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مقدمة

فيتسهمللغاية،مةمهوتنفيذيةاستراتيجيةبأدوارتشكيالتهابمختلفالسعوديةالعربيةبالمملكةالربحيغيرالقطاعفياألهليةالمجالستقوم

.م2023الوطنيةالرؤيةلتحقيقالوطنيالمحليالناتجفيالمساهمةوزيادةالقطاعتطويرقيادة

فيناشركائمعوالعملالطموحة،األهدافهذهتحقيقفيالمساهمةنحويدفعنابالغاً اهتماماً نوليالقدراتوتعزيزلالستشاراتركينفينحن

ًوالتخصصية،الفرعيةومجالسهااألهليةوالمؤسساتالجمعياتمجلسي لتنميةطنيالووالمركزاالجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةمنبدعم 

ًواضحةبرؤية ًالربحي،غيرالقطاعقيادةفيالمأمولدورهاأداءمنوتمكينها،الربحيغيرالقطاع .وفاعلمتطورملونموذج 

والتي،الربحيغيرالقطاعفيالمؤسساتمجالسمجالفيلممارساتالعالميةالنماذجمنمجموعةودراسةتحليلنتائجالورقةهذافينستعرض

:مايليعلىالتركيزمعمحددةمعاييروفقاختيارهاتم

.نشأتهاوسياقالعالميةالنماذجعلىالتعرف•

.تقدمهاالتيوالخدماتوالبرامجالعضوياتنظامعلىالتركيزمعاألدواربهذهالقيامومنهجيةنموذجلكلالرئيسيةاألدوارتحديد•

مبادراتخاللمناوتبنيهتطبيقهاعلىوالعمللهااإللتفاتاألهليةالمؤسساتمجلسعلىينبغيالتيالعامةالتوصياتببعضالعملورقةونحتم

المعنيين،المصلحةأصحابتنفيذهافييشتركنوعية



ورقة العمل

والروابط عدة مناذج عاملية ألدوار الشبكاتتقليص الفجوة املعرفية من خالل التعرف عىل املامرسات الناجحة وتقديم :تستهدف ورقة العمل 
.ام بتلك األدوار الرتكيز عىل األدوار ومنهجيات القيواقع القطاع غري الربحي مع تجاربهم يف من والجهات املؤسسية مع بيان كيفية االستفادة 

املؤسيسالتعلمتحسني األداءتوجيه الجهود

العامليةالنامذجدراسة
عىلالتعرفيفستسهم

الذيومااألداءفجوة
إىلللوصولفعلهينبغي

أفضلأداءمستويات

ةالعامليالنامذجستسهم
أفكارإألىالوصوليف

لتوحيدعمليةومبادرات
املؤسسيةالجهود
علرفواستثامرهاوالفردية
.االجتامعياألثرمستوى

النامذجدراسةتساعد
ةثقافتعزيزعىلالعاملية
األفكاروتبنياالبتكار

ومواكبةاالبداعية
منوالتعلماملستجدات

اآلخرينتجارب



النامذج العاملية لشبكات والروابط 
والجهات املؤسسية

العضوية

عضددددددددويةًنظددددددددامًلددددددددد ًالجهددددددددةً

.إليهالإلنضمامً

التمثيل

غيدددددرً)ممثلدددددةًلمنظمددددداتًالقطددددداعً

فدددديوتعتبددددرًأكبددددرًمظلددددةً( الربحددددي

.البلد

االنتخاب والتصويت

هندددداكً ليددددةًلالنتخددددابًوالتصددددوي 

علددددددددددددىًالقدددددددددددددراراتًواألنظمدددددددددددددةً

.والتشريعات

الشكل التنظيمي

مدعًيتقاربًشكلًالجهدةًالتنظيمدي

.شكلًالمجالسًبالمملكة

ًًاختيدددددددار النمددددددداذجًتدددددددمر

العالميددددددددةً( الجهددددددددات)

وفدددقًانتشدددارًجغرافدددي

ًو يرًعلىًأربعةًمعدايبناء 

:أساسيةًهي



.

سنغافورة

المجلسًالوطنيً

للخدمةًاالجتماعية

ألمانيا

مجلسًالمؤسساتً

األلمانية

المملكة المتحدة

مجلسًالمؤسساتً

الخيرية

الواليات المتحدة األمريكية

غيرًالربحيةمجلسًالمؤسسات

النمدددداذجًتددددمًاسددددتبدالًمسددددمىًجمعيددددةًأوًرابطددددةًفدددديًً* 

جددارب،ًتندداولًالتفدديً،ًلتحقيددقًاالتسدداقً"مجلددس"بمسددمىً

وكدددولًالتجربدددةًأقدددربًإلدددىًممارسدددةًالمجلدددسًمنهددداًإلدددىً

. الجمعيةًأوًالرابطة

سيةالنامذج العاملية لشبكات والروابط املؤس



النامذج العاملية لشبكات والروابط املؤسسية

الواليات المتحدة األمريكية

United States of America

الربحيةغير مجلس المؤسسات 

Councils of Non-Profit Organizations

كبارأحدرايرسول،إدواردوبقيادةفرديةبجهودم1949عامإلىالنشأةبداياتتعودحيثالتنظيمي،هيكلهوتطورنموهمراحلفيالمجلستدرج
ًإذبشيكاغو،الصلبمجالفيالمسؤولين ،22أعضاؤهعدديتجاوزلمالذيللمجلسمكتبيةمساحةتوفيرتمر لمنظماتالممثلينمنوبعضعضوا 

(يحيةالمسالشبالوجمعيةالكشافة)االجتماعيةالخدماتمنظماتالمجتمع،اتحاداتالمجتمعية،والمجالسالصناديق: نذاكالربحيغيرالقطاع
.االجتماعيةللرعايةالوطنيةبالجمعيةالمرتبطة

ًم1957عاموفي لمؤسساتلالوطنيالمجلسإلىمسماهتغييروتمالربحية،غيرللمؤسساتنيويوركقوانينبموجبرسمياً المجلستأسيستمر
.األمريكيةالضرائبمصلحةقبلمنالضريبياإلعفاءالمجلسمنحوتمنيويرك،مدينةفيجديدمكتبالمجلسافتتح.المجتمعية

اللجالدورهروظالتنظيمي،وهيكلهعملهطريقةعلىللمجلسالداخليةاألزماتبعضأثرتحيثالالحقة،السنواتخاللللمجلسكبيرةتطوراتحدث 
فيديلبلقائد ًوافتقادهاالمنظمةاهتزازإلىاإلدارةمجلسرئيساستقالةأدتحيثالطارئة،التحدياتمعوالتعاملالصعبةالمواقفاحتواءفي

رئيستولىحيثمؤق ،بشكلالتنظيميالهيكلوتغييراألموربزماملألخذالتنفيذيةاللجنةاضطرما،1978عامفيمسبوقة،غيرتاريخيةظروف
بحالةفيالالئحةعليهنص ماوهوالجهات،مختلفأماموالتمثيلاالجتماعاتفيعنهواإلنابهاإلدارةمجلسرئيسمهاماللجنة عنيسالرئتغير
ًتنفيذي،ورئيساإلدارة،لمجلسرئيسللمجلسوأصبحلمجاريها،المياهعادتالتالي،العاموفي.الحضور للتعاملططوالخاللوائحمنعدداعتمادوتمر

.الظروفهذهمثلمع

ًالكونجرسأصدرم،1986عاموفي برامجربتطويإثرهاعلىالمجلسقام.الربحيغيرالقطاععلىالكبيراألثرلهكالالضريبيالنظامعلىتعديال 
الجديدالنظامعلىالمترتبةالسلبيةاآلثارلتفاديللقطاعومحفزات



مجالس المنظمات غير الربحية
Councils of Non-Profit Organizations

أدوار 

المجلس

 الخيري العمل:
.لتحقيقًازدهارهااتًعالمجتمتعزيزًدورًالقطاعًالخيريًفيًتقويةًالمجتمعًالمدنيًوتمكينً

 المجتمع:
قددةًتكددوينًمجتمددعًخيددريًيتشدداركًفيددهًالقددادةًوالمنظمدداتًالمعددارفًوالمددواردًبسددخاء،ًوعالقدداتًقائمددةًعلددىًمبدددأًالث

.والشفافيةًالمتبادلة

 النزاهة:
.ةكسبًثقةًالجمهورًفيًالقطاعًمنًخاللًالعملًبمعاييرًأخالقيةًومهنيةًعالية،ًوإدماجًوجهاتًالنظرًالمختلف

 الوعي:
اتًفديًنشرًالوعيًلد ًصدانعيًالقدرارًبيليداتًعمدلًالقطداعًغيدرًالربحدي،ًلخلدقًسياسداتًوبيلدةًداعمدةًلألفدرادًوالمنظمد

.القطاع

 المواهب:
. اسقطابًالمواهبًوالكفاءات،ًالمتنوعةًوالماهرةًوالمتعاطفةًفيًتلبيةًاحتياجاتًالمجتمع

الواليات المتحدة األمريكية

United States of America



مجالس المنظمات غير الربحية
Councils of Non-Profit Organizations

الواليات المتحدة األمريكية

United States of America
:  منهجية عمل ترتكز على يقوم المجلس بأدواره من خالل 

نظام العضويات

:العضوياتفلتينًمنًلد ًالمجلسً
(ابعضويةًاالنتس)وً( العضويةًالكاملة)

ولكلًمنهاًمعاييرًخاصةًبهاً
الفئات

شبكاتًالعالقاتًوالتواصلً•
التطويرًالمهنيًوالتبادلًالمعرفي•
االستشاراتًالقانونيةً•
فرصًالقيادةً•
القضاياًوالتحديثاتًحولًالقطاعً•
العالقاتًالحكوميةً•
الخبراءًفيًالقطاعًالخيريً•

المزايا

البرامج والخدمات 

صناعةًالسياسةًالعامةًوكسبًالتأييد

مجتمعاتًالتبادلًالخيرية

برنامجًالتميزًللمؤسساتًالمجتمعيةً

أمريكاًالمعاييرًالوطنيةًللمؤسساتًالمجتمعيةًب

برنامجًالنشر

جائزةًالخدمةًالمتميزةً جائزةًتشابمالً



مجالس المنظمات غير الربحية
Councils of Non-Profit Organizations

أبرز برامج 

المجلس

الواليات المتحدة األمريكية

United States of America صننننناعة السياسننننة العامننننة و سننننب
التأييد

تقدددددددمًالمجددددددالسًعددددددددًمددددددنًاألدواتًوالنمدددددداذجً
اسددددةًاإلرشددداديةًلاليدددداتًالتددددأثيرًعلدددىًصددددناعةًالسي

العامة،ًوالتعامدلًمدعًصدانعيًالقدرار،ًوبنداءًعالقدات
.متينةًوفعالةًتخدمًالقطاعًغيرًالربحيًككل

المنشورات
تقدددددددمًالمجددددددالسًعددددددددًمددددددنًاألدواتًوالنمدددددداذجً

اسددددةًاإلرشددداديةًلاليددداتًالتدددأثيرًعلدددىًصدددناعةًالسي
العامة،ًوالتعامدلًمدعًصدانعيًالقدرار،ًوبنداءًعالقدات

.متينةًوفعالةًتخدمًالقطاعًغيرًالربحيًككل

مجتمعات التبادل الخيرية
ًللقيداداتًوالعداملي نًتوفرًهدذهًالمجتمعداتًمسداحة 

للتعدددرفًوالنقددداأًحدددولًأبدددرزًالقضددداياًواألفكدددارًذات
:اإلهتمامًالمشتركًمنًخاللًالمجموعاتًالتالية

مجتمعًالرؤساءًالتنفيذين▪
المانحينمجتمعً▪
مجتمعًالخدماتًالخيرية▪
مجتمعًاإلتصاالتًوالعالقات▪

 Communityبرنامج التميز للمؤسسات المجتمعية 
Foundation Excellence (CFE)

معةًإنديانا،ًبرنامجًتدريبيًمكثف،ًتمًتصميمهًمنًقبلًمركزًالعملًالخيريًبجا
لتطددددددددويرًمددددددددوظفيًالمؤسسدددددددداتًالمجتمعيددددددددةًوأعضدددددددداءًمجلددددددددسًاإلدارةً

عارًوالمتطوعين،ًومشاركتهمًأهدمًاألدواتًالمهنيدةًوالخبدراتًالمعرفيدة،ًبأسد
.معقولةًوجاذبةًلمختلفًالفلات

The Chapman Prizeجائزة تشابمان 
الجهدودًتقدمًالجائزةًبدعمًمنًصدندوقًدانيدالًوبداربراًتشدابمالًلتكدريم

مدع،ًواإلنجازاتًالعظيمدةًالتديًيحققهداًاألفدرادًوالمنظمداتًتجداهًالمجت
.دوالر80,000100,000وتقدرًقيمةًالجوائزً

جائزة الخدمة المتميزة 
The Distinguished Service Award

يقدددمًالمجلددسًهددذهًالجددائزة،ًوهدديًأعلددىًجددائزةًفدديًالقطدداعًالخيددري،ًللقددادة
امهمًوالرؤسداءًالملهمدينًوالمبدددعينًفديًمجدالًالعمددلًالخيدري،ًلتشدجيعًالتددز

.وريادتهمًواستدامةًتأثيرهمًفيًخدمةًالمجتمع



النامذج العاملية لشبكات والروابط املؤسسية

المملكة المتحدة

United Kingdom

مجلس المؤسسات الخيرية

Association of Charitable Foundations

عامفيتأسس .المانحةالخيريةوالجمعياتالبريطانيةللمؤسساتتمثيلةجهة
.2005عامفيوويلزإنجلتراكلفيمسجلةخيريةكشركةوأصبح م،1989
يفوشركاتعائلية،ائتمانيةصناديقبينهممنعضو،400حوالياالعضاءعدديبلغ

كبرأمنوعددوالمحلية،الصغيرةالمنحمقدميوبعضإعالمووسائلمتعددة،مجاالت
.العالمفيالمؤسسات

ًالمجلسأعضاءيملك أكثرويقدمولاسترليني،جنيهمليار(50)الخمسينتقاربأصوال 
.سنوياً استرلينيجنيهمليار2.5من

لنداواسكتوويلزانجلتراذلكفيبماالمتحدة،المملكةأجزاءجميعالمجلسيغطي
فرصةلألعضاءتوفرالمنظماتمنشبكةألف17المجلس ولد.الشماليةوإيرلندا
لوتبادوالممارسات،األفكارمتنوعةمجموعةومناقشةاألقرالالزمالءمعالتواصل
.المشتركةالمعارف

اً وإشراكدمجاً المناطق،جميعفيوانشطتهفعالياتهإقامةإلىالمجلسويسعى
.اءاألعضلد قبلهمنالمتوقعوالحيادللتمثيلوتحقيقاً المنظمات،لمختلف

م2019فعالياتًالمجلسًفيًعامً



مجلس المؤسسات الخيرية
Association of Charitable Foundations

أدوار 

المجلس

المملكة المتحدة

United Kingdom
تقنننننننديا االستشنننننننارات والمسننننننناعدة :

يًللمدددانحينًوالمتبدددرعينًالدددذيًيغربدددولًفددد
إنشددددداءًصددددددناديقًأوًمؤسسدددددداتًتمويليددددددةً
اءًومانحة،ًباإلضافةًإلىًالمنظمداتًاألعضد

.فيًمجالًعملهم
عقدددددددًالندددددددواتً: التنننننندريب واللقننننننا ات

والمددددددددددددددؤتمراتًوالبددددددددددددددرامجًالتدريبيددددددددددددددةً
واالجتماعدددات،ًوغيدددرًذلدددكًمدددنًاألنشددددطةً
لتمكدددددينًمنظمددددداتًوأفدددددرادًالقطددددداعًغيدددددرً

.الربحي
لدديًدعددوةًاألفدرادًوممث: تكنوين الشنبكات

الجهدددداتًالحكوميددددةًوالخاصددددةًوالصددددناديقً
اإلئتمانيدددددةًوالمؤسسددددداتًاألعضددددداءًوغيدددددرً
ذلدددددكًمدددددنًالكيانددددداتًللقددددداءاتًوالنددددددواتً

.المنعقدة
 ونشدرًاألوراقً: إجرا  الدراسنات واألبحنا

يدةًالعلميةًوالمجالتًوالمحتويداتًاإلعالم
.وغيرًذلكًمنًموادًالتواصلًاإلجتماعي

لدفًمدنًقبدلًمخت: جمع وتحليل البياننات
األطددرافًوالكياندداتًذاتًالصددلةًبالقطدداع
وأعمالدددددددده،ًومشدددددددداركتهًمددددددددعًاألجهددددددددزةً

.والمنظماتًفيًالدولةًأوًخارجها

 مدددددددعًمختلدددددددفً: التشنننننننغيل المشنننننننتر
مؤسسددددددات،ً: المنظمدددددداتًغيددددددرًالربحيددددددة

صددناديق،ًجمعيددات،ًوغيرهدداًبشددكلًكامددل
.أوًجزئي

 جمننع التبرعننات والحصننول علننى المننن :
معًمراعاةًالموافقاتًالمطلوبدةًبموجدب

.النظامًلجمعًواقتراضًاألموال

اسددددتثمارًأمددددوالًالمنظمدددداتً: االسننننتثمار
مدعًمراعداةاألعضاءًفيًمختلفًالجوانب،ً

.لقانولاعدمًمخالفة

اتًعلىًالصناديقًأوًالمنظم: االستحواذ
الخيريدددددددةًالتددددددديًتدددددددتالءمًمدددددددعًتوجهددددددداتً

.المجلس

التدددددديً: تأسننننننيس الشننننننر ات
تحقدددددددقًغايدددددددةًالمجلدددددددس،ًأوً
األهدافًاألخر ًالتديًيسدعىً
ً لتحقيقهددددددددا،ًلتكددددددددولًذراعددددددددا 

ًللم ًأوًتمويليا  .جلساستثماريا 
مددددددعً: توقيننننننع االت اقيننننننات

الجهددددددددددددددداتًالحكوميدددددددددددددددةًأوً
الوكدددددددداالتًأوًاألشددددددددخاصًأوً
الشددددددددركاتًأوًالجمعيدددددددداتًأوً
غيرهدددددددددا،ًلتدددددددددرويجًوتحقيدددددددددقً

.أهدافًالمجلس
 الحصنننننننول علنننننننى المقابنننننننل

جددددددددراءًالخدددددددددماتً: المننننننننالي
والبدددددددددرامجًالتددددددددديًتقددددددددددمهاً

.لألعضاءًأوًالعامة



مجلس المؤسسات الخيرية
Association of Charitable Foundations

برامج 

المجلس

المملكة المتحدة

United Kingdom
:  ترتكز على يقوم المجلس بأدواره من خالل منهجية عمل 

نظام العضويات

يمنحًالمجلسًأربعةًأنواعًمنً
:العضوياتًهيًكالتالي

العضويةًالكاملةً•
عضويةًاالنتسابً•
العضويةًالتابعةً•
ريةًعضويةًاألفرادوًالعضويةًالفخ•

يمنحهاًمجلسًاألمناءً

المزايا

التوجيهًومشاركةًالمعلومات•
الفعالياتًوشبكاتًالعالقات•
اتًالتمثيلًفيًتصميمًالسياس•

وكسبًالتأييد

المزايا

البرامج والخدمات 

تطويرًالمعاييرً
اعًالمحاسبيةًللقط

الخيري

اميةًتحسينًالبيلةًالنظ
فيًالقطاعًالخيري

عضويةًمنتد ًأصحابً
المصلحةًفيًالقطاعً

الخيري

ويليةًتثقيفًالعامةًبيلياتًإنشاءًالمنظماتًغيرًالربحيةًوالصناديقًالتم
والوقفيةً

المؤتمراتًوالندوات البرامجًالتدريبية

.  تمثيلًاألعضاءًوالمؤسساتًفيًالقطاعًلد ًصانعيًالقرار

تمكينًالمؤسساتًوتقديمًاالستشاراتً

البحوثًوالدراسات
توفيرًالبياناتً

والمعلوماتًوتحليلهاً

االستثمارً
لًجمعًالتبرعاتًوالحصو

علىًالمنح
تأسيسًالشركاتً

توقيعًاالتفاقياتً



مجلس المؤسسات الخيرية
Association of Charitable Foundations

أبرز برامج 

المجلس

المملكة المتحدة

United Kingdom
المؤتمرات والندوات

تعقدددًفدديًكددلًسددنةًعددددًمددنًالمددؤتمراتً
والندددددددواتًالتدددددديًتسددددددتهدفًالمنظمدددددداتً
األعضدداءًوالشددركاءًوالعدداملينًفدديًالقطدداع

،ًوي حضرًغيرًالربحي،ًوالشركاتًالخاصةًأيضا 
هددذهًاللقدداءاتًعددددًالقيدداداتًفدديًالقطدداعً
،ًكدددوزير وممثلددديًالجهددداتًالحكوميدددةًأيضدددا 

.المجتمعًالمدني

مؤتمرًوندوة31

تمًعقدهاًفيً
.م2019عامً

عددًالحضور384

منًأعضاءًالمجلس
وغيرهم

تعزيز القدراتبرنامج 

زًقدددامًالمجلدددسًبدددمطالقًبرندددامجًلتعزيددد
قددددراتًالمنظمددداتًاألعضددداءًوغيدددرهمً
،ًفددديًمجدددالًاإلسدددتثمارًوإدارةًاألمدددوال

اللقددددددداءاتًالتدريبيدددددددة،ًالتددددددديوتنغيدددددددذً
يرًمعداي: تسدتهدفًمواضديعًهامدةًمثدل

الحوكمددددددددة،ً ليدددددددداتًاإلنفدددددددداق،ًاإلدارةً
والقيدددددددادة،ًإدارةًالمخددددددداطرًوتحقيدددددددقً
العوائددددددددد،ًتخصددددددددي ًاألصددددددددوال،ًإدارةً
ة،ًالتغييرًوالتعامدلًمدعًاألوقداتًالحرجد

.وغيرها

ًمدددنًالتقددداريرًوالدراسددداتًالتددديً يصددددرًالمجلدددسًعدددددا 
تًتتنددداولًمواضددديعًمحدددددةًوذاتًارتبدددا ًكبيدددرًبحاجدددا

تحددةًالمنظماتًفيًالقطاعًغيرًالربحيًبالمملكدةًالم
:منًبينها

األبحا  والدراسات

يدالمناصرة و سب التأي

تحسين البيئة النظامية للعمل الخيري
تًشدددداركًالمجلددددسًفدددديًالتددددأثيرًعلددددىًتغييددددرًالسياسددددا

علدددىًالتنظيميدددةًللقطددداع،ًوتقدددديمًتوصدددياتًمسدددتندة
خبددرةًأعضدداءًالمجلددسًوالمنظمدداتًاألعضدداءًلمفوضددية

.المؤسساتًالخيريةًفيًإنجتراًوويلز

الخطط التمويلية
العمددلًبالشددراكةًمددعًالمنظمدداتًاألعضدداءًفدديًرسددمً

ديلًبعددًالخططًاالستراتيجيةًالحكوميدةًللتمويدلًالبد
خددروجًالمملكددةًالمتحدددةًمددنًاإلتحددادًاألوروبددي،ًبمددا
ارًفيًذلكًخططًالصندوقًالمشتركًللرخداءًواإلزدهد

.بالممكلةًالمتحدة

عضننوية منتنندح أصننحاب المصننلحة فنني القطننا 
الخيري

المشددددداركةًفددددديًاالجتماعددددداتًالدوريدددددةًمدددددعًأهدددددمً
اتًالقيدداداتًوالمسددؤولينًفدديًمفوضدديةًالمؤسسدد
قطداعًالخيريةًفيًإنجلتراًوويلز،ًوالجهةًالمنظمةًلل

.الخيريًفيًاسكتلندا
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ألمانيا

Germany

.عضواً 29وبحضورالعام،نفسمنسبتمبر20فياجتماعاتهأولىالمجلسعقد.م1948عامفيالمجلسلتأسيس

المعنيالعملفريق"بدالمجلسوتسميةم،1961عامفيللمجلساألساسيالنظاماعتمادتمسنوات،عشرمنأكثروبعد
."بألمانياوالثقافيةوالتعليميةالخيريةبالمؤسسات

،"األلمانيةالمؤسساتمجلس"الحاليلمسماهاالمنظمةاسمتغييرتمم،1990عامفيالفيدراليةألمانيجمهوريةتأسيسوبعد
الوق ذلكمنذالمنظمةزال وما.للمجلساأللفالعضوبانضمامم1998عامالخمسين،تأسيسهذكر فيالمجلسواحتفل

قرابةم2008عامفيالمجلسفيالمشتركينعددبلغحيثاألعضاء،المنظماتوتمثيلالمؤسسيالعملفيكبيرةوثباتتثب
األعضاءالمنظماتعددبلغم،2020عاموفي.أوروباأنحاءمختلفمنفيالخيريةالمنظماتأكبرتضمعضو،(3,000) الفالثالثة
عامفيانضمحيثألمانيا،فيقانونياً مسجلةمنظمة(23.3K)ألفوعشرينثالثةأصلمنعضو(4,500)وخمسمائة الفأربعة

.للمجلسمنظمة(500)+الخمسمائةيتجاوزمافقطم2019

(B100ملةتتجاوزبقيمةاأللمانية،للمؤسساتاإلجماليةاألصولأرباعثالثةيقاربمااألعضاءوالمنظماتالمجلسأصولوتمثل )
.قاطبةً أوروبافيالربحيغيرالقطاعلمؤسساتممثلوأكبرأقدمالمجلسويعتبر.يورومليار

مجلس المؤسسات األلمانية

The Association of German Foundations



مجلس املؤسسات األملانية
The Association of German Foundations

تًتقديمًاالستشارا
للمؤسساتً

والجهاتًالمانحة

تعزيزًودعمً
ةالمشاريعًالبحثي

بًالتعليمًوالتدري
المهني

إقامةًاألنشطةً
واالحتفاالت

جمعًوتوثيقً
المعلومات

نشرًالتقاريرً
واإلحصاءات

تكريمًالمنظمات
واألفراد

برامجًالتبادلً
الدولية أدوار 

المجلس

ألمانيا

Germany



مجلس املؤسسات األملانية
The Association of German Foundations

ألمانيا

Germany ترتكز على يقوم المجلس بأدواره من خالل منهجية عمل  :

نظام العضويات

:وفقًالفلاتًالتاليةيمنحًالمجلسً
عضويةًالمؤسسات•
:عضويةًاألصدقاء•

غيرًتمنحًهذهًالعضويةًلألفرادًوالكياناتًمن
:نفلةًعضويةًالمؤسسات،ًوذلكًعلىًنوعي

عضويةًغيرًالمهنيينًوالتجاريين•
عضويةًالمهنيينًوالتجاريين•

المزايا

االستشاراتًالقانونية•
مشاركةًالوثائقًوالنماذجوالبيانات•
التواصلًوبناءًالعالقات•
شهاداتًالجودةً•
التدريبًوورأًالعمل•
الخصوماتًعلىًالتأمينًضدًالخسائر،ً•

وحقوقًالنشرًوالتوزيعً

المزايا

البرامج والخدمات 

التخطيطًوالتطويرًألعمالًالقطاعًً

يومًالمؤسساتًاألولًمنًأكتوبرً

تكوينًالجيلًالثاني

( طاعًالق) مندوبًالمجلسًفيًالبرلمالًلتمثيلًصوتًالمؤسساتً

معملًاألفكار
تحالفًمؤسسات

المجتمع
دعمًوتطويرًوتأسيسً

مؤسساتًالمجتمعًالمدني

األبحاثًوالدراساتً

اإلشرافًعلىًصناديقًالتمويلًالتيًتقدمًالمتحً

التواصلًالدوليً

م2009( للعملًالتطوعيً) جائزةًالمشاركةًاأللمانيةً



مجلس املؤسسات األملانية
The Association of German Foundations

أبرز برامج 

المجلس

ألمانيا

Germany

المجتمعتحالف مؤسسات برنامج 
ًدعددددددددمًالمبدددددددداراتًالجديدددددددددة،ًوتقددددددددديمًاالستشددددددددارات

.االستراتيجيةًللمؤسساتًالمجتمعية
ينًتمكددينًالمؤسسدداتًالمجتمعيددة،ًوبندداءًقدددراتًالعددامل

.فيها
يًدفددعًالمؤسسدداتًللمشدداركةًفدديًصددناعةًالقددرار،ًوتبندد

.هياكلًتنظيميةًمرنةًتحققًأهدافها
ًرفددددعًمسدددددتو ًالشدددددفافيةًلددددد ًمؤسسددددداتًالمجتمدددددع

.المدني،ًونشرًالتوعيةًبيلياتًالعملًعلىًذلك

جائزة المشار ة األلمانية
ددد دددةًللعمدددلًالتطدددوعيًفددديًألمانيدددا،ًوتمثر لًتعتبدددرًالجدددائزةًمظلر
تدددمً. لحاملهددداًإلتزامدددهًالتطدددوعيًبالعمدددلًمدددنًأجدددلًالمجتمدددع

م،ًبهددفًتعزيدزًاإلعتدرافًالعدام2009ًإطالقًالجائزةًفيًعدامً
بالمشدددداركةًالتطوعيددددة،ًوأصددددبح ًالجددددائزةًمددددنًأهددددمًالجددددوائزً

.المقدمةًعلىًمستو ًًألمانيا

Think Labبرنامج معمل األفكار 
ةًبشكلًيعقدًالبرنامجًورأًللعملًفيًمواضيعًتنمويةًوخيري

مكثدددددفًإلسدددددتخراجًالحلدددددولًوتقدددددديمًالمقترحددددداتًواألدواتً
ويرًالمبتكددددرةًلتحقيددددقًالتغييددددرًاالجتمدددداعيًالمطلددددوب،ًوتطدددد

.استراتيجياتًمشتركةًماًبينًالمؤسسات

مبادرة يوم المؤسسات
احتفددالًيعتبدرًاليدومًاألولًمددنًاألكتدوبر،ًهدوًيددومًالمؤسسداتًفديًألمانيددا،ًحيدثًيطلدق
عىًلهداًكبيرًعلىًمستو ًالدولةًللمشاركةًفديًتقدديمًاإلنجدازاتًواألهددافًالتديًتسد

ىًالمؤسسددات،ًويكددولًلكددلًمؤسسددةًحمددالتًترويجيددةًومنشددوراتًيددتمًتوزيعهدداًعلدد
.الحضور

مبادرة مؤسسات المجتمع األوروبي
جلدس،ًوهيًمبادرةًتعاونيةًمداًبدينًمؤسسداتًمظليدةًكبدر ًفديًأوروبدا،ًمدنًبينهداًالم

وندديًلددد ًالمبددادرةًموقددعًإلكتر. لتقويددةًعمددلًالمجتمددعًالمدددنيًوالقطدداعًغيددرًالربحددي
أوروبدا،ًيحتو ًعلىًأطلسًللمؤسساتًالتديًتددعمًتطدويرًوتأسديسًالمؤسسداتًفدي
قطدداع،ًونشددراتًالمراكددزًالمعرفيددةًوالبحثيددةًحددولًأفضددلًالممارسدداتًالداعمددةًلتنميددةًال

ًربددطًوتسددتهدفًالمبددادرةًأ. وشددبكةًللمنظمدداتًالمماثلددةًللددتعلمًوتبددادلًالخبددرات يضددا 
حددة،ًأنشطةًواعمدالًالمؤسسداتًفديًأوروبداًبأهددافًالتنميدةًالمسدتدامةًلألمدمًالمت

.وعملًخارطةًطريقًتسترشدًبهاًجميعًالمؤسسات،ًوتساهمًفيًإعدادها

األبحا  والدراسات
قاريرًألفًقاعدةًبيانات،ًتعتبرًالموردًاألساسيًلألبحاثًوالت25لد ًالمجلسًأكثرًمنً

اةًوَيعتبدددرًالمجلدددسًهدددذهًالبيانددداتًاألد. الصدددادرةًعدددنًالقطددداعًغيدددرًالربحددديًفددديًألمانيدددا
مًالرئيسددديةًلتصدددميمًالمبدددادراتًواألنشدددطةًمدددنًقبدددلًالمنظمددداتًاألعضددداء،ًحيدددثًيدددت

طندديًويقدومًالمجلددسًبدمجراءًإسددتبيالًو،ًتطويرهداًوتوسدديعًمجاالتهداًمددنًحدينًإلددىً خددر
أوضدداعًلمؤسسدداتًالقطدداعًغيددرًالربحدديًكددلًثددالثًسددنوات،ًلتددوفيرًبياندداتًحديثددةًحددول

.المؤسساتًواحتياجاتها،ًوالتحدياتًالتيًتمرًبها
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سنغافورة

Singapore

فياصلالمتووالدعمالتنسيقإلىاإلفتقاربسببسنغافورةفياالجتماعيةالخدماتتعطل م،1958عامقبل
ًلذلك،واستجابةً .القطاع لتلبيةم1958ديسمبر22في(SCSS)االجتماعيةللخدمةسنغافورةمجلستأسيستمر

ةمتح االجتماعيةالخدماتلتقديمواألفرادالمنظماتمنأكبرأعدادوجذبالقطاع،فيالعاجلةاالحتياجات ظلر
.واحدة

للخدمةالوطنيالمجلسليصبحم،1992عامفي(SCSS)االجتماعيةللخدمةسنغافورةمجلسهيكلةإعادةوتم
فيومنظمةوكالة450منوأكثرالقطاعلمنظماتالجامعة-الحكوميةشبه-الهيلة(NCSS)االجتماعية
الوقفيوالصندوقالمجتمعيكالصندوقالتمويلة،الصناديقمنعددعلىاإلشرافالمجلسويتولى.سنغافورة

، .االجتماعيةالخدماتقطاعفياألقو الماليالمركزبذلكليكولأيضا 

المجلس الوطني للخدمة اإلجتماعية

The National Council of Social Service



املجلس الوطني للخدمة اإلجتامعية
The National Council of Social Service

القيادة والتوجيه

لحركدددداتًالتطددددوعًواألنشددددطةً

.االجتماعيةًفيًالقطاع

التمثيل

أمددددددددامًالجهدددددددداتًالحكوميددددددددةً

واألعضدددددددداءًلعكددددددددسًوإبددددددددداءً

.وجهاتًالنظرًالمختلفة

التوصيات

ونيةًبالسياساتًالعامةًواألنظمةًالقان

.للجهاتًالحكومية

تكوين

المعدداييرًاإلداريددةًونمدداذجًعمددلًفعالددة

للخدمةًاالجتماعية

التخطيط

مددددددددعًالجهدددددددداتًالحكوميددددددددةًلبندددددددداءً

.عالتوجهاتًاالستراتيجيةًللقطا

إطالق

مبددددددددددادراتًوبددددددددددرامجًللخدمددددددددددةً

االجتماعية

االستشننننننننننننننننننننننننننننننننننارات 

والمساندة

لمنظمددددددددداتًقطددددددددداعًالخدمدددددددددةً

االجتماعية

تح يز

تًالجهودًالبحثيةًوإجراءًالدراسدا

والتجددددداربًالتددددديًتسددددداعدًعلدددددىً

.تطويرًالقطاع

الجمع والتمويل

لألموالًوالتبرعاتًلخدمدةًأهدداف

.المجلسًوالقطاعًأيضاً  التنسيق والتعاون

ةًمعًالمنظماتًالمحليةًوالدولي

فيًجوانبًالخدمةًاالجتماعية

أدوار 

المجلس

سنغافورة

Singapore
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سنغافورة

Singapore ترتكز على يقوم المجلس بأدواره من خالل منهجية عمل  :

نظام العضويات

:اليةالفلاتًالتعضويتهًوفقًيمنحًالمجلسً
العضويةًالكاملة•
العضويةًالمنتسبة•
العضويةًالفخرية•

المزايا

التمويل•
تكوينًالشراكاتًوالفرصً•
بناءًالقدراتًلمنسوبيًالمنظماتً•

األعضاءً
توفيرًالمعرفةًوالبيانات•
التسويقًلبرامجًوأنشطةً/ الترويجً•

المنظماتًاألعضاءً

المزايا

البرامج والخدمات 

التخطيطًوالتطويرًألعمالًالقطاعًً

بناءًقدراتًالعاملينًفيًالمؤسساتًاألعضاء

توصياتًتطويرًالسياساتًوالقوانينً

االبتكارًواالنتاجيةًً

اجراءًالبحوثًللجهاتًالحكوميةً
ورفعًالتوصياتًلصناعًالقرار

ةًتوفيرًالمعلوماتًالحديث
للباحثينً

اإلشرافًعلىًصناديقًالتمويلًالتيًتقدمًالمتحً

إدماجًالشركاتً



 & Advocacyاألبحا  والدراسات 
Research

يقدددمًالمجلددسًاألبحدداثًوالدراسدداتًحددول
يددًالقضاياًاالجتماعيدةًذاتًاألهميدة،ًوتزو

البددددددددداحثينًواألكددددددددداديمينًبالمعلومددددددددداتً
راءًباإلضدافةًإلدىًإجد. واإلحصاءاتًالحديثدة

البحددددددددوثًللجهدددددددداتًالحكوميددددددددةًورفددددددددعً
اعًالقدددرارًحدددولًالمبدددادرات التوصدددياتًلصدددنر

.والبرامجًالتيًستطلقهاًالحكومة

 & Innovationاالبتكنار واالنتاجينة 
Productivity

ًمدددددددنًالبدددددددرامجً أطلدددددددقًالمجلدددددددسًعدددددددددا 
والمبادراتًالمصممةًلمسداعدةًمنظمدات
الخدمدددددةًاإلجتماعيدددددةًوتحسدددددينًقددددددراتهاً
التنظيميددددددددددددةًواالنتاجيددددددددددددة،ًباسددددددددددددتخدامً

تددددمًاإلعدددداللًعددددن. التكنولوجيدددداًواالبتكددددار
-Booster & Back to: مبددادرتينًهمددا

Basicsمليددولًدوالر،20ًيقدداربًبتمويددل
ةًلتقددددديمًتقنيدددداتًجدددداهزةًوحلددددولًمبتكددددر
بمعاندددداتًجاذبددددة،ًللتخفيددددفًمددددنًتحددددديات
.العمالةًفيًفطاعًالخدماتًاالجتماعية

 Corporateإدمنننننار الشنننننر ات 
Engagement

يعمددددلًالمجلددددسًعلددددىًإدمدددداجًالشددددركاتً
،ًالخاصةًوالمانحدةًفديًالعمدلًاالجتمداعي

ماتًوبناءًشركاتًمتينةًوقويةًمعًالمنظ
،ًلالسددتفاد ةًاألعضدداءًومددعًالمجلددسًأيضددا 

منًاألموالًأوًاألوقداتًأوًالمهداراتًفديً
.خدمةًالمستفيدين

 & Capabilityبنننننا  القنننندرات 
Capacity Building

تقدددددديمًالددددددوراتًالتدريبيدددددةًللمنظمدددددات
األعضدددددددداءًلتحسددددددددينًقواهدددددددداًالعاملددددددددةً

حسدينًوالكفاءاتًالتنظيميةًواإلنتاجيةًوت
.المواردًالبشريةًوالتطوعية

 & Planningالتخطنيط والتطنوير 
Development

وجدددهً يسدددعىًالمجلدددسًإلدددىًألًيكدددولًالم 
لعمددددددلًالقطدددددداعًمددددددنًخدددددداللًالتخطدددددديطً
:والتطددددويرًفددددديًسدددددتةًمجددددداالتًرئيسدددددية
خدددددددماتًاإلعاقددددددة،ًخدددددددماتًاألطفددددددال،ً
خدددماتًالشددبابًواألسددرة،ًخدددماتًرعايددةً
المسددددددنين،ًخدددددددماتًالصددددددحةًالنفسددددددية،ً

.والخدماتًالمتكاملة

Fundingالتمويل 
يليًيسددعىًالمجلددسًلتددوفيرًالدددعمًالتمددو

دًالالزمًللمنظمات،ًحيثًيشدرفًعلدىًعدد
الصددددندوقً: مددددنًالجهدددداتًالممولددددةًمثددددل

Tote Boardالمجتمعددددددي،ًصددددددندوقًً
لتمويددددلًالخدددددماتًاالجتماعيددددة،ًصددددندوق

VWOs ً،لددددعمًقددددراتًالجهددداتًالخيريدددة
تعليمًمنحةًالتعليمًالخاصًلزارةًالتربيةًوال

((MOE.
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مصفوفة أدوار النامذج العاملية 

أبرز األدوار  التي تقوم بها النماذج العالمية 

المجلس الوطني للخدمة 
اإلجتماعية

مجلس المؤسسات األلمانية المؤسسات الخيريةمجلس  مجلس المؤسسات

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ التأييدوكسبالمناصرة

⚫ ⚫ الربحيغيرالقطاععملو لياتبأهميةالوعينشر

⚫ ⚫ ⚫ المؤسساتفيالعاملينقدراتتنمية

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ التشريعاتتطويرفيوالمشاركةالمؤسساتتمثيل

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ المجلسفياألعضاءالمؤسساتتمكين

⚫ ⚫ ⚫ المعرفيالنشرودعمالبياناتتوفير

⚫ ⚫ والتمويلالمنحعلىالحصول

⚫ ⚫ ⚫
محلياً ولالتعاوتنسيقالتكامليةوالشراكاتالشبكاتتكوين
ودولياً 

⚫ ⚫ المتميزةواألفرادالمؤسساتتكريم



ة األدوار يف النامذج العامليأبرز نتائج تحليل 

يلتمثدورفيالعالميةالنماذججميعاشترك 
يع،التشرفييشارككصوتاألعضاءالمنظمات
عموالشراكاتاالتفاقياتلتوقيعوكممثل
1.األخر الجهات

3

2
تمكينفيفاعلبدورالعالميةالنماذجتقوم

المؤسسيةقدراتهاوتنميةاألعضاءالمؤسسات
.والبشرية

4
منيدوالتأيبالمؤازرةتعنىالعالميةالنماذججميع
ةومنظومالعضوياتفيمزايامنتقدمهماخالل

.مختلفةبصورلكنوبرامجهاخدماتها

يرئيسدوراألخر للنماذجاالمريكيالنموذجعدا
راءوإجالحديثةوالمعلوماتالبياناتتوفيرفي

.المعرفيالنشرفيوتسهموالدراساتالبحوث

5

يًاستفادةًالنماذجًالعالميةًمنًشراكةًالقطاعًالخاصًف
يمًمجاالتًالدعمًوالتمويل،ًوفتحًالمجالًاألفرادًبتقد
مساهماتًنوعيةًفيًتنفيذًبرامجًوأنشطةًالمجالس



التوصيات

مختلفيفتكررتالتيالجوانباالعتباربعنياألخذمعبها،القيامللمجلسميكنالتياألدوارمنالعديدهناك
:وهيالنامذج
ذاتحفزةممزايامجموعةوتقديمومحددة،واضحةمعايريعىلقائممتعددةفئاتذوعضوياتنظامتبني1.
.عامبشكلالربحيغريالقطاعوعىلاملجلسيفاألعضاءاملؤسساتعىلأثر
دراءواملاإلداراتمجالسكأعضاءبالقياداتاالهتامممعالبرشية،القدراتوبناءاملؤسيسالتمكني2.

.التنفيذيني
تشكللتيااملجاالتعىلالرتكيزمعواألنظمة،واللوائحالعامةالسياساتصناعةيفواملشاركةالتمثيل3.

لخاصاوالقطاعالحكوميةوالقطاعاتاألوقافوقطاعاملايلالقطاعأمامكالتمثيلللقطاعكبريا  احتياجا  
.....الخارجينيوالرشكاء

الخدماتوتصميماملجتمعي،االحتياجلتحليلاملتخصصةاألبحاثمراكزمعبالرشاكةوالدراسات،األبحاث4.
...البياناتقواعدوبناءواملشاريعالربامجوتوجيه

بتكرةاملوالجهوداألفرادوإبرازالقطاعيفاملؤثرينلتكريموالجوائز،املسابقاتبتبنيالتميزدعم5.
.منهالالستفادةالناجحةوالتجارب

والتأييدالرقميةالتقنيةإىلتستندوالتعاونللتشبيكفعالةأدواتبتصميمالعنايةمعوالتعاون،التشبيك6.
.التمويلأوالتقنيةأواملحتوىصناعةمجاالتيفوالتشبيككالتعاونالرسمي،


