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 االعتماد

 

 وبعد:احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

د عامة للجمعية فقملصلحة الاقتضيات , وحتقيقاً ملعية اخلدمات الصحية ابلقصيم مجبناء على الصالحيات املخولة جمللس إدارة 
كل لعمل هبا , حيث تلغي  ل, وذلك م 16/07/2018 اريخوت (13 )اعتمدت هذه السياسة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم 

 السياسات اليت مت العمل عليها سابقاً.

 املطلوب. الشكلنسأل اهلل أن ينفع هبا وأن تكون عوناً للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية ب

 

 رئيس جملس اإلدارة

 . سليمان بن عبداهلل املهنا آبااخليلد 

  



 

 

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة في جمعية الخدمات الصحية 
 بالقصيم(

2 

يت يقوم مات واملسؤوليات الط وااللتزاالشرو له من خالدد حي اتفاق بني اجلمعية واجلهة أو اجلهات للوصول إىل نتيجة معينة, عقدهو  مفهوم الشراكة :
راف هذه الشراكة ن تكون أطأميكن , و هبا كل طرف مقابل ما مينحه ويوفره له اآلخر من مزايا وخدمات, ويتم توقيع كل من الطرفني على ذلك

 أو مؤسسات غري رحبية أو أفراد أو جمموعات .حكومات أو شركات 

 أهمية بناء الشراكة :

 الشراكة هي مبدأ أساسي من مبادئ تنمية اجملتمع . -
 تعزيز التفاعل والتواصل بني اجلمعية والقطاعات احلكومية واخلاصة واخلريية . -
 ختفف العبء املايل على امليزانية املرصودة . -
 بعض الربامج اليت ميكن ان توكل اىل جهات االختصاص .الوصول لالحرتافية واالبداع يف  -

 تبادل اخلربات , مسامهة يف التطوير , دعم مايل , مسامهة يف خدمة اجملتمع . أنواع الشراكة :
 

 ثالثاً : المجال الصحي :

 املراكز واملستوصفات احلكومية واالهلية . .1
 داعميها وعمالئها .االطباء من مستفيدي اجلمعية أو من  .2

 : والتقين رابعاً اجملال الفين

 ملؤسسات والشركات التجارية .ا .1
 دمات السابقة .معية للخيدة من اجلاملستف لألسر الصيانةوجتهيز الصوتيات والشاشات االلكرتونية واحلاسب وتنفيذ  الصيانة جمالوتكون يف 

 

 وميكن أن متر هذه الشراكة بعدة مراحل وهي كالتايل : 

 وات التالية:طويقوم على الخ أوالً : التخطيط :

 حتديد االحتياج واملتطلبات الالزمة. .1
 .اكةال الشر جماالستفادة منها يف  املستهدفة واليت ميكن اجلهاتمجع أكرب عدد من و البحث عن اجلهة املناسبة  .2

 ثانياً : تحليل العالقة مع الشركاء . 

 ت هذه الشراكة أكثرن تندرج حتأملمكن اجيب أن يتم التعرف على الشركاء وتصنيفهم وذلك من أجل حتديد نوع الشراكة املربمة معه حيث إنه من  
 من نوع من أنواع الشراكة .

 ثالثاً : تقييم الشركاء .

 وتتم هذه العملية وفق آلية تضمن استمرار الشراكة لتحقيق منفعة مستدامة .



 

 

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة في جمعية الخدمات الصحية 
 بالقصيم(

3 

 وفق الخطوات :والتواصل   : اختيار الشركاء المرغوب بناء شراكة معهم رابعاً 

 لسابقة .عوام األ هتم وخمرجاهتا اأن تعد اجلمعية عرضاً تعريفياً بدورها ورسالتها وانشطتها وعدد املستفيدين وفئ -1
 حتدد اجلمعية أهم حماور الشراكة وجماالهتا واملهام واملسؤوليات على كل طرف .  -2
 املسبق مع اجلهة املراد عقد الشراكة معها . التنسيق -3

 االتفاق القانوين . خامساً: مرحلة بناء الشراكة وعقد
 يت يسعى الطرفني إىلخرجات المنًا املني األطراف بعقد اتفاق يتضمن دور كل طرف واملواصفات املطلوبة بشكل تفصيلي متضبيتم توثيق الشراكة 

 شراكة وشروط إلغائها .حتقيقها وكذلك آلية التعديل على ال

 / مرحلة التنفيذ : سادساً 

التفاقية تقومي عقد ا والعمل  ة على سرياملتابعو البدء بالتنفيذ يتم من خالل آلية حمددة يتفق عليها الطرفني مبنية على وضع خطة للعمل متفق عليها و 
 ومراجعة مثراته وإبداء املالحظات عليه وتطويره .

 :: قياس نتائج الشراكة سابعاً 

يث تقيم ملطلوبة حيث يتم حتدااملواعيد و اصفات بعد تنفيذ بنود االتفاق وتسليم املخرجات املطلوبة, يتم عرض نتائج االتفاق ومدى االلتزام وفق املو 
 الشراكة وفقها. 


