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 أهداف السياسة:

 تحقيق أهداف الجمعية وتوجهاتها االستراتيجية في خدمة املستفيدين. •

 بناء مشاريع نوعية تنموية مع شركاء الجمعية بهدف تحسين جودة حياة املستفيدين. •

 مجال التطبيق:

 مجلس اإلدارة. •

 إدارة التخطيط. •

 العالقات العامة.إدارة   •

 شركاء الجمعية. •

 

 السياسات ذات العالقة:

 سياسة إدارة املشاريع. •

 سياسة التواصل مع املعنيين. •

 

: طريقة عقد الشراكات: 
ً
 أوال

تتبع الجمعية طريقتين من أجل عقد الشرررررررراكاتإ وذلن إما عن طريق تقدية الدعوة للشرررررررركاء  

الجمعيرةإ وممرا عن طريق االسررررررررررررتجرابرة لطلبرات الشرررررررررررررابرة  املحتملين الريين توابرر رتيمهة رتيرة 

 املقدمة من جهات خارجية تساعد في تحقيق الجمعية ألهدافها االستراتيجية.
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التخطيط لبناء الشراكة•
الخطوة األولى

التواصل مع الشركاء•
الخطوة الثانية

التفاهمات األولية•
الخطوة الثالثة

عقد الشراكة•
الخطوة الرابعة

تنفيذ مشروع الشراكة•
الخطوة الخامسة

تقييم الشراكة•
الخطوة السادسة

 

  الشراكات االستراتيجية  خطوات بناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: التخطي
ً
 للشرابة: طأوال

o   بنائها وفق  واملقصود منها تحديد الشركاء املناسبين وعدد الشراكات املطلوب

توجهات الجمعية والخطة االستراتيجية للجمعية ووفق املبادرات التشغيلية  

الخطة  على  بناء  التنفييية  اإلدارة  من  مقرارها  و الشراكات  لوحدة 

 االستراتيجية. 
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 :
ً
 التواصل مع الشركاء: ثانيا

o   واملقصود بها التواصل مع الشركاء املناسبين وعرض عقد شرابة معهة لبناء

 مشاريع نوعية تخدم مستفيدي الجمعية. 

o  الخيرية الجمعيات  من  واملقدمة  الشراكات  عقد  طلبات  استقبال  أو 

 واملؤسسات والشركات املحلية.

o :يتة تحديد الشركاء وفق عدة معايير 

 سمعة الشرين الحسنة.  ▪

 جودة العمل لدى الشرين. ▪

 القيمة املضافة للشرابة. ▪

 رابة. تقيية املخاطر املتوقعة من عقد الش  ▪

 

 :
ً
 التفاهمات األولية: ثالثا

o   الجمعية في  التخطيط  إدارة  قبل  من  الشرابة  ملف  دراسة  بها  واملقصود 

املضافة   القيمة  ومدى  الشرابة  من  والجدوى  الشرابة  معايير  من  للتحقق 

 للجمعية من هيه الشرابة وتحديد النقاط التالية: 

▪  

 مسؤولية الجمعية في عقد الشرابة.  ▪

 ألول في عقد الشرابة. مسؤولية الطرف ا ▪

 اآلليات القانونية إلنهاء العقد وحل النزاعات  ▪
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 مدة الشرابة  ▪

 مؤشرات قياس نجاح املشروع. ▪

 تفاصيل املشروع املقترح لتفعيل الشرابة.  ▪

 

  :
ً
 عقد الشرابة: رابعا

بعقد  التخطيط والتوصية اإليجابية  إدارة  النقاط السابقة من قبل  بعد دراسة 

 التالي:الشرابة يتة 

o   التفاهمات نتائج  على  بناء  الجمعية  قبل  من  الشرابة  لعقد  أولية  صياغة 

 األولية مع الطرف األول.

o   املناسر الشكل  إلى  والتوصل  األول  الطرف  على  األولية  الصياغة  عرض 

 للصياغة النهائية.

o   الشرابة عقد  املعتمد  -توقيع  النموذج  املكان    -حسر  أو  الجمعية  مقر  في 

 املناسر حسر طبيعة الشرابة. 

o   اقع االلكترونية الرسمية إشهار الشرابة عبر الوسائل اإلعالمية املختلفة واملو

 للطرفين.

 

 

 :
ً
تنفيي مشروع الشرابة:خامسا  

o   .يقوم الطرف األول بالبدء بتنفيي املشروع حسر خطة املشروع 
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o  .يزود الطرف األول الجمعية بالتقارير الدورية لسير املشروع 

o الرسمية  ي اقعة  مو في  الجمعية  من  له  املقدم  الدعة  عن  األول  الطرف  علن 

 ووسائل التواصل االجتماعي.

o   إدارة إلى  املشروع  عن  مفصل  تقرير  األول  الطرف  يرسل  املشروع  انمهاء  بعد 

خطاب   عبر  او  للجمعية  الرسمي  االيميل  وسائل  عبر  الجمعية  في  التخطيط 

 رسمي من الطرف األول.

o  ول دعة الجمعية للمشروع في التقرير السنوي للطرف األول. يوثق الطرف األ 

 

 شروط املشاريع التي تنفي مع الشركاء:  •

o .افق مع األهداف االستراتيجية للجمعية  أن تتو

o  .افق مع احتياجات املستفيدين الفعلية  أن تتو

o .افقة عليها من قبل لجنة دراسة املشاريع في الجمعية  أن يتة املو
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 :
ً
 :الشرابةتقيية سادسا

للجمعية الحق في زيارة الطرف األول واالطالع على املشروع والتحقق من التنفيي  •

 وفق خطة املشروع املعتمدة من الطرفين ومؤشرات األداء املتفق عليها. 

الشرابة   • تجديد  طلر  إيجابية  الشرابة  تقيية  نتائج  كانت  حالة  في  للجمعية 

 اء وتنفيي مشاريع جديدة. وتطويرها ومعادة تنفيي املشروع أو بن 

 إنهاء الشرابة:   •

واملقصود منها إنهاء الشرابة بين الطرفين في حال انمهاء فترة الشرابة أو انمهاء املشروع  

 الشرابة أو ملخالفة الطرف األول شروط عقد الشرابة.

 مميزات الشركاء:

o  .تكرية الشركاء في حفل تكرية الشركاء 

o   مناسبات الجمعية املختلفة وملتقى تعاون اليي تنفيه الجمعية دعوة الشركاء إلى

 لنقل التجارب الناجحة في العمل الخيري في املنطقة. 

o .وضع شعارات الشركاء في لوحة شركاء الجمعية وتقاريرها السنوية 

 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة 
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 ملحق : نموذج عقد شرابة 

ووفقا  مجال .......  في    ... و) جمعية أو مؤسسة ....( بمنطقة    0000جمعية   من أجل تحقيق تعاون مثمر بين

افق  00/00/1440 للتفاهمات املشتربة بما يحقق املصالح املشتربة للجانبين بتاريخ م 00/00/2019هر املو

 بين بال من:                                      

 

 )طرف أول(                000000جمعية  •

 ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة 

 ص ب )( الرمز البريدي ) (  –جازان  -حميراء الالعنوان: 

 

 ( ثانيجمعية أو مؤسسة .........                          )طرف  •

 ويمثلها: سعادة  )املنصر / اللقر / االسة ( 

 العنوان: 

 تمهيد:

أنَّ توقيع ميبرة تفاهة وتعاون بينهما فيما يخص )اسرررررة املشرررررروع( أصررررربا ضررررررورة لتعمية الفائدة  

 لعموم أفراد املجتمع.

 على ما تقدم 
ً
 فقد تة االتفاق على ما يلي:اعتمادا

ً
 ونظاما

ً
 وبعد أن أقر الطرفان بأهليمهما املعتبرة شرعا

 له. املادة األولى:
ً
 ومكمال

ً
 ال يتجررزأ من هرريا االتفرراق ومتمما

ً
 يعتبرر التمهيرد سالرف اليبرر جزءا

 املادة الثانية: مجاالت التعاون:

 على:اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما  

 :املادة الثالثة: التزامات الطرف األول 

 شعار الجمعية في كافة املطبوعات التي تخص املشروع أو في التقارير العامة.  -1

 إشهار الشرابة بخبر صحفي وبكافة وسائل التواصل الخاصة بالطرف األول.  -2
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نى الطرف شعار الجمعية في صفحة شركاء الطرف األول على اإلنترنت وفي لوحة الشركاء داخل مب  -3

 األول. 
 

 املادة الرابعة: التزامات الطرف األول :

1- 

 2- 

 :مدة امليبرة: املادة الخامسة

 
ً
ة عنها وفقا في حال عدم تجديد ميبرة التفاهة هيه يسررررتمر العمل إلنجاز البرامج املشررررتربة القائمة والناشرررًر

 .ألحكام هيه امليبرة حتى يتة إنهاء العمل بها

 

 :تعديل امليبرة: السادسةاملادة  

افقمهما  .يمكن تعديل أو تنقيا هيه امليبرة فقط بموجر ميبرة تفاهة خطية من قبل الطرفينإ وبمو

 

 :املادة السابعة: تنفيي امليبرة

يتشرار  الطرفان بحسرر اإلمكان في تصرمية وتنفيي املشرروع لخدمة املجتمع في مجال )    (إ ويسرتفيدان من 

 بعضهما في خدمة هيا التوجه ماديا ومعنويا.

 :سرية املعلومات :املادة الثامنة

ول على يلتزم الطرفان بالحفاظ على أي وثائق سررررية تتعلق بهيه الشررررابة وعدم إفشرررائها للغير بدون الحصررر  

افقة خطية من الطرف اآلخر  .مو

 

 :املادة التاسعة: املراسالت

 تتة املراسالت واملخاطبات بين الطرفين على العناوين الرسمية للطرفين ويعين مسؤولية االتصال كالتالي :
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 مسؤول إتصال الطرف األول  / )اإلسة  /        جوال:               ( 

 (  سة  /        جوال: مسؤول إتصال الطرف األول )اإل 

 وفي حال تغيير مسؤولي االتصال يتة إشعار الطرف األخر بيلن.

 :املادة العاشرة: حقوق امللكية الفكرية 

يلتزم الطرفرران بمراعرراة حقوق امللكيررة الفكريررة واألدبيررة الخرراصرررررررررررررة أو اململوبررة للطرف اآلخر وعرردم التعرردي  

 .عليها

 امليبرةاملادة الحادية عشرة: نسخ   

 .حررت امليبرة من نسختين أصليتين ويسلة كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها 

 نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يبار  هيا العمل وأن ينفع به الجميعإ وهللا ولي التوفيق. 

 

 

 ممثل الطرف األول               

 رئيس مجلس اإلدارة               

                 

                      

 ممثل الطرف الثاني 

 .... 

 


