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 التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة  سياسة

 االجتماعيةالخيرية للخدمات  جمعية لمع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة ل التعامل سياسة

 .لنجران

 : مقدمة

سي المنفذينتوجب  الشركاء  مع  التعامل  اإلدارة    اسة  مجلس  أعضاء  على  الثالثة  واألطراف 

التنفيذي وموظفي ومتطوعي بمعايير عالية من األخالق الشخصية    االلتزامالجمعية    والمسؤول 

واجباتهم وممارسة  العمل  اكثر    أثناء  أو  طرفين  بين  أنها عالقة  الشراكة  وُتعرف  ومسؤولياتهم, 

من القدرات والمهارات المتنوعة    االستفادةمضافة للمتعاملين من خالل    قيمةتهدف إلى تقديم  

 .للشركاء

 األهداف:

والتي   تعزيز .1 المتنوعة  الشراكات  خالل  من  وذلك  والخاص  العام  القطاعين  مع  التعاون 

 . تحقيق األهداف اإلستراتيجية للجمعية تساهم في

الدعم والعالقات والموارد المتاحة والقدرات والمهارات المتنوعة للشركاء    استثمارتضمن   .2

 . وفاعلية لخدمة أهداف وبرامج الجمعية مما يعود بالنفع على الفئات التي ترعاها بكفاءة

 : خصوصية البيانات

التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة  سياسة  

للخدمات االجتماعية بنجران الخيرية  جمعيةبال  
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ات  واألطراف الثالثة المحافظة على خصوصية بيان  توجب سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين

  واستخدامإال في نطاق ضيق جدًا وبموافقة اإلدارة العليا    الشركاء وجميع األطراف وعدم مشاركتها

 . بما تقتضيه المصلحة البيانات ألغراض الجمعية فقط

 : النطاق

السياسة على جميع من يعمل لصالح أو    تطبق هذه  إدارة  الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس 

 . بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية أو متطوعينمسؤولين تنفيذين أو موظفين 

  : انوع الشراكة

 : تنقسم انواع الشراكة إلى ثالث أنواع وهي

 . وهي التي تهدف لتحقيق هدف إستراتيجي : شراكة إستراتيجية •

 .تهدف إلى تقديم خدمات وعمليات مشتركة : شراكة عمليات •

موارد • أو  : شراكة  إدارة  إلى  الموارد  االنتفاعتهدف   –التقنية    –المالية    –البشرية    من 

 . للموارد المتاحة األفضل االستخدامالمعلوماتية واألصول لضمان 

 : مراحل الشراكة

 :  أوالً / مرحلة التخطيط للشراكة

 : وذلك لضمان بالشراكة يجب أن يتم التخطيط االلتزامقبل 

الجهة األخرى لتحقيق أهداف الجمعية وتقديم   توافق رؤية وأهداف ومناسبة للشراكة مع •

 . األفضل للفئات التي ترعاها الجمعية

 .  تحديد األهداف المبدئية من الشراكة المراد إقامتها •
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 . المتاحة والمطلوبة واردتحديد اإلدارات المرتبطة بالشراكة والم •

 . تحديد نوع وحدود الشراكة المرغوب إقامتها •

 / مرحلة المفاوضات
ً
 : ثانيا

 . وأهداف الطرفين والنتائج المرجوة يتم تحديد ورسم العالقة بما يتناسب مع إمكانيات •

 .  التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح واألهداف •

 / مرحلة إعداد عقد الشراكة وي 
ً
 : العقد على   حتويثالثا

 . تحديد أطراف الشراكة وعناوينهم •

 . تحديد الخدمات المقدمة •

 . تحديد أدوار والتزامات الشركاء •

 . تحديد اإلطار الزمني للشراكة •

 . تحديد آلية حل الخالفات •

 . بين الشراكة االتصالتحديد آلية  •

 . االتفاقيةآلية تعديل أو إنهاء  •

ا • وآلية  اإلعالمية  النواحي  وسرية   إلعالنتحديد  الملكية  وحقوق  الخدمات  عن  والترويج 

 .المعلومات

 / مرحلة توقيع عقد الشراكة
ً
 : رابعا

 ( خطوات التوقيع) يتم في هذه المرحلة توقيع عقد الشراكة

 . العتمادهاتزويد كل جهة بنسخه  •

 . االتفاقيةتحديد األشخاص المخولين بالتوقيع على  •
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 . وقيععلى مراسم الت واالتفاقالتنسيق  •

 . التغطية اإلعالمية للحدث •

التوقيع واألختام  االتفاقيةحفظ نسخة من   • )   بعد  القانونية  الشؤون  والتواريخ في قسم 

 . المحاسبة ( ونسخة في العالقات العامة

 / مرحلة تنفيذ بنود 
ً
 : االتفاقية خامسا

 . نموذج عمل ومتابعة المتابعة والتواصل وقياس مراحل اإلنجاز وفق

 / قياس فعالية الشراكة 
ً
  : سادسا

 طريق المتابعة ومن خالل قياس مؤشرات األداء التالية  تتم عملية قياس فعالية الشراكة دوريًا عن

: 

 . نسبة نمو عدد الشركاء •

 . نسبة الغاء الشركات غير الفعالة •

 . نسبة الشركات المعدلة •

 . نسبة الرضا والتواصل •

 

 / التعديل أو إلغاء الشراكة
ً
 : سابعا

يتطلب   قد  الشركاء مما  الجمعية وتوجهات  القوانين واألنظمة وفي توجهات    يحدث تعديل في 

 … تعديل الشراكة وأحيانا إلغاءها

 : الشراكةأوالً/ آلية التعديل أو إلغاء 
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 . العليا يوضح المالحظات واالسباب والمتغيرات مراجعة العقد ورفع تقرير الى االدارة •

اهداف   • على  الشريك  مع  لعقد    الخدمات  —التفاوض  اضافتها  او  تغييرها  المطلوب 

  .الشراكة

 . ويوافق عليه الطرفين بعد التعديل اعداد ملحق يتم اضافته الحقا التفاقية •

 . توقيع عقد معدل وتغطية اعالمية جوهري ويمس المتعاملين يتم اذا كان التعديل •

  : ثانيا / الغاء عقد الشراكة

 : توجد شروط لإللغاء عقد الشراكة وهي

 . عدم فعالية الشراكة ووجود صعوبة في تفعيلها •

 . تغيير االهداف بما ال يخدم الطرفين •

 . راكة المبرمةادارة ووضع الش تغيير واسع في الهيكل التنظيمي بما على •

 . انخفاض جودة الخدمات المقدمة للجمعية •

 . صدور تعليمات وقوانين من الدولة •

 . على الجمعية خرق الشركاء للشراكة بما يترتب عليه ضرر •

 : الية الغاء الشراكة

 . االدارة العليا يوضح سبب الغاء الشراكة مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير الى •

وفي حال نجاح التفاوض يتم التعديل وفي   (  اضافة  –التفاوض مع الشريك للتعديل )تغيير   •

 . حال لم يتم تستكمل االجراءات

الجمعية • بيانات  قاعدة  في  ذلك  تدوين  في    يتم  منها  االستفادة  ليتم  االسباب  وتوضيح 

 . العقود الجديدة الحقا

 . الملغاة لف االتفاقية وتحويلها لالتفاقيةاغالق م •
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  . وبريد الكتروني معتمد وموثق  يتم ذلك وفق محاضر اجتماعات وخطابات رسمية •

 : لية تقدير الشركاءآ ثامنا / 

ان استمرار عالقتهم المتميزة مع ضمجهودهم ول  وجود الية لتقدير الشركاء امر مهم وذلك لتقدير 

وتعاونهم مع الجمعية يعكس حس المسؤولية المجتمعية    لهمالجمعية حيث ان دعمهم وتواص

 . لديهم

 : فئات التقدير

   الموقع االلكتروني للجمعية – وضع شعار الشريك في التقرير السنوي •

اليوم –اليوم العالمي للعمل االنساني  –العمومية    الشكر في المناسبات المختلفة الجمعية •

 . ولية المجتمعيةللمسؤ اليوم العالمي–العالمي للتطوع 

  خطابات الشكر من رئيسة الجمعية •

  للجمعية دعوة الشركاء ضمن لجنة وضع االستراتيجية •

  تقيمها الجمعية وتكريمهم كلما امكن ذلك دعوة الشركاء للفعاليات والمناسبات التي •

 . بأخبار الجمعية والمستجدات استمرار التواصل مع الشركاء وتعريفهم •

 . خالل التواصل التعرف على آرائهم ومالحظاتهم ومقترحات من •

 . بدعمكم نستمر –شكرا  اطالع المبادرات المناسبة ومنها مبادرة •

 في المناسبات والفعاليات المختلف  متابعة مواقعهم االلكترونية والتفاعل معهم •
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