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 تمهيد

 

ًوحلديثً،"ًًًوالتًًًقًوىًاًلًبرًًًًعًلىًًوًتًعاًوًنوا"ًًتعاىلًاهللًلقولًوامتثااًلًاجملتمعًأطرافًبنيًاجملتمعيةًالشراكةًبأهميةًإميانًا

ًيفًاملؤمننيًمثل"ًًوسلمًعليهًاهللًصلىًوقولهًالطرباني،ًرواه"ًللناسًأنفعهمًالناسًخري"ًًوسلمًعليهًاهللًصلىًالرسول

ًالبخاريًرواه"ًواحلمىًبالسهرًاجلسدًسائرًلهًتداعىًعضوًمنهًاشتكىًإذاًاجلسدًمثلًوتعاطفهمًوترامحهمًتوادهم

ًوتعاونًشراكاتًلتكوين(ًاخلاصً-احلكومي)ًًاملدنيًاجملتمعًمؤسساتًجلميعًيدهاًمدًعلىًاجلمعيةًحرصتً،ًومسلم

ً.اجملتمعًتنميةًإىلًتهدفًوتكامل

 : المجتمعية الشراكة  مفهوم

ًالذيًاألمثلًالنمطًوفقًاملبذولةًاجلهودًتكاملًبهدفًاملدنيًاجملتمعًومؤسساتًاجلمعيةًبنيًوتكامليةًتعاونيةًعالقة 

ًإطارًيفًالطرفنيًمنًاملبذولةًاجلهودًوتتواصلًتتكاملًحبيثًاجملتمع،ًومعايريًوضوابطًوتقاليدًوعاداتًقيمًمعًيتفق

ً.عليهاًاملتفقًاألهدافًحيققًمباًاملستمرًوالتعاونًوالتواصلًالتفاهمًمن

 : المجتمعية  الشراكة أهمية 

ًاليتًاألساسيةًالركائزًمنًركيزةًتعتربًحيث,ًاجملتمعًيفًالتنميةًعمليةًيفًأساسياًدورًاًاجملتمعيةًالشراكةًتلعب

ً.شعبيةًمشاركةًبدونًتتمًالًاحلقيقيةًفالتنمية,ًاجملتمعًتنميةًمبادئًمنًأساسًمبدأًوهي,ًالتنميةًعليهاًتقوم

 : المجتمعية  الشراكة أهداف 

ً.املختلفةًاجملتمعًمؤسساتًبنيًالبناءًوالتكاملًالتعاونًحتقيق •

ً.اجلمعيةًوأهدافًورسالةًرؤيةًحتقيقًعلىًاملساعدة •

ً.وترشيدهًاإلنفاقًمنًللتخفيفًحقيقيةًمساندهًاجملتمعيةًالشراكةًيف •

ً.واالجتماعيةًالتطوعيةًالربامجًإجناحًيفًاإلجيابيةًاملساهمة •

ً.األداءًيفًاجلودةًحتقيق •

ً.مؤسساتهًمبختلفًاجملتمعًمؤسساتًأفرادًلدىًالتطوعيًالعملًوحبًالعطاءًروحًتنمية •

ً.االزدواجيةًوجتنبًالتنميةًدعمًعلىًالشركاءًمعًالعمل •

ً.اجملتمعيةًاملسؤوليةًأهدافًحتقيقًيفًاملساعدة •

 : المجتمعية  الشراكة  مجاالت 

ً.املعلوماتًوتوفريًاالستشاراتًتقديمًً-1
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ً.والدراساتًالبحوثًإجراءًً-2

ً.جماالتهاًجبميعًالتوعيةًالربامجًإقامةًً-3

ً.واملاليًوالقياديًاإلداريًالتطويرًبرامجًً-4

ً.واإلعالمًالعامةًالعالقاتًبرامجًً-5

ً.املستفيدةًاألسرًوبرامجًمشاريعًدعمًً-6

ً.صورهاًبكلًباجملتمعًتعنىًاليتًالتنمويةًاملشروعاتًبناءًيفًالشراكةًً-7

ً.ًبهًيتعلقًوماًالتسويقًبرامجًً-8

ً.اجملتمعيًوالنفعًالتطوعًبرامجًً-9

ً.اجلمعيةًنشاطًختدمًاليتًاجملاالتًمجيعًً-10

 : واألسس   المبادئ

ً.السعوديةًالعربيةًاململكةًيفًبهاًاملعمولًواللوائحًباألنظمةًااللتزامًً.1

ً.العقدًببنودًاإلخاللًوعدمًاجملتمعيةًالشراكةًعقدًبنصًوااللتزامًالتقيدًً.2

ً.بالعقدًاحملددةًباملدةًااللتزامًً.3

ً.للفريقًرئيسًوحتديدًالطرفنيًبنيًمشرتكًعملًفريقًتكوينًً.4

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

 : عامة مواد 

ًالشراكةًعقدًتعديلً( 1)   رقم: المادة

ً.التعديلًعلىًكتابيًاًالطرفنيًمبوافقةًإالًالعقدًبنودًمنًبندًأيًتعديلًجيوزًال

ًاملعلوماتًسريةً( 2)   رقم المادة

ًاألسرارًإفشاءًجيوزًوالًمكتوبةًأوًشفويةًكانتًسواءًلديهماًتتوفرًاليتًاملعلوماتًسريةًعلىًباحلفاظًالطرفانًيتعهد

ً.العملًانتهاءًبعدًوحتىًاآلخرًالطرفًمنًمسبقةًخطيةًموافقةًعلىًاحلصولًبعدًإالًثالثًطرفًألي

ًوالتنازلًالتفويضً( 3)   رقم المادة

ًموافقةًبدونًبالعقدًعليهاًاملنصوصًإلتزاماتهًأوًحقوقهًمنًأيًعنًالتنازلًأوًالتفويضًالعقدًطريفًمنًأليًجيوزًال

ً.ذلكًعلىًاخلطيةًاآلخرًالطرف

ًالعقدًبنودًيفًاإلخاللً( 4)   رقم المادة

ًإشعارًيقدمًأنًاآلخرًللطرفًجيوزًالعقدًنصوصًتطبيقًعلىًاملرتتبةًالتزاماتهًتنفيذًيفًالطرفنيًمنًأيًإخاللًحالًيف

ًفيجوز,ًاإلشعارًتقديمًتاريخًمنًيومًا20ًًخاللًإصالحهًيتمًملًماًالعقدًإنهاءًيفًرغبتهًفيهًيبنيًاملخلًالطرفًإىل

ً.املخلًالطرفًإىلًبذلكًخطيًإشعارًتقديمًطريقًعنًاالتفاقيةًإنهاءًاآلخرًللطرفًعندئذ

ًاخلالفًتسويةًآليةً( 5)   رقم المادة

ًأيًحولًالطرفنيًبنيًنزاعًأيًنشوءًحالًويف,ًًالسعوديةًالعربيةًاململكةًيفًبهاًاملعمولًلألنظمةًالشراكةًهذهًختضع

ً.وديًاًحلهًعلىًيعمالنًالعقدًبنودًمنًبند

ًالتكاليفً( 6)   رقم المادة

ًالطرفنيًمنًاملقدرةًالتكاليفًعلىًبناءًالعامًاإلطارًعنًاخلارجةًاملختلفةًوالربامجًاألنشطةًتكاليفًعلىًاالتفاقًيتم

ً.الطرفنيًقبلًمنًاعتمادهًويتم

ًالعقدًمدةً( 7)   رقم المادة
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ًأخرىًملدةًالعقدًمتديدًاألولًللطرفًوحيقًحمددةًوملدةًالطرفنيًقبلًمنًتوقيعهًتاريخًمنًاعتبارًاًالعقدًتنفيذًيسري

ً.يومًا30ًًعنًيقلًالًمباًالعقدًانتهاءًقبلًالثانيًللطرفًإخطارًبإرسالًوذلكًمماثلةًمددًأو

ًوالنشرًامللكيةًً(8) المادة

ًنشرًجيوزًوالًللطرفني،ًاملذكرةًهذهًعنًاملنبثقةًواألحباثًالدراساتًنتائجًملكيةًتعودًودراساتًأحباثًوجودًحالةًيف

ً.الطرفنيًقبلًمنًالكتابيةًاملوافقةًعلىًاحلصولًبعدًإالًإليهاًالتوصلًيتمًاليتًالعلميةًاملوادًإصدارًأوًالنتائجًتلك

 : المجتمعية الشراكة  عناصر

ً:التمهيد:ًأواًل

ً.للطرفنيًالتواصلًوأرقامًوالعناوينًواألمساءًواختصاصهاًالشراكةًجهاتًفيهًيذكرًتعريفيًجزءًوهو

ً:املصطلحات:ًثانيًا

ً.باالتفاقيةًاخلاصةًواملسمياتًالتعريفاتًجزءًوهو

ً:األهداف:ًثالثًا

ً.ًاجملتمعيةًالشراكةًالئحةًمنًومستمدةًواضحةًوتكونًالشراكةًأهدافًاجلزءًهذاًيفًتذكر

ً:ًالتعاونًجماالت:ًرابعًا

ًاملبادئ:ًخامسًا.ًومهامهاًاختصاصهاًجهةًلكلًوحتددًالالئحةًيفًعليهاًاملنصوصًالتعاونًجماالتًمنًوتستندًتؤخذ

ً:واألسس

ً.االتفاقيةًومدةًوالقواعدًواللوائحًبالنظمًختتصصًوًاالتفاقيةًعليهاًتقومًاليتًواألسسًاملبادئًوهي

ً:عامهًأحكام:ًسادسًا

ً.الشراكةًبعقدًاملتعلقةًاألحكاموًوالتشريعاتًالقوانني

ً:وتصديقهاًاالتفاقيةًنسخًعدد:ًسابعًا

ً.وختمهاًعليهاًالطرفنيًوتوقيعًاالتفاقيةًمنًنسختنيًطباعة
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 المجتمعية  الشراكة نموذج 

ً:منًكلًبنيًم20ً/ًًً/ًًًًًاملوافقًهـ14ًً/ًًً/ًًًًًًبتاريخًًًًًًًًًًيومًًًًًمدينةًيفًاملذكرةًهذهًًأبرمتًتعاىلًاهللًبعون

ًاألولًالطرف)ًً.1 ًًب.صًالسعودية،ًالعربيةًاململكةً،)....(ًوعنوانهاً ً)...(هاتفً،)...(الربيديًالرمز)......( :،ً

ً(.ًاألولًالطرف)ًبـًبعدًفيماًإليهًويشار).......(.ًًسعادةًاملذكرةًهذهًتوقيعًيفًوميثلهاً،:ً).......(فاكس

:ًفاكسً،(01:ً..........)هاتفً،...........ًب.صًالسعودية،ًالعربيةًاململكةً،..........ًوعنوانها....................ًًً.2

ً(.ًالثانيًالطرف)ًبـًبعدًفيماًإليهًويشار.......................ًًوميثلهاً،(01........)

ً:متهيد

ًولديهً،)......(ًاجملالًيفًمتخصصًالثانيًالطرفًأنًوحيث..............ًًتقديمًيفًوالثانيًاألولًالطرفانًلرغبةًنظًرا

ً:اآلتيًعلىًالطرفنيًبنيًاالتفاقًمتًفقدًاخلدمات،ًتلكًلتلبيةًوالقدرةًاالستعداد

ً:(1) المادة

ً.ًبهاًويفسرًًيقرأًمنها،ًيتجزأًالًجزًءاًأعالهًالتمهيدًيعترب

ً:التعريفاتً(2) المادة

ًً.أ

ًً.ب

ًالشراكةًأهدافً(3) المادة

1.ًًًً

2.ًًًً

ً:التعاونًجماالتً(4) المادة

ًاخلدماتًمتلقيًاحتياجًحسبًوذلك).............(ًًاخلدماتًبتقديمًاملذكرةًهذهًمبوجبًوالثانيًاألولًالطرفانًيقوم

ً:يليًماًوتتضمن

1.ًًًً
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2.ًًًً

ً:املذكرةًمدةً(5) المادة

ًمتديدًاألولًللطرفًوحيقً،)...........(ًوملدةًالطرفنيًقبلًمنًتوقيعهاًتاريخًمنًاعتبارًاًاملذكرةًهذهًتنفيذًيسري

ًذلكًيؤثرًأالًعلىًيوما)........(ًًانتهائهاًقبلًالثانيًللطرفًإخطارًبإرسالًوذلكًمماثلةًمددًأوًأخرىًملدةًاملذكرة

ً.مسبقاًعليهاًواملتفقًاملنفذةًالربامجًعلى

ً:والنشرًامللكيةً(6) لمادةا

ًاملوادًإصدارًأوًالنتائجًتلكًنشرًجيوزًوالًللطرفني،ًاملذكرةًهذهًعنًاملنبثقةًواألحباثًالدراساتًنتائجًملكيةًتعود

ً.الطرفنيًقبلًمنًالكتابيةًاملوافقةًعلىًاحلصولًبعدًإالًإليهاًالتوصلًيتمًاليتًالعلمية

ً:اإلشعاراتً(7) المادة

ًتبادلًويتمًمنهما،ًلكلًاحملددةًالرمسيةًالعناوينًهيًاملذكرةًهذهًمقدمةًيفًإليهماًاملشارًالطرفنيًعناوينًتعترب

ًطريقًعنًأوًاملسجلًبالربيدًأوًإيصال،ًمناولةًبتسليمهاًإماًالعناوينًتلكًعلىًالطرفنيًبنيًاإلخطاراتًأوًاإلشعارات

ًيوما).........(ًًخاللًاجلديدًبالعنوانًاآلخرًالطرفًتبليغًعليهًوجبًعنوانهًتغيريًالطرفنيًأحدًأرادًوإذا.ًالفاكس

ً.تغيريهًمن

ً:االتصالًمنسقً(8) المادة

ًقبلًاالتصالًمنسقًباسمًاآلخرًالطرفًيزودًأنًعلىًأكثر،ًأوًاتصالًمنسقًاملذكرةًهذهًأطرافًمنًطرفًكلًيعني

ً.التنسيقًاعمالًمباشرته

ً:املذكرةًتعديلً(9) المادة

ً.التعديلًعلىًكتابًياًالطرفنيًمبوافقةًإالًاملذكرةًهذهًبنودًمنًبندًأيًتعديلًجيوزًال

ً:املشرتكةًالربامجًإجنازً(10) المادة

ًلألحكامًوفًقاًعنهاًوالناشئةًالقائمةًاملشرتكةًالربامجًإلجنازًالعملًيستمرًفإنهًاملذكرةًهذهًجتديدًعدمًحالةًيف

ً.بهاًالعملًانتهاءًيتمًحتىًاملذكرةًبهذهًالواردة

ً
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ً:املعلوماتًسريةً(11) المادة

ًأوًشفويةًكانتًسواءًاملذكرةًهذهًتطبيقًبسببًلديهماًتتوفرًاليتًاملعلوماتًسريةًعلىًباحلفاظًالطرفانًيتعهد

ًاآلخرًالطرفًمنًمسبقةًخطيةًموافقةًعلىًاحلصولًبعدًإالًثالثًطرفًأليًاألسرارًهذهًإفشاءًجيوزًوالًمكتوبة

ً.بهاًالعملًانتهاءًبعدًوحتى

ً:والتنازلًالتفويضً(12) المادة

ًموافقةًبدونًاملذكرةًهذهًيفًالواردةًالتزاماتهًأوًحقوقهًمنًأيًعنًالتنازلًأوًالتفويضًالطرفنيًمنًأليًجيوزًال

ً.ذلكًعلىًاخلطيةًاآلخرًالطرف

ً:التكاليف( 13) المادة

ًاعتمادهًليتمًوالثانيًاألولًالطرفًمنًاملقدرةًالتكاليفًعلىًبناءًاملختلفةًوالربامجًاألنشطةًتكاليفًعلىًًاالتفاقًيتم

ًالطرفنيًقبلًمن

ً:املذكرةًبنودًيفًاإلخاللً(14) المادة

ًأنًاآلخرًللطرفًجيوزًاملذكرةًهذهًنصوصًتطبيقًعلىًاملرتتبةًالتزاماتهًتنفيذًيفًالطرفنيًمنًأيًإخاللًحالًيف

ًتاريخًمنًيوًما)....(ًًخاللًذلكًإصالحًيتمًملًماًاملذكرةًهذهًإنهاءًيفًرغبتهًفيهًيبنيًاملخلًالطرفًإىلًإشعاًراًيقدم

ًالطرفًإىلًبذلكًخطيًإشعارًتقديمًطريقًعنًاتفاقيةًهذهًإنهاءًاآلخرًللطرفًعندئذًفيجوزًاإلشعار،ًهذاًتقديم

ً.املخل

ً:اخلالفًتسويةًآليةً(15) المادة

ًأحكامًحولًالطرفنيًبنيًنزاعًأيًنشوءًحالةًويفًالسعودية،ًالعربيةًاململكةًيفًبهاًاملعمولًلألنظمةًاملذكرةًهذهًختضع

ً.ودًياًحًلهًعلىًيعمالنًاملذكرةًهذه

ً:النسخًعددً(16) المادة

ًوملا.ًوتوثيقهاًمبوجبهاًللعملًوذلكًنسخةًطرفًكلًًتسلمًالعربيةًباللغةًأصليتنيًنسختنيًمنًاملذكرةًهذهًحررت

ً.ًمقدمتهاًيفًاملبينتانًوالسنةًاليومًيفًاملذكرةًهذهًعلىًالتوقيعًجرىًفقدًتقدم

ً
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ً:عامهًأحكامً(17) المادة

ًاملوفق،،،ًواهلل

ً

ًاألولًالطرف

ً:االسم

ً:ًاملنصب

ًً:التوقيع

ًالثانيًالطرف

ً:االسم

ً:املنصب

ً:التوقيع

ً.ًاإلدارةًجملسًاجتماعًيفحتفيظًالقرآنًالكريمًبواديًحليًًمجعيةًيفًاجملتمعيةًالشراكةًالئحةًاعتمادًمت

ًالعملًسياقًينتظمً،ولكيًاجملتمعًأولوياتًقمةًعلىًوالتنميةًاخلرييًالعملًيقفً،ًجمتمعًأليًالتنميةًمسريةًيف

ًخاللً،منًالقصوىًاالستفادةًحتققًواحرتافيًةًبكفاءًةًاخلرييًالعملًإدارةًيتمًأنًجيبً،ًمنهًاالستفادةًسقفً،ونرفع

ً.ًفعالةًحمكمةًالئحةً

 


