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  :أهداف السياسة

 ــرتاتيجية يف وتوجهاتها  تحقيق أهداف الجمعية ــتفيدين ومنارصة  االسـ تعزيز جودة حياة املسـ

  قضايا اإلسكان.

 وتوف   بناء مشــاريع نوعية تنموية مع رشكاء الجمعية بهدف تحســ جودة حياة املســتفيدين

  حلول اإلسكان.

  

  مجال التطبيق:

 .مجلس اإلدارة  

  التخطيطإدارة.  

 .إدارة العالقات العامة  

 .رشكاء الجمعية  

  

  ذات العالقة: السياسات

  إدارة املشاريع.سياسة  

 التواصل مع امل سياسة.   عني

  

  أوالً: طريقة عقد الرشاكات:

إما عن طريق تقديم الدعوة للرشــكاء املحتمل  تتبع الجمعية طريقت من أجل عقد الرشــاكات، وذلك 

الذين تواكب رؤيتهم رؤية الجمعية، وإما عن طريق االســـتجابة لطلبات الرشـــاكة املقدمة من جهات 

  خارجية تساعد يف تحقيق الجمعية ألهدافها االسرتاتيجية.
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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

  

  الرشاكات االسرتاتيجية بناء خطوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الرشاكات االسرتاتيجيةبناء  خطوات: ثانياً   
  

 :التخطيط للرشاكة 

o  وفق توجهات  وعدد الرشاكات املطلوب بنائها الرشكاء املناسبتحديد واملقصود منها

تشغيلية لوحدة الرشاكات الجمعية والخطة االسرتاتيجية للجمعية ووفق املبادرات ال

 االسرتاتيجية.وإقرارها من اإلدارة التنفيذية بناء عىل الخطة 

 

 التواصل مع الرشكاء: 
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o  واملقصود بها التواصل مع الرشكاء املناسب وعرض عقد رشاكة معهم لبناء مشاريع

 نوعية تخدم مستفيدي الجمعية.

o  ية واملؤسسات استقبال أو طلبات عقد الرشاكات واملقدمة من الجمعيات الخ

 والرشكات املحلية.

o  يتم تحديد الرشكاء وفق عدة:  معاي

 .سمعة الرشيك الحسنة 

 .جودة العمل لدى الرشيك 

 .القيمة املضافة للرشاكة 

 .تقييم املخاطر املتوقعة من عقد الرشاكة 

 

 ت األوليةالتفاه : 

o  واملقصود بها دراسة ملف الرشاكة من قبل إدارة التخطيط يف الجمعية للتحقق من

ضافة للجمعية من هذه الرشاكة معاي الرشاكة والجدوى من الرشاكة ومدى القيمة امل

 وتحديد النقاط التالية:

  

 .مسؤولية الجمعية يف عقد الرشاكة 

 يف عقد الرشاكة. األولطرف مسؤولية ال 

  نهاء العقد وحل النزاعاتاآلليات القانونية إل 

 مدة الرشاكة 

 .مؤرشات قياس نجاح املرشوع 

 .تفاصيل املرشوع املقرتح لتفعيل الرشاكة 

 

  الرشاكة:عقد 
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بعد دراسة النقاط السابقة من قبل إدارة التخطيط والتوصية اإليجابية بعقد الرشاكة يتم 

 التايل:

o ت األولية مع  لعقد الرشاكة من قبل الجمعية بناء عىل ةصياغة أولي نتائج التفاه

 .األولالطرف 

o   والتوصل إىل الشكل املناسب للصياغة النهائية.  األولعرض الصياغة األولية عىل الطرف 

o  يف مقر الجمعية أو املكان املناسب  -حسب النموذج املعتمد -توقيع عقد الرشاكة

 حسب طبيعة الرشاكة.

o .   إشهار الرشاكة عرب الوسائل اإلعالمية املختلفة واملواقع االلكرتونية الرسمية للطرف
 

  

  مرشوع الرشاكةتنفيذ: 

o  خطة املرشوعحسب تنفيذ املرشوع البدء بب األوليقوم الطرف . 

o  الجمعية بالتقارير الدورية لس املرشوع. األوليزود الطرف 

o  عن الدعم املقدم له من الجمعية يف مواقعة الرسمية ووسائل  األوليعلن الطرف

عي.  التواصل االجت

o  ملرشوع إىل إدارة التخطيط تقرير مفصل عن ا األولبعد انتهاء املرشوع يرسل الطرف

يل الرسمي للجمعية او عرب خطاب رسمي من الطرف    .األوليف الجمعية عرب وسائل اال

o  األولدعم الجمعية للمرشوع يف التقرير السنوي للطرف  األوليوثق الطرف. 

 

 :رشوط املشاريع التي تنفذ مع الرشكاء  

o  للجمعية.أن تتوافق مع األهداف االسرتاتيجية 

o  احتياجات املستفيدين الفعلية.تتوافق مع أن  

o أن يتم املوافقة عليها من قبل لجنة دراسة املشاريع يف الجمعية.  

 :تقييم املرشوع 
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عىل املرشوع والتحقق من التنفيذ وفق خطة  واالطالع األولللجمعية الحق يف زيارة الطرف 

 املرشوع املعتمدة من الطرف ومؤرشات األداء املتفق عليها.

 الرشاكة:  تجديدثالثاً: 

وإعادة  وتطويرهاطلب تجديد الرشاكة يف حالة كانت نتائج تقييم الرشاكة إيجابية للجمعية 

 تنفيذ املرشوع أو بناء وتنفيذ مشاريع جديدة.

 إنهاء الرشاكة: رابعاً: 

رشوع الرشاكة امل انتهاءيف حال انتهاء فرتة الرشاكة أو إنهاء الرشاكة ب الطرف واملقصود منها 

 رشوط عقد الرشاكة. األولأو ملخالفة الطرف 

  الرشكاء: مميزات

o  حفل تكريم الرشكاءتكريم الرشكاء يف.  

o  املختلفة وملتقى تعاون الذي تنفذه الجمعية لنقل رشكاء إىل مناسبات الجمعية الدعوة

ي يف املنطقة.   التجارب الناجحة يف العمل الخ

o  يف لوحة رشكاء الجمعية وتقاريرها السنوية.وضع شعارات الرشكاء 

  

  

د م  جلس اإلدارةاعت
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 رشاكةعقد وذج ملحق : 

  

ية  منازلجمعية   تعاون مثمر بمن أجل تحقيق   مجال يف    نطقة عس  أو مؤسسة ....)  جمعية(  و  الخ

ا يحقق املصالح املشرتكة للجانب ووفقا  ....... ت املشرتكة  املوافق   هـ٠٠/٠٠/١٤٤٠ بتاريخللتفاه

                                        ب كال من: م٠٠/٠٠/٢٠١٩

 

 أول(طرف                       أو مؤسسة .........     جمعية(  
ثلها  سعادة  (املنصب / اللقب / االسم ) :و

  أبها  العنوان:

  
  يةجمعية   )ثا(طرف                    منازل الخ

ثلها   جربان الشهرا عبدالله/  رئيس مجلس اإلدارة املهندسو

  ) ص ب () الرمز الربيدي ( –العنوان: أبها 

  
  هيد:

أصــــبح رضورة لتعميم  في يخص (اســــم املرشــــوع) بينه  توقيع ـمذكرة تـفاهم وتـعاونأنَّ 

  الفائدة لعموم أفراد املجتمع.

داً عىل ما تقدم وبعد أن أقر الطرفان بأهليته املعتربة رشعاً ونظاماً فقد تم    االتفاق عىل ما ييل:اعت

ً يعتبـر التمهيـد سالـف الذكـر جزءاً ال يتجــزأ م :املادة األوىل   له. ومكمالً ن هــذا االتفــاق ومتم

  مجاالت التعاون:: الثانيةاملادة 

  :اتفق الطرفان عىل التعاون في بينه عىل 

--- 

  :األولالطرف  التزاماتاملادة الثالثة: 

 تي تخص املرشوع أو يف التقارير العامة.الطبوعات الجمعية يف كافة امل شعار - ١

 إشهار الرشاكة بخرب صحفي وبكافة وسائل التواصل الخاصة بالطرف األول. - ٢
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شعار الجمعية يف صفحة رشكاء الطرف األول عىل اإلنرتنت ويف لوحة الرشكاء داخل مبنى الطرف  - ٣

 األول.

  

 : األولالطرف  التزاماتاملادة الرابعة: 

١ - 

    ٢-  

  :مدة املذكرة: املادة الخامسة

ــرتكة ــتمر العمل إلنجاز الربامج املش ــئة عنها  يف حال عدم تجديد مذكرة التفاهم هذه يس ة والناش القا

 .وفقاً ألحكام هذه املذكرة حتى يتم إنهاء العمل بها

  

  :املذكرةتعديل : ملادة السادسةا

وافقته ، و وجب مذكرة تفاهم خطية من قبل الطرف   .كن تعديل أو تنقيح هذه املذكرة فقط 

  

 :املادة السابعة: تنفيذ املذكرة

، ويـستفيدان  (    ) مجاللخدمة املجتمع يف  املـرشوعيتـشارك الطرفان بحـسب اإلمكان يف تـصميم وتنفيذ 

   ماديا ومعنويا.من بعضه يف خدمة هذا التوجه 
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 :رسية املعلومات :الثامنةاملادة 

للغ بدون الحصــول   اعدم إفشــائهأي وثائق رسية تتعلق بهذه الرشــاكة و يلتزم الطرفان بالحفاظ عىل   

  .عىل موافقة خطية من الطرف اآلخر

 

 :: املراسالتالتاسعةاملادة 

  كالتايل :ويع مسؤولية االتصال للطرف العناوين الرسمية تتم املراسالت واملخاطبات ب الطرف عىل 

  ) جوال:                      /  اإلسم ( /  األولالطرف إتصال مسؤول 

   ) جوال:        /  اإلسم الطرف األول ( إتصالمسؤول 

  .إشعار الطرف األخر بذلكويف حال تغي مسؤويل االتصال يتم 

 :: حقوق امللكية الفكريةالعارشةاملادة  

راعاة حقوق امللكـية الفكرية واألدبـية الـخاصــــة أو اململوكة للطرف اآلخر وعدم التـعدي   يلتزم الطرفان 

 .عليها

 املذكرة خعرشة: نساملادة الحادية  

وجبهاحررت املذكرة من نسخت أصليت ويسلم كل طرف نسخة    .منها للعمل 

  ، والله ويل التوفيق.الجميعنسأل الله سبحانه وتعاىل أن يبارك هذا العمل وأن ينفع به 

 
  األولطرف ممثل ال              

                       ....  
                 

 .. /دكتورال                    

  الثاطرف ممثل ال
  رئيس مجلس اإلدارة

  
 عبدالله جربان الشهرا  /املهندس  


