكةالخدماتمراكز•
جيةتكنولو وأنظمةبرامجعىلتعتمدأواملنظمة،يفأخرىوحداتإىلاملعامالت

سيةاملؤسباألنشطةتقوماملنظمةداخلجديدةإداريةوحدةتستحدثأومعينة،
.منهااملطلوبةاملحددة

انةاالستععىلتعتمدبحيث(املنظمةخارج)الخارجيةاملشرتكةالخدماتمراكز•
.أقلوبتكلفةاملطلوبةاملهامإلنجازoutsourcingخارجيةوخرباتمبوارد



ماذا نقصد بالخدمات املشرتكة؟

م1985بورترملايكلالقيمةسلسلة

األنشطة الرئيسية

األنشطة 
المساندة

البنية التحتية

إدارة الموارد البشرية

التطوير والتقنية 

التمويــن

اإلمداد 
الداخلي

اإلنتـاج
اإلمداد 
الخارجي

خدمات ما بعد البيعزيعالتسويق والتو
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ملاذا نتحدث عن الخدمات املشرتكة؟

خفض التكلفة من خالل-1

010203

تقليل عدد 
موظفي 
املنظامت

خفض تكاليف رسوم 
–مكاتب : )التجهيزات

، (الخ....أجهزة –برامج 
:  والخدمات الخارجية

(.الخ... التأمني الطبي )

ت إعادة تصميم الخدما
ا واإلجراءات وتبسيطه

.فمبا يخفض التكالي



ملاذا نتحدث عن الخدمات املشرتكة؟

رفع مستوى جودة الخدمات من خالل-2

010203

رفع مستوى 
ة العاملني يف وحد
ة الخدمات املشرتك
وتعزيز التخصصات

الفرعية

االطالع عىل 
املامرسات املثىل 
عرب خدمة أكرث من 
طرف، ونقل أفضل 

املامرسات

التكامل بني 
العاملني يف 
الوحدة مبا ميكن
ت من تقديم الخدما

بجودة أعىل ويف 
وقت أقل

04

رفع مستوى إتاحة
الخدمات 

للموظفني سواء 
بتوفري خدمة 
ة إلكرتونية أو إتاح

وقت أطول لتقديم
الخدمات



ملاذا نتحدث عن الخدمات املشرتكة؟

دعم التغيير التنظيمي في المنظمات من خالل-3

010203

إتاحة فرصة 
أوسع ملرونة 
الهياكل 
خل التنظيمية دا
.املنظامت

إتاحة إدارة املعرفة 
العابرة للمنظامت 

(.األطراف ذات العالقة)

إتاحة فرصة أكرب 
للرتكيز عىل الدور 
االسرتاتيجي يف 

.املنظامت
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منوذج الخدمات املشرتكة
(مدخالت بناء النموذج)

نتائج استطالع أراء قيادات القطاع غير
ن الدراسات والتقارير المحلية والعالمية ع(قائد130)الربحي 

40دراسة و 20)القطاع غير الربحي أكثر من 
(مرجع

نتائج ورش العمل المركزة مع قيادات 
(قائد20أكثر من )القطاع 

المقارنة المعيارية ألفضل الممارسات 
(نماذج9)العالمية والمحلية 

5أكثر من )جلسات النقاش وتحكيم الخبراء 
(جلسات تحكيم
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(مدخالت بناء النموذج)

نتائج استطالع أراء قيادات منظمات القطاع غير الربحي
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لخدماتامفهومتطبيقفكرةنجاحعمليةتسهلالتقنيةأن

المشتركة

أبرز المنافع
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نتائج استطالع أراء قيادات منظمات القطاع غير الربحي
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يعتبر أحد التحديات المتوقعة( في حال انقطاع الخدمة)تعثر الخدمات التقنية 

كفاءة الجهة الخارجية وقدرتها التخصصية يعتبر أحد التحديات المتوقعة

سرعة استجابة الجهة في الخدمات المقدمة للمنظمة يعتبر أحد التحديات المتوقعة

تعدد الخدمات المشتركة وكثرتها يعتبر أحد التحديات المتوقعة

صعوبة اإلشراف على جودة أعمال الجهة الخارجية 

اختالف المنظمات من حيث الحجم والنشاط يعتبر تحدي في تطبيق المفهوم

أبرز التحديات
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نتائج استطالع أراء قيادات منظمات القطاع غير الربحي
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(مدخالت بناء النموذج)

الدراسات والتقارير المحلية عن القطاع غير الربحي

(م2020)دراسة المحفزات الوظيفية في القطاع غير الربحي •

(.م2021)دراسة آفاق القطاع غير الربحي •

.م2020لعام ( مكين)تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية •

.دور القطاع غير الربحي في التنمية االقتصادية•

.فرص الشراكة بين القطاع غير الربحي وبرنامج التحول الوطني•

(.م2018هيئة االحصاء )مسح منشآت القطاع غير الربحي •
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الدراسات والتقارير العالمية عن القطاع غير الربحي
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ورش العمل المركزة مع قيادات القطاع غير الربحي 

بغرض معرفة آراء الفئة المستهدفة من القيادات•
.مشارك( 20)ورش شارك في مجموعها أكثر من ( 3)تم تنفيذ •
استهدفت الورش قيادات الجهات اإلشرافية المعنية بالقطاع وقيادات مجلس •

المؤسسات األهلية ومجلس الجمعيات األهلية وفروعها في المناطق وقيادات 
.المؤسسات األهلية والمنظمات غير الربحية
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المقارنة المعيارية ألفضل الممارسات العالمية والمحلية

تصميم نموذج التخطيط

املقارنة
الخالصة واملواءمةجمع البيانات واملعلومات
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المقارنة المعيارية ألفضل الممارسات العالمية والمحلية

سيمينزلشركةالمشتركةالخدماتنموذج.1

كوبرزووترهاوسبرايسلشبكةالمشتركةالخدماتنموذج.2

أفاليلشركةالمشتركةالخدماتنموذج.3

أرابيابروفنلشركةالمشتركةالخدماتنموذج.4

United)لمؤسسةالمشتركةالخدماتنموذج.5 Way of Larimer County)الربحيةغير

Nonprofit)لمؤسسةالمشتركةالخدماتنموذج.6 Enterprise at Work “New” الربحيةغير(

معادنلشركةالمشتركةالخدماتنموذج.7

الخيرآثارلشركةالمشتركةالخدماتنموذج.8

المجدوعيلمجموعةالمشتركةالخدماتنموذج.9
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جلسات النقاش وتحكيم الخبراء

بمجالالمختصينالخبراءمنمجموعةخاللمناألوليالنموذجمراجعةتم

يةالمالالبشرية،الموارد)التفصيليةالخدماتوبمجالالمشتركةالخدمات

غيرطاعقفيالخبراءإلىإضافة  (المعلوماتوتقنيةوالمشتريات،والمحاسبة،

.ومتكاملةمختلفةزوايامنوتطويرهالنموذجلتحكيمالربحي
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أبرز التحديات والحلول

الفرص وعوامل النجاح التحديات

تحديد نطاق واقعي 

وأهداف لألداء

.الخارجيوالسوق واملواردالتنظيميةوالقدراتالرسالةمالءمةمدىاالعتبار بعيناالخذ▪

.املشاركةاتاملنظمبينالثقةبناءمعالوقتبمرور ستنمو وخدماتهااملشتركةالخدماتنطاقأناإلدراك▪

اختيار الهيكل المناسب 

للخدمات المشتركة

املؤسساتينبالتعاون املشتركةالهياكلوتتضمن.املشتركةللخدماتاملناسبةالهياكلمنالعديديوجد

فهياملختلفةهياكلالبينما.التابعةللمنظماتالشبكيوالدعماملشترك،واملشروعاملالية،والرعايةاملستقلة،

.التنظيميوالتكاملMissionالرسالةموائمةمنمختلفةمستوياتتتطلب

تقييم السوق
الذيواملبلغللخدمات،املحتمليناملستخدمينمنللتأكدالسوق أبحاثإجراءهو النجاحمفاتيحأحد

.إليهايحتاجون التيوالخدماتسيدفعونه،
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الفرص وعوامل النجاح التحديات

الوصول إلى التمويل 

مو للتخطيط والعمليات والن

المستقبلي

.التمويلرصفمنمتنوعةمجموعةلديهايكون أناملشتركةالخدماتتطبيقعلىتعملالتيللمنظماتبدال 

علىول للحصالخدمةملقدماملمولينعنالبحثأيًضاويمكن.الخدمةرسومخاللمناملثال،سبيلفعلى

 كانسواء-الكافيللتمويلخطةإلىاملشتركةالخدماتجميعتستندأنيجبفبالتالي،.الدعم
ً

أو مكتسًبادخال

.املشتركةالخدماتبرنامجلدعم-مستمرةمنحإيرادات

إنشاء أنظمة الحوكمة 

واإلدارة والتوظيف

مثل
ُ
الحوكمةإجراءاتتحديديتمحيث.املسؤولياتمنمهمةمجموعاتثالثوالتوظيفواإلدارةالحوكمةت

.املشتركةالخدمةهيكللخالمنعامبشكل

العملداءأعلىوالقدرةوالخبرةاملعرفةلديهماألدوار هذهفياألشخاصأنالتوظيفوأنظمةاإلدارةتضمن

.جيدبشكل

أبرز التحديات والحلول
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الفرص وعوامل النجاح التحديات

وائدتخصيص التكاليف والف
الخدمة،هدفو الخدمة،تقديمتكلفةمعلتتناسبللعمالءاملشتركةالخدمةوفوائدتكاليفتخصيصيتم

.املشتركةالخدماتمقدمومهمة

إنشاء خطة خدمات مشتركة

الخدماتبرنامجمناملضافةالقيمةبتحديداملشتركةالخدماتخطةتقوماألعمال،خططغرار على

عنالنظر بغضة،املاليالتنبؤاتالخططجميعتتضمنأنويجب.لهاملتوقعاملاليةالجدوى وتقيماملشتركة،

النقديةتدفقاتالوبياناتالتشغيل،وميزانياتاملتوقعة،اإليراداتاملاليةالتنبؤاتوتشمل.التمويلمصادر 

.سنواتخمسإلىثالثألول 

التواصل الفعال مع العمالء

والمكونات األخرى

الخدماتةاتفاقيوتقوم.مختلفةزمنيةأوقاتفياملختلفةاملكوناتالىاملعلوماتاالتصالأدواتتحمل

مالحظاتذلكفيابماملستمرة،االتصاالتوتعمل.الشريكةاملؤسساتبيناجماعبتوليداملكتوبةاملشتركة

.دىاملطويلةاألداءأهدافتلبيأنهامنوالتأكدالوقتبمرور املشتركةالخدمةتوجيهعلىالعمالء،

أبرز التحديات والحلول
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عوامل مهمة عند تطبيق الخدمات المشتركة

.والقيادةالعليااإلدارةدعمإلىالحاجة.1

.المشتركةالخدماتترتيبفيإليهااالنتقالسيتمالتيالخدماتتحديد.2

.األفرادإدارةقضايامعالجة.3

.مطبقةفعالةحوكمةترتيباتوجودضمان.4

.والتكنولوجيااألدوارتشكيلوإعادةالعملإجراءاتتصميمإعادةبينالموازنة.5

.جديدةثقافةبناء.6
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مراحل تأسيس الخدمات المشتركة

دراسة الجدوى 
االقتصادية
للخدمات 
المشتركة

دراسة فكرة 
الخدمات المشتركة

التخطيط والتصميم

مرحلة التحسين  بناء وتأسيس 
الخدمات المشتركة

هيكلة نموذج 
الخدمات 
المشتركة
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هيكل الحوكمة المقترح

مجلس اإلدارة

المنظمات المستفيدة

الموظفين

اإلدارة الوسطى

اإلدارة العليا

الرئيس التنفيذي

شريك األعمال المحلي
مدراء وحدات الخدمات 

المشتركة

فرق العمل المختلفة
(المكتب الخلفي/المكتب األمامي)

مرجعية مباشرة

يشريك األعمال االستراتيج

المستوى التشغيلي

اسبوعي/ تواصل يومي

المستوى التكتيكي

(شهري/ تواصل اسبوعي)

المستوى االستراتيجي

(ربع سنوي/ تواصل شهري) 
خبراء حلول األعمال

مرجعية غير مباشرة

الخدمات 

المتخصصة 
ةواالستراتيجي

الخدمات 
الروتينية
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(االطار املنهجي)

الخدمات 

املشتركة

الحوكمة
نطاق العمل-
األدوار واملسؤوليات-
إدارة أصحاب املصلحة-
األنظمة والسياسات-
مؤشرات قياس األداء-
اتفاقيات مستوى تقديم الخدمات-
إدارة املخاطر-

التنظيم

الهيكل التنظيمي-
النموذج التشغيلي لتقديم الخدمات-

املوارد
القوى العاملة-
البنية التحتية التقنية-
النظم والبرامج االلكترونية-
النموذج املالي وتسعير الخدمات-

اإلجراءات
اإلجراءات والعمليات-
(Service Catalogue)دليل الخدمات -

الشكل القانوني

احتياج ورغبة املستفيدين

رة التغيير إدا
ح
جا

الن
ل 

وام
وع

ت 
ديا

ح
الت

الرؤية  
تقديم خدمات مشتركة ذات كفاءة 

عالية وبتكلفة منخفضة مما ُيسهم في تعزيز العمل
المؤسسي بها وتطوير مناخها التنظيمي وصناعة بيئة عمل محفزة وجاذبة

التصميم

س
سي

تأ
ال

التطبيق

ن
سي

ح
الت

التحسين 
المستمر

التدرج االستدامة المالئمة الشفافية األتمتةالشمولية
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عوامل النجاح عند تطبيق الخدمات المشتركة

.قطفواحدبخدمةالبدايةتكون أنواملقترحاملفهومواستيعابالتطبيقفيوالتدرجاالحتياجمعمتسقبشكلتقديمهاسيتمالتيالخدماتاختيار.1

.النموذجتطبيقلحوكمةآليةإعداد.2

.املستهدفينالعمالءطبيعةومعتتناسبالتسعيرفيمتعددةاستراتيجيةتطبيق.3

.والتنظيميةالتشريعيةالعقباتلتجاوز الربحيغيرالقطاعلتنميةالوطنيواملركزالبشريةاملواردوزارةمعالشراكة.4

.فيهاالبياناتخصوصيةعلىوالتأكيدوغيرهاالعملواوراقالعملورشخاللمنالقطاعفيالقياداتلدىاملشتركةالخدماتبمفهومالتوعية.5

.أهدافهاتحقيقنجاحعواملمنوأنهاملنظمةملشكلةكحلاملشتركةالخدماتمفهوممعالتعامل.6

املستفيدةللجهاتمنخفضةوبتكلفةعاليةوجودةواحدةبمعاييرالخدماتتقديم.7

أقلبتكلفةمعينةخدمةعلىللحصول تكتالتتشكيلفياملشتركةالخدماتنموذجاسهام.8

النموذجلتطبيقاملتوقعةالعاليةالتأسيسيةالتكلفةبسببالسنواتمعالربحيةلضمانالخدماتلتقديمطويلةعقودوجود.9

الحاجةحسبللخدمةاالختيارفيمرونةلتقديمللعميلوحزمباقاتبشكلالخدماتتقديم.01

 املستفيدةوالجهاتالجمعياتتأثردون مناملشتركةالخدماتلتطبيقالقانونيةاملعالجات.11
 
 املحاسبراتبدعمكتفويتسلبا

 
مثال
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عوامل النجاح عند تطبيق الخدمات المشتركة

ومحترفينمتخصصيناملشتركةالخدماتلتقديمالعاملينيكون أنالنجاحعواملمن.21

خارجيةلجهاتاألعمالبعضإسنادفيحيةأمثلةوتقديماملشتركةالخدماتمفهومتطبيقتبسيط.31

املشتركةالخدماتتطبيقنحومحركانوالتكلفةالجودة.41

املقدمةالخدمةفياالحتياجتحديدعلىيساعدالجمعياتتصنيف.51

األهليةواملؤسساتالجمعياتومجلس يالتخصصيةاملجالسخاللمنالجمعياتبينالتعاونيالعملنمواستثمار.61

يالوطنالتحول برنامجمستهدفاتأحديعتبرالذيالقطاعفيالعامليناملوظفينعددوزيادةالقطاعمنظماتعلىالتكلفةتقليلفكرةفيالتوازن .71

الصعبةاألوقاتفياألعمالاستمرارية.81

.املنافسةفيللبقاءالتشغيليةوالكفاءةاملرونةتحقيقعلىاملؤسساتمساعدة.91
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منوذج الخدمات املشرتكة

مؤشرات قياس األثر عند تطبيق الخدمات المشتركة

معدل تقييم كفاءة الخدمات املقدمة للمستفيدين.1

معدل تحسين بيئة العمل الداخلية.2

معدل كفاءة التشغيل في تنفيذ األعمال الرئيسة للجهة املستفيدة.3

معدل حوكمة األعمال للخدمات املشتركة داخل الجهة .4

معدل رضا املستفيدين  من خدمات الجمعية أو املؤسسة.5

معدل كفاءة مصاريف التشغيل على الخدمات الداخلية.6

معدل سرعة تنفيذ األعمال بالجودة املطلوبة.7

معدل الرضا الوظيفي عن الخدمات الداخلية.8



منوذج الخدمات املشرتكة

األنشطة الرئيسة

األنشطة  
املساندة

تقنية املعلوماتبةاملالية واملحاساملوارد البشرية

األنشطة 
املؤسسية

الحوكمةاألداء املؤسس يإدارة املخاطرالتخطيط

األنشطة 
األساسية

الدراسات والبحوث 
االجتماعية

تطوير األعمال واخدمات
واملنتجات

راتإدارة املشاريع واملبادالدعم واملنح

إدارة املشتريات

املساحات 
املشتركة

يماإلعالم والتصام
تنمية املوارد 
قاملالية والتسوي

أولوية منخفضةأولوية متوسطةأولوية عالية

ز منطقة تركي
الخدمات 
ةالشؤون القانونياملشتركة



منوذج الخدمات املشرتكة

ترحخطة النمو العامة لتطبيق نموذج الخدمات المشتركة المق

شهر36–31شهر30–25شهر24-19شهر18–13شهر12–7شهور 6–0املرحلة

التأسيس 
كوحدة إدارية

تأسيس وحدة إدارية•
حدةاستقطاب كفاءة متميزة إلدارة الو •
افية علكككككى الوحكككككدة• تشككككككيل لجنكككككة إشكككككر

.من الجهة الداعمة

التجريب من 
خالل

إطالق عدد 
من الخدمات

إعداد دليل الخدمات املقترحة•
إعككككككككككككككككككككداد دليككككككككككككككككككككل إجككككككككككككككككككككراءات العمككككككككككككككككككككل •

ومصفوفة الصالحيات
الحصككككككول علككككككى الككككككدعم املككككككالي للمرحلككككككة•

التجريبية 

تحديككككككككككككككككد الجهككككككككككككككككات املسككككككككككككككككتفيدة •
والتعاقد معها

التعاقكككككككد مكككككككع مككككككك ودي الخكككككككدمات •
املشتركة

االستمرار في تقديم الخدمات •
إعككداد خطككة العمككل إلطككالق املرحلكككة•

الثالثة من املشروع

قيكككككككككككككككاا التجربكككككككككككككككة ورفكككككككككككككككع التقريكككككككككككككككر •
.التفصيلي حولها

االسككككككككككككتمرار فككككككككككككي تقككككككككككككديم الخكككككككككككككدمات •
طكككالق للجهكككات املسكككتفيدة حتككك  يكككتم ا

الخدمات من قبل الشركة 

ة تأسيس شرك
الخدمات 
املشتركة

ة االنتهككككككككاء مككككككككن التصككككككككاريح الحكوميكككككككك•
الالزمة للتأسيس

اإلعككككككككالن عككككككككن إطككككككككالق الكيككككككككان علككككككككى •
مستوى اتصالي عالي

طكككط بنكككاء اسكككتراتيجية الشكككركة والخ•
التنفيذية

إطالق 
الخدمات

نقككككل الجهككككات املسككككتفيدة مككككن خككككدمات
مرحلة التجربة  للشركة

البككككدء بككككدطالق الخككككدمات وفككككق مراحككككل
حسب خطة التوسع للشركة
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