
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة الشراكة اجملتمعية
 باخلفجي القرآن الكريم جلمعية حتفيظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  



 

 

 تمهيد

" وتعاونوا على الرب والتقوى  وامتثاال لقول اهلل تعاىل، إميانا بأهمية الشراكة اجملتمعية

أنفعهم للناس" رواه الطرباني،  الرسول صلى اهلل عليه وسلم " خري الناس وحلديث "،

القطاعات جلميع  يدها اجلمعية على مد حرصتفقد  2030لرؤية اململكة وحتقيقا 

 اجملتمع. شراكات تهدف إىل تنمية لتكوين)احلكومية ــ اخلاصة ــ الغري رحبية( 

 

 مفهوم الشراكة المجتمعية: 

املبذولة وفق النمط  بهدف تكامل اجلهود اجملتمعقطاعات نية بني اجلمعية وتعاو عالقة

 مبا حيقق ،اجملتمع قيم وعادات وتقاليد وضوابط ومعايري األمثل الذي يتفق مع

 األهداف املتفق عليها.

 

 المجتمعية: أهمية الشراكة

ها التنمية، وهي ــتقوم علي اسية اليتـــالركائز األسهي إحدى اجملتمعية  اتالشراك

 . ةـمعيــجمتاركة ـــــشمبدون التنمية ال تتم وادئ تنمية اجملتمع، ـــــمب من ياســـــدأ أســــمب
 

 المجتمعية: أهداف الشراكة

 اجملتمع املختلفة. قطاعاتالبناء بني  حتقيق التعاون والتكامل •
 اجلمعية. املساعدة على حتقيق رؤية ورسالة وأهداف •
 للتخفيف من اإلنفاق وترشيده.حقيقية  الشراكة اجملتمعية مسانده •
 التطوعية واالجتماعية. املساهمة اإلجيابية يف إجناح الربامج •
 األداء. حتقيق اجلودة يف •
 اته.قطاعمبختلف  اجملتمع التطوعي لدى أفراد تنمية روح العطاء وحب العمل •
 دعم التنمية وجتنب االزدواجية. العمل مع الشركاء على •
 أهداف املسؤولية اجملتمعية.يف حتقيق  املساعدة •

  



 

 

 

 مجاالت الشراكة المجتمعية: 

 تقديم االستشارات وتوفري املعلومات •

 ية جبميع جماالتها.وإقامة الربامج التوع •

 واملالي. برامج التطوير اإلداري والقيادي •

 برامج العالقات العامة واإلعالم. •

 .باجملتمع بكل صورهااليت تعنى  الشراكة يف بناء املشروعات التنموية •

 برامج التسويق وما يتعلق به. •

 برامج التطوع والنفع اجملتمعي. •

 مجيع اجملاالت اليت ختدم نشاط اجلمعية. •

 

 المبادئ واألسس:

 يف اململكة العربية السعودية. االلتزام باألنظمة واللوائح املعمول بها •

 اإلخالل ببنود العقد.اجملتمعية وعدم  التقيد وااللتزام بنص عقد الشراكة •

 االلتزام باملدة احملددة بالعقد. •

 رئيس للفريق تكوين فريق عمل مشرتك بني الطرفني وحتديد •
 

 مواد عامة

 تعديل عقد الشراكة (1)املادة: رقم 

 مبوافقة الطرفني كتابيا على التعديل. ال جيوز تعديل أي بند من بنود العقد إال

 التكاليف (2)املادة رقم 

دراسة اجلمعية للربنامج والربامج املختلفة بناء على  يتم االتفاق على تكاليف األنشطة

 الطرفني وإمكانية مشاركة واعتماد جملس إدارتها، وموافقة اجلهة املشرفة على إقامته،

 الطرف الثاني.

 مدة العقد (3)املادة رقم 



 

 

 قبل الطرفني وملدة حمددة وحيقتوقيعه من  يسري تنفيذ العقد اعتبارا من تاريخ

 مدد مماثلة وذلك بإرسال إخطار للطرف للطرف األول متديد العقد ملدة أخرى أو

 يوما. 30الثاني قبل انتهاء العقد مبا ال يقل عن 

 

 عناصر الشراكة المجتمعية:
 : أوال: التمهيد

 أرقامواختصاصها واألمساء والعناوين و وهو جزء تعريفي يذكر فيه جهات الشراكة

 التواصل للطرفني.

 ثانيا: املصطلحات:

 باالتفاقية. التعريفات واملسميات اخلاصةهي 

 ثالثًا: االهداف

 من الئحة الشراكة اجملتمعية. أهداف الشراكة مستمدة

 رابعًا: جماالت التعاون.

عليها يف الالئحة وحتدد لكل جهة  تؤخذ وتستند من جماالت التعاون املنصوص

 ومهامها. اختصاصها

 املبادئ واألسس: خامسا:

ص بالنظم واللوائح والقواعد ومدة تاالتفاقية وخت بادئ واألسس اليت تقوم عليهاوهي امل

 االتفاقية

 أحكام عامه: سادسا:

 املتعلقة بعقد الشراكة القوانني والتشريعات واالحكام
 سابعا: عدد نسخ االتفاقية وتصديقها:

 االتفاقية وتصديقهاطباعة نسختني من 

  



 

 

 الشراكة المجتمعية  نموذج
مقر اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم  ة يفلشراكبعون اهلل تعاىل أبرمت هذه ا

 م ٢٠22/..... /.....      هـ املوافق 1444/  ..../...بتاريخ  ...................................: يوممبحافظة اخلفجي )قارئ( 

 من:بني كل 

 ،(اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة اخلفجي )قارئ) األول الطرفـ 1
 الكرتوني بريد اخلفجيالسعودية حمافظة  العربيةاململكة  وعنوانها

:(info@qurank.org.sa) :(0504944990جوال: ) (0137674844) هاتف 

سطام بن قادم بن زيد الشمري  /أ املدير التنفيذي سعادة شراكةوميثلها يف توقيع هذه ال
 األول(. إليه فيما بعد بـ )الطرف ويشار

 السعودية اململكة العربية وعنوانه(  .........................................................................................: ) الطرف الثاني -2
يف  وميثله  (      ( جوال :)       ( هاتف:)       بريد الكرتوني: )  حمافظة اخلفجي 

إليه فيما بعد بـ )الطرف  ويشار(                      ) األستاذ/ة سعاد توقيع هذه الشراكة
 الثاني(.

 متهيد:

يف متخصص يف حتفيظ القرآن الكريم ولديه الرغبة والقدرة  الطرف األولوحيث أن 
أن  مباو  لدى منسوبي الطرف الثاني(  .........................................................................................) برنامج  تقديم

) يف لرغبة اولديه (  .........................................................................................)  الجمالطرف الثاني متخصص يف 
......................................................................................... ). 

 الطرفني على اآلتي: مت االتفاق بنيفقد 
 (:1املادة )

 يقرأ ويفسر بها. يعترب التمهيد أعاله جزءا ال يتجزأ منها،

 :الشراكةأهداف  (2املادة )

 .الطرفنيالبناء بني  حتقيق التعاون والتكامل •
 .طرفنيال املساعدة على حتقيق رؤية ورسالة وأهداف •
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 لدى منسوبي الطرف األول. التعريف بنشاط الطرف الثاني •

 لدى منسوبي الطرف الثاني.ة وجودة التالو حفظ القرآن، رفع مستوى •
 التطوعية واالجتماعية. املساهمة اإلجيابية يف إجناح الربامج •
 األداء. حتقيق اجلودة يف •
 .منسوبي الطرفنيالتطوعي لدى  ء وحب العملتنمية روح العطا •
 .للطرفني يف حتقيق أهداف املسؤولية اجملتمعية املساعدة •
 ( جماالت التعاون:3املادة )

) برنامج  بتقديم شراكة ال مبوجب هذهويقوم الطرفان األول ــ  1
 حتياجالا وذلك حسب الطرف الثاني ملنسوبي ومستفيدي(  .........................................................................................

 وبالتنسيق املسبق مع إدارة الطرف الثاني.

(  .........................................................................................) ــ يقوم الطرف الثاني ومبوجب هذه الشراكة بتقديم  2
 .وذلك حسب االحتياج وبالتنسيق املسبق مع إدارة الطرف األول

 :شراكة( مدة ال4ملادة )ا

قبل الطرفني وملدة  توقيعها من اعتبارا من تاريخ شراكةيسري تنفيذ هذه ال
خبطاب أو مدد مماثلة وذلك  أخرى ملدة شراكةمتديد ال نيوحيق للطرف ،(..................................)

على أال يؤثر ذلك  يوما 15مبدة ال تقل عن  ء الشراكةنتهاقبل ا رمسي يوقع من الطرفني
 واملتفق عليها مسبقا. على الربامج املنفذة

 ( اإلشعارات:5املادة )

 اوين الرمسيةمقدمة هذه املذكرة هي العن تعترب عناوين الطرفني املشار إليهما يف
تلك العناوين  بني الطرفني على اإلشعاراتاخلطابات و احملددة لكل منهما، ويتم تبادل

 أو من خالل العناوين والقنوات الرمسية لكال منهما.إيصال،  إما بتسليمها مناولة
 ( منسق االتصال:6املادة )

يزود الطرف اتصال أو أكثر، على أن  ة منسقشراكيعني كل طرف من أطراف هذه ال
 التنسيق. باسم منسق االتصال قبل مباشرته اعمال اآلخر

  



 

 

 ة:شراك( تعديل ال7املادة )

 إال مبوافقة الطرفني كتابيا على التعديل. ةشراكتعديل أي بند من بنود هذه ال ال جيوز

 :املشرتكة الربامج إجناز( 8املادة )

القائمة  إلجناز الربامج املشرتكةيستمر العمل  ة فإنهالشراكيف حالة عدم جتديد 
 .العمل بها الواردة بهذه املذكرة حتى يتم انتهاء والناشئة عنها وفقا لألحكام

 ( التكاليف:9املادة )

املقدرة من  والربامج املختلفة بناء على التكاليف يتم االتفاق على تكاليف األنشطة
 .الطرفنياعتماده من قبل  الطرف األول والثاني ليتم

 ( عدد النسخ:10املادة )

كل طرف نسخة ل سلمتباللغة العربية  ة من نسختني أصليتنيشراكحررت هذه ال
 جرى التوقيع على هذه املذكرة يف اليوم للعمل مبوجبها وتوثيقها، وملا تقدم فقد وذلك

 .والسنة املبينتان يف مقدمتها

 

 الطرف األول 

 يـظ القرآن باخلفجـــحتفية ـمجعي

 املدير التنفيذي

 
 ســـــــطام بـن قادم الشــــــمري

 

 الثانيالطرف 

 
 


