










الحمد لله والصالة والسـالم یلع نبینا محمد ویلع آله وصحبه وسلم ،،، یسـرنا ان نضـع بین ایدیکم هذا امللف التعریفي 

عن الجمعیة السعـودیة للمـوارد البشریة " بـشـر" و التي تأسست عام ١٤٣٩ بموجب الترخیص رقم ١٠٣٢ و مقرها الرئیسي 

مدینه الریاض و حیث قامت بإطالق العدید من البرامج واملبادرات التي تســـعی من خاللها لتحقیق اهداف الجـمعیة يف 

تطـویر ونشر أفضل املمارسـات االحترافیة يف مجال املـوارد البشـریة من خالل التـعاون مع عدد من الخبراء إلدارة وتنـفیذ 

تلك املبادرات يف مختلف مجاالت املوارد البشــــــــریة. فعلی سبیل املثال ال الحصـــــر تم اطالق مبادرة لقاءات " بشـر" 

الشـــهریة و التي یتم فیها استضــــافة ذوي الخبرة يف املوارد البشــــــریة و املواضیع ذات العالقة ملشــارکة افضــل 

املمارسات و التجارب يف املوارد البشــــــریة. کما تم توقیع اتفاقیة مع وزارة املوارد البشــــــریة لتنفیذ برنامج تظافـر " 

االستثمار االجتماعي" و الذي یســـاهم يف تحقیق احدى اهم أهداف رؤیــة ٢٠٣٠ اال و هو خفض نســـبة البطالة من خالل 

توظیف و تدریب الباحثین عن عمل بالجمعیات االهلیة بالتعاون مع القطاع الخاص و وزارة املوارد البشـــــــــریة. کما نعمل 

يف الجمعیة یلع عقد العدید من الشــــــــــــــراکات االستراتیجیة لتقدیم الخدمات االحترافیة يف مجـال تنمیة وتطویر

رأس املال البشـــــــري وتمکینه، وتزوید القائمین علیه واملختصـــــین فیه بأحـــدث االسـتـراتـیجیــــات والرؤى وأفضـــل 

املمـارسات العاملیة واإلقلیمیة واملحلیة. وفــي الختـــام فــــإن الجـمعیة وبصفتها الـجمعیة األهلیة االولی واملتخصصـة 

باملوارد البشــــــریة ترحب بجمیع املمارسین واملهتمین واملتطوعین وتســــــعد باستقبال االقتراحات أو االستفســـــارات 

وکذلك املـبـــادرات ذات القیمة املضــــــــافة والتي منشـــــأنها تطویر قطاع املوارد البشــــــریة وأعمال الجمعیةِ. وإلی 

مستقبل مشرق وغد واعد بإذن الله.

رئیس مجلس اإلدارة

غلي بن ثابت القحطاني



تأسست الجمعیة السعودیة للموارد البشریة کجمعیة متخصصة تقدم 
خدماتها لتطویـر العمل  مجال الـموارد البشـریة واملتخصصین فیـه 

والعاملین فیه بموجب ترخیص وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة رقم 
(١٠٣٢) وتاریخ ٢٧/١/١٤٣٩هـ ومقرها الرئیسي الریاض.



أن نکون املرجع يف تعزیز دور املوارد البشریة وتطویر 
رأس املال البشري لتحقیق رؤیة اململکة

نسعی إلی تفعیل و تمکین دور املوارد البشریة لتعزیز 
تنافسیة سوق العمل ومساهمته يف التنمیة الوطنیة 

من خالل تطویر رأس املال البشري و إیجاد بیئة تشارکیة 
تؤصل ألفضل املعاییر و املمارسات املهنیة

تطویر املمارسة يف مجال املوارد البشریة التوعیة 
بالوسائل املهنیة يف املوارد البشریة إیجاد بیئة لتبادل 

املعرفة و الخبرة بین املهنیین



بــرنامج التوطین من خالل 
االستثمار االجتماعي (تضافر)



التعریف بالبرنامج:

یعد التوطین للقطاع غیر الربحي أحد أبرز األهداف االســــــتراتیجیة 

لوزارة املوارد البشـــریة والتنمیة االجتماعیة وأحد أهم رکائز تحقیق 

مستهدفات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ فیما یتعلق بتعزیز القطاع 

غیر الربحي التنمیة االجتماعیة واالقتصـــادیة من خالل تطبیق 

برنامجین (التوطین املباشر) و (التوطین باالستثمار االجتماعي) 

وقد صـدر برنامج التوطین من خالل االسـتثمار االجتماعي بقرار وزاري 

برقم ١٣٤٣٠٩ وتاریخ ١٤ شوال١٤٣٧هـ والقاضي بالســـماح ملنشـــآت 

القطاع الخاص بتقدیم خدمات بعض عاملیها الســعودیین للجهات 

غیـر الـربحیة کالجمعیات أهلیة وتعاونیة نظیــر عدد من املمیــزات 

ومنها رفع مســـتواها  برنامج نطاقات والي یتیح للقطاع الخاص 

خیارات متنوعة إلدارة موارده البشــــــــریة  إطار نظامي وخدمة 

مجتمعي أن واحد.



یمثل البـرنامج الحل النظامـي 

األمثل للمنشآت القطاع الخاص 

التي ترغب  تحسـین واقعهـا 

يف نطاقات، دون اللجوء لحل 

السـعودة الوهمیة الذي یعد 

مخالفـة یترتب علیها غرامة 

مالیة کبیرة بالنسبة للمنشأة.

یقوم البرنامج  ثالث أعمدة أساسیة تتبادل املنفعة
 للمساهمة يف تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة وهي:

املسـاهمة يف تمکین القطاع  
غیر الربحي الذي یخدم شــرائح 
مجتمعیة متنوعة ویؤمن الحد 
األدنـــی من الحیاة الکـریمـة 
للفئات األشـد حاجة مما یدعم

التالحم املجتمعیة ویســاهم  
يف تعظیم الدور االقتصادي له 
حســـــــــــــــب رؤیة ٢٠٣٠ 
ومســتهدفات برنامج التحول 
الوطني املتعلقة بالقطاع غیر

 الربحي

فتح مسارات اخرى لطالبــي 

العمل عبـــــر تنوع الفــرص 

الوظیفیة (النــساء، الرجـال، 

أصحاب الخبرة، الشباب، املدن 

الکبرى، املناطقة الطــرفیة، 

األشخاص ذوي االعاقة)



إیجاد الحلول املثلی لتنمیة املوارد البشریة يف القطاع الخاص وغیر الربحي

رفع نسبة مشارکة املرأة يف  سوق العمل

تمکین اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل

تخفیض معدل البطالة

رفع مساهمة القطاع غیر الربحي يف  إجمالي الناتج املحلي

اآلثار اإلیجابیة املتوقعة للبرنامج:



یصب هذا البرنامج  تحقیق عدد من األهداف التي احتوت علیها 
برامج رؤیة اململکة العربیة السعودیة ٢٠٣٠، ومن أهمها:

محاور ارتباط البرنامج بأهداف الرؤیة ٢٠٣٠:

تمکین املنظمات 
غیر الربحیة من 
تحقیق أثر أعمق 

للحصول یلع 
التمویل واملواهب

 واملعرفة

دعم نمو القطاع 
الغیر ربحي

تعزیز دور القطاع 
الخاص للمشارکة

يف تفعیل
 االستثمار االجتماعي

تعزیز الدور 
االجتماعي لکافة 

القطاعات
 واالفراد

زیادة مشارکة 
املرأة يف سوق

 العمل

تمکین اندماج 
األشخاص ذوي

 االعاقة يف سوق 
العمل

تفعیل الشراکات 
املجتمعیة مع 

الجهات ذات
 العالقة

تمکین 
املواطنین من 
خالل منظومة 

الخدمات
 االجتماعیة

تحسین کفاءة 
وفعالیة منظومة 

الخدمات 
االجتماعیة



 دور جمعیة بشر
 يف برنامج تضافر



تقدیم التقاریر الدوریة 
عن سیر البرنامج والتقدم يف
 تحقیق مستهدفاته وبیانات 

امللتحقین فیه

تقدیم کافة خدمات شؤون 
املوظفین ضمن البرنامج 

العاملین الجمعیات 
املستفیدة

استکمال اإلجراءات اإلداریة 
والنظامیة املطلوبة لعملیة 

توظیف املرشحین لشغل 
الفرص الوظیفیة املقدمة 
من الوزارة ضمن البرنامج 

للعمل  الجمعیات 
املستفیدة.

التنسیق مع الجمعیات 
املرشحة من الوزارة

 لالستفادة من الفرص
 الوظیفیة واستکمال 

عملیة التعاقد مع 
هذه الجمعیات.

تجمیع وفرز السیر 
الذاتیة املرشحة من 

قبل الوزارة للعمل يف 
البرنامج.

اإلفصاح عن کافة التعاقدات 
والتسهیالت التي تم تحت 
نطاق هذا البرنامج. وأخذ 
املوافقة علیها من الوزارة

 بمکاتبة رسمیة.

اعداد النماذج اإلداریة
 الضابطة واملوضـحـة 

لحقوق وواجبات املوظف 
والجمعیات املستفیدة من 

البرنامج

تمثیل الطرف الثاني يف
 االجتماعات اإلشرافیة

 والتطویریة لدى الوزارة أو أي 
مناسبة تطلبها الوزارة.



یتم العمل يف البــــرنامج من خالل توظیف 
مواطنین ومواطنات يف منشـــــآت القطاع 
الخاص بدوام کامل مع تســــــــجیلهم يف

الـتأمـیــنات االجــتماعــــیة والتکفل بدفع 
رواتبهم من قبل هذه املنشـــــــآت وإسناد 
خدماتهم إلی منظمات القطاع غیـر الـربحـي

وفق اآللیة التالیة:

آلیة التنفیذ:

تقوم جمعیة بشـــــر 
بتقدیم التقاریــــــــر 
الدوریة عن ســــــــیر 
البــرنامج والتقدم يف 
تحقیق مسـتـــهدفاته 
وبـیانات امللــــتحقین 

فیه

االتفاق من قـــــبل 
هذه الـــوزارة مـــع 
جمعیة بشـر للعمل 
يف البــــــــرنامج

 کمشغل

تقوم الوزارة بإسناد 
کافة الفــــــــرص 
الوظــیفــیة لدیها 
يف بــــــــــرنامج 
التوطین باالستثمار 
االجتماعــي إلـــی 

جمعیة بشر

تقوم جمعیة بـشـــــــر 
بتجمیع وفرز الســـــــیر 
الذاتیة املرشحة من قبل 
الـــــــــوزارة للعمل يف

 البرنامج

تقوم جمعیة بشــر 
بتســــویق الفرص 

الوظــیفــیة لدیها  
یلع الجمعـــــیات 
األهلیة لتشــغیلها
 لدى هذه الجمعیات

تقوم جمعیة بشـــــر 
بعقد اتفاق مـــــــــع 
الجمعیات املسـتفیدة 
املرشـحة لالســتفادة 

من الفرص الوظیفیة

تقوم جمعیة بشــــــر 
باســــــتکمال عملیة 
شغل الفرص الوظیفیة

 املوفرة للمرشـــــحین 
وإتمام إجــــــــــراءات 
توقـــــــیعهم لعقود 

العمل

تقوم جمعیة بشــــر 
بـتقدیم کافة خدمات 
شـــــؤون املوظفین 
للعاملین ضــــــــمن 

البرنامج يف الجمعیات
املستفیدة.



ملخص اعمال جمعیة (بشر)

يف برنامج التوطین من خالل االسثمار االجتماعي 

(تضافر)



جمعیة تکنولوجیا الهندسة الطبیة 
نادي قیادات التحول الرقمي 

جمعیة کبار السن األهلیة 

الجمعیة الخیریة لتطویر العمل التنموي تنامي 

جمعیة تواصل للتقنیات لذوي اإلعاقة 

جمعیة مساعي النسائیة 

جمعیة رعایة األیتام الخیري (رؤوف)

لجنة التنمیة االجتماعیة األهلیة 

جمعیة تمکین املجتمعات املحلیة 

جمعیة ابطال الخیریة لألیتام

 جمعیة جبة الخیریة 

جمعیة إرادة للتوعیة باضرار املخدرات 

جمعیة بنیان للخدمات االجتماعیة 

جمعیة شابیب رحمة لذوي االحتیاجات الخاصة 

جمعیة تجهیز لرعایة شؤون املوتی 

جمعیة إستدامة وتطویر القطاع غیر الربحي

جمعیة البر الخیریة 

 الجمعیة الخیریة للرعایة الصحیة 

جمعیة الرحالة 

الجمعیة الخیریة لرعایة االیتام (رفاق)

جمعیة محبة للتنمیة االسریة

الجمعیة الخیریة لرعایة االیتام  

جمعیة عاصم لتاهیل وتدریب االیتام 

جمعیة البر والخدمات االجتماعیة االهلیة بارن

جمعیة روافد جازان التطوعیة

الریاض 

الریاض 

الریاض 

الریاض 

الریاض 

الریاض 

الریاض 

عرعر 

األفالج 

أملج 

أملج 

حائل 

القریات 

الریاض 

نجران

بریدة 

نجران 

صبیا 

أبوعریش 

تبوك 

الریاض

حائل 

الجبیل 

تبوك

جدة 

املدینة املنورة

١

١

١

مجموع عدد املوظفین يف مختلف مدن اململکة ٢٧٦ مستفید

قامت الجمعیة السعودیة للموارد البشریة  يف تسکین مستفیدي برنامج تظافر یلع الکثیر من الجمعیات 
یلع مستوى اململکة حسب الکشف التالي:

العدداملدینةاسم الجمعیةالعدداملدینةاسم الجمعیة
الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم 

لجنة التنمیة االجتماعیة األهلیة 

لجنة التنمیة االجتماعیة األهلیة

ینبع

ثربة 

الخرار 

مکة املکرمة 

مکة املکرمة 

املدینة املنورة 

بالعال 

املدینة املنورة 

املدینة املنورة 

 ١

٣٨

٤١

 ٢

 ١

 ١

 ٨

١

٢

الریاض  لجنة التنمیة االجتماعیة 

األهلیة جمعیة التدخل املبکر لألطفال ذوي اإلعاقة 

١

١

١

١

٢

٥

١

٦

٢
١

١

٢

١

٤

٣

٢

١

١

٢

٥

٢

٢

جمعیة سکني مکة التنموي 

جمعیة ام القرى الخیریة النسائیة 

جمعیة إعمار 

جمعیة مستودع املدینة املنورة 

جمعیة مراکز االحیاء 

جمعیة أصدقاء بنوك الدم (دمي) 

جمعیة التمیز الریاضیة 

جمعیة سند الخیریة لدعم األطفال املرضی بالسرطان 

جمعیة شابیب رحمة لذوي االحتیاجات الخاصة 

جمعیة الخریطة الخیریة 

جمعیة مکافحة السرطان الخیریة 

اللجنة التنمیة االجتماعیة األهلیة

الجمعیة الخیریة ملکافحة التدخین )تدارك( 

الجمعیة السعودیة ملرضی الکبد 

جمعیة التنمیة األسریة (أسرة)

اللجنة الوطنیة لرعایة السجناء واملفرج عنهم وأسرهم(تراحم)

جمعیة أصدقاء املرضی

الجمعیة الخیریة لرعایة األیتام (فلذاتنا) 

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم

جمعیة إعمار للمساجد 

الجمعیة الخیریة لرعایة ذوي اإلعاقة (شموخ) 

جمعیة العنایة بشؤون املوتی (احسان

جمعیة البر الخیریة 

جمعیة العون الخیریة

املدینة املنورة 

الریاض 

ثأر 

ضباء 

األحساء 

الخرج 

بریدة 

بریدة 

بریدة 

بریدة 

املذنب 

املذنب 

املذنب 

املذنب 

املذنب 

الریاض 

بجیدة 

الطائف

 ١

 ١

 ٤

 ١

 ٣

 ١

١

 ١

 ٢

 ١

 ٢

 ١

 ١

 ٢

 ٣

 ٢

١

 ١

 ١

١٠١



معرض الصور



توقیع مذکرة تفاهم لبرنامج التوطین من خالل اإلستثمار اإلجتماعي تضافر بین وزارة املوارد البشریة 
والتنمیة اإلجتماعیة والجمعیة السعودیة للموارد البشریة (بشر) بحضور وکیل الوزارة أ. أحمد املاجد وسعادة 

رئیس مجلس إدارة جمعیة بشر أ. علي بن ثابت القحطاني 
وتهدف هذه املذکرة إلی توطین الوظائف بالقطاع الغیر ربحي من خالل هذا البرنامج.



وقعت الجمعیة السعودیة للموارد البشریة (بشر) مع الجمعیة الخیریة للعمل التنموي بحضور املدیر التنفیذي
 لبشر أ.عبدالعزیز آل سبره و واألمین العام األستاذ خالد العواد مذکرة تفاهم لتسکین مستفیدي برنامج 

التوطین من خالل االستثمار االجتماعي (تضافر)



تدشین إتفاقیة تعاون بین الجمعیة السعودیة للموارد البشریة 
وبین الشریك اإلستراتیجي شرکة العاج الفضي للتدریب 

واإلستشارات وذلك بحضور املدیر التنفیذي املکلف للجمعیة 
عبد العزیز خمیس ونائب املدیر العام لشرکة العاج الفضي

 ابراهیم الغانم”

أطلقت جمعیة بشر مبادرة (جسور بشر) التطوعیة کأحد 
مبادرات الجمعیة لخدمة املجتمع وللمساهمة يف تحقیق 

رؤیة ٢٠٣٠ وتهدف لزیادة أعداد املتطوعین

وقعت الجمعیة السعودیة للموارد البشریة (بشر) مع شرکة 
التنفیذ املثالیة بحضور املدیر التنفیذي لبشر أ.عبدالعزیز آل 

سبره و عضو مجلس االدارة االستاذ/ فهد الحماد اتفاقیة تشغیل
 خدمة التبرعات عبر الرسائل النصیة للرقم املوحد (٥٦٠٥) وذلك  

یلع جمیع شرکات االتصاالت.










