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 :أهداف السياسة

االستتتتياتيجية بن ء ات وتع ش  كتتتيا ا  جهاتها وتو تحقيق أهداف الجمعية •

 مجتمعية تساهم بن ء ات مشارشع نوعية تخدم مستفيدي الجمعية.

ءهدف تحستتيج جو ح اياح  ت موشة مع كتتي ات الجمعيةنوعية رشع ء ات مشتتا •

 لمستفيدشجا

 

 التطبيق:مجال 

 مجلس اإل ارح. •

 .التخطيطإ ارح  •

 إ ارح العالقا  العامة. •

 كي ات الجمعية. •

 

 ذا  العالقة: السياسا 

 إ ارح المشارشع.سياسة  •

 ع ييج.التواصل مع الم سياسة •

 

 أوالً: طيشقة عقد الشيا ا :

لت فيذ مشتتارشع نوعية تعو  كتتيا ا  باعلة ب ات لطلبا  الشتتي ات  تستتتقبل الجمعية

 مج خالل البواءة االلكتيونية بن موقع الجمعية.المستفيدشج ءالفائدح على 

ءعقد كتتتيا ا  مع جها  متخ تتت تتتة لت فيذ مشتتتارشع الجمعية    ما تقوم الجمعية

 يل لمستفيدي الجمعية.هالمتخ  ة  التدرشب والتأ
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  االستياتيجية الشيا ا  ء ات خطوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً :االستياتيجية ء ات الشيا ا  خطوا : ثانيا  
 

 التخطيط للشيا ة: •

o  وعد  الشيا ا  المطلوب  اسبيجالشي ات الم تحدشد والمق و  م ها

وبق توجها  الجمعية والخطة االستياتيجية للجمعية ووبق  ء ائها

تشغيلية لوادح الشيا ا  وإقيارها مج اإل ارح الت فيذشة المبا را  ال

 ء ات على الخطة االستياتيجية.
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 :التواصل مع الشي ات •

o قد كيا ة عءها التواصل مع الشي ات الم اسبيج وعيض   والمق و

 لب ات مشارشع نوعية تخدم مستفيدي الجمعية.معهم 

o  جمعيا  الخييشة والمقدمة مج الا ا  طلبا  عقد الشياستقبال أو

 والمؤسسا  والشي ا  المحلية.

o :شتم تحدشد الشي ات وبق عدح معاشيي 

 سمعة الشيشك الحس ة. ▪

 جو ح العمل لدى الشيشك. ▪

 .ا ةللشيالقيمة المضابة  ▪

 مخاطي المتوقعة مج عقد الشيا ة.تقييم ال ▪

 

 :   األوليةاالتفاهم •

o ة ط بن الجمعيطيوالمق و  ءها  راسة ملف الشيا ة مج قبل إ ارح التخ

القيمة  مدىو ج الشيا ةللتحقق مج معاشيي الشيا ة والجدوى م

 وتحدشد ال قاط التالية: الشيا ة هذهالمضابة للجمعية مج 

▪  

 الجمعية بن عقد الشيا ة.مسؤولية  ▪

 بن عقد الشيا ة. األولطيف مسؤولية ال ▪

 وال ال  اعا نهات العقد نية إلاآلليا  القانو ▪

 مدح الشيا ة ▪

 مؤكيا  قياس نجاح المشيوع. ▪

 الشيا ة.تيح لتفعيل المقمشيوع التفاصيل  ▪
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 قد الشيا ة:ع •

ءعقد ة  اإلشجاءيوصية  والتاءقة مج قبل إ ارح التخطيط  ءعد  راسة ال قاط الس

 شتم التالن: الشيا ة

o نتائج التفاهما    لعقد الشيا ة مج قبل الجمعية ء ات على  ةأوليياغة  ص

 .األولاألولية مع الطيف 

o والتوصل إلى الشكل  األولولية على الطيف  ياغة األعيض ال

 ة ال هائية.الم اسب لل ياغ

o  بن مقي الجمعية أو  -ج المعتمداسب ال موذ -ة توقيع عقد الشيا

 المكان الم اسب اسب طبيعة الشيا ة.

o المواقع االلكتيونية تلفة والمخ  اإلعالميةالوسائل    إكهار الشيا ة عبي

 للطيبيج.اليسمية 
 

 

 :مشيوع الشيا ةت فيذ  •

o  خطة المشيوعاسب ت فيذ المشيوع البدت ءء األولشقوم الطيف . 

o المشيوع الجمعية ءالتقارشي الدورشة لسيي األول و  الطيف ش. 

o  بن مواقعة عم المقدم له مج الجمعية عج الد األولشعلج الطيف

 .وسائل التواصل االجتماعناليسمية و

o  تقيشي مف ل عج المشيوع  األولءعد انتهات المشيوع شيسل الطيف

ارح التخطيط بن الجمعية عبي وسائل االشميل اليسمن للجمعية إلى إ 

 .األولمج الطيف او عبي خطاب رسمن 

o عم الجمعية للمشيوع بن التقيشي الس وي للطيف   األولالطيف    شوثق 

 .األول
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 كيوط المشارشع التن ت فذ مع الشي ات: •

o أن تتوابق مع األهداف االستياتيجية للجمعية. 

o  ااتياجا  المستفيدشج الفعلية.مع  تتوابقأن 

o معيةارشع بن الجشن شتم الموابقة عليها مج قبل لج ة  راسة المأ. 

 تقييم المشيوع: •

المشيوع والتحقق مج  على واالطالع األولطيف زشارح البن للجمعية الحق 

ومؤكيا  األ ات المتفق  الت فيذ وبق خطة المشيوع المعتمدح مج الطيبيج

 ها.علي

 الشيا ة:   تجدشدثالثاً: 

 دشد الشيا ةطلب تجبن االة  انت نتائج تقييم الشيا ة إشجاءية للجمعية 

 وت فيذ مشارشع جدشدح.إعا ح ت فيذ المشيوع أو ء ات و وتطوشيها

 إنهات الشيا ة:  راءعاً: 

تهات بتيح الشيا ة أو بن اال انإنهات الشيا ة ءيج الطيبيج المق و  م ها و

 كيوط عقد الشيا ة. األولالشيا ة أو لمخالفة الطيف شيوع الم انتهات

 الشي ات: ممي ا 

o  فل تكيشم الشي اتاتكيشم الشي ات بن. 

o  فذه ملتقى تعاون الذي تالمختلفة وم اسبا  الجمعية إلى شي ات ال عوح 

 التجارب ال اجحة بن العمل الخييي بن الم طقة.جمعية ل قل ال

o  وشة.بن لواة كي ات الجمعية وتقارشيها الس وضع كعارا  الشي ات 
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 كيا ةعقد نموذج 

 

ءم طقة   أو مؤسسة ....(  جمعية)  البي ءأءها وجمعية   مج أجل تحقيق تعاون مثمي ءيج

ءأءها ءهدف ت مية   تعاون الذي ت فذه جمعية البيووبقا لبينامج    مجال .......بن    عسيي

الموابق  هت00/00/1440 ءتارشخبقد اتفق الجانبان  العمل االجتماعن بن الم طقة

                                       ءيج  ال مج: م00/00/2019

 

 (أول)طيف                       أو مؤسسة .........     جمعية •

 سعا ح  )الم  ب / اللقب / االسم ( :وشمثلها

 أءها   الع وان:

 
 (ثانن)طيف                 ءأءهاجمعية  •

 محمد ءج سعيد ءج بحاساألميج العام / بضيلة الشيخ وشمثلها 

 (61411( اليم  البيشدي )6ص ب ) –الع وان: أءها 

 

 تمهيد:

أصتتتب  بيما شخص )استتتم المشتتتيوع( ءي هما  توقيع مذ يح تفاهم وتعاونأنَّ 

 ضيورح لتعميم الفائدح لعموم أبيا  المجتمع.

ونظاماً بقد تم اعتما اً على ما تقدم وءعد أن أقي الطيبان ءأهليتهما المعتبيح كتتتتيعاً 

 االتفاق على ما شلن:

ج هتتتتذا االتفتتتتاق  شعتبتتي التمهيتتد سالتتف الذ تتي ج تاً ال شتجتتتت أ م :الما ح األولى

 ً  له. ومكمالً  ومتمما

 مجاال  التعاون:: الثانيةالما ح 

 :اتفق الطيبان على التعاون بيما ءي هما على 

--- 
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 :األولالطيف  الت اما الما ح الثالثة: 

تن تخص المشيوع أو بن التقارشي المطبوعا  الن  ابة الجمعية ب كعار -1

 العامة.

 .األولءالطيف  وءكابة وسائل التواصل الخاصة  الشيا ة ءخبي صحفن    إكهار -2

على اإلنتينت وبن لواة  األولالطيف بن صفحة كي ات  الجمعيةكعار  -3

 .األولطيف الالشي ات  اخل مب ى 

 

 : األولالطيف  الت اما الما ح الياءعة: 

1- 

    2- 

 :مدح المذ يح: الما ح الخامسة

  ن اتال عتدم تجتدشتد متذ يح التفتاهم هتذه شستتتتتمي العمتل إلنجتاز البيامج المشتتتتتي تةب

 .المذ يح اتى شتم إنهات العمل ءهاالقائمة وال اكئة ع ها وبقاً ألاكام هذه 

 

 :تعدشل المذ يح: لما ح السا سةا

شمكج تعدشل أو ت قي  هذه المذ يح بقط ءموجب مذ يح تفاهم خطية مج قبل الطيبيج، 

 .وءموابقتهما

 

 :الما ح الساءعة: ت فيذ المذ يح

لخدمة المجتمع بن  المشتتيوعشتشتتارا الطيبان ءحستتب اإلمكان بن ت تتميم وت فيذ 

  بن خدمة هذا التوجه ما شا ومع وشا.ءعضهما ، وشستفيدان مج )    ( مجال
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 :سيشة المعلوما  :الثام ةالما ح 

  اعدم إبشتتائهو أي وثائق ستتيشة تتعلق ءهذه الشتتيا ةشلت م الطيبان ءالحفاظ على  

 .اآلخيللغيي ءدون الح ول على موابقة خطية مج الطيف 

 

 :: المياسال التاسعةالما ح 

وشعيج  للطيبيج الع اوشج اليستتتمية تتم المياستتتال  والمخاطبا  ءيج الطيبيج على 

  التالن :مسؤولية االت ال 

 (  جوال:                      /  اإلسم ) /  األولالطيف إت ال مسؤول 

  (  0538449911: جوال       /  اإلسم الطيف األول ) إت المسؤول 

 .تغييي مسؤولن االت ال شتم إكعار الطيف األخي ءذلكوبن اال 

 :: اقوق الملكية الفكيشةالعاكيحالما ح  

شلت م الطيبان ءمياعاح اقوق الملكية الفكيشة واأل ءية الخاصتة أو المملو ة للطيف 

 .اآلخي وعدم التعدي عليها

 المذ يح خعشيح: نسالما ح الحا شة  

 .أصليتيج وشسلم  ل طيف نسخة م ها للعمل ءموجبهااير  المذ يح مج نسختيج  

 ، وهللا ولن التوبيق.الجميعنسأل هللا سبحانه وتعالى أن شبارا هذا العمل وأن ش فع ءه  

 

 

 

 األولطيف ممثل ال              

                       .... 

                

 .. /د تورال                    

 الثاننطيف ممثل ال

 األميج العام للجمعية

 

 محمد ءج سعيد ءج بحاس /بضيلة الشيخ  
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 عطاء وإحسان


