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ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

امل�صتهدف  عام 2018 : 80 %

عدد الفروع التي حققت امل�صتهدف : 9  فروع 

عدد امل�صاركنيعدد اجلهات امل�صاركة عدد اجلهات املدعوة
175614752233



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

271

270235

18.000 ريال18.000 ريال

-الرتحيب باجلهات اخلريية 
-اإجراء تعارف 

-العر�ض التقدمي 
-ا�صتقبال الأ�صئلة والإجابة عنها 

- وجبة الع�صاء 

الف��رع  يف  التح�صريي��ة  -الجتماع��ات 
لتوزي��ع امله��ام عل��ى العامل��ني 

-التن�صيق مع اجلهات امل�صت�صيفة 
-ت�صميم اإعالنات اللقاءات ون�صرها 

-دعوة اجلهات اخلريية للقاءات 
-اإع��داد العرو���ض التقدميي��ة وال��دروع 

واأوراق الت�ص��جيل وتقيي��م اللق��اء .
6.دعوة جلنة العمل اخلريي للم�صاركة 

يف  اخلريي��ة  اجله��ات  -تفاع��ل 
وامل�ص��اركة احل�ص��ور 

-خروج بع�ض الأفكار واملبادرات 
بع���ض  ح��ول  ال�ص��ورة  -تو�صي��ح 
امل�ص��ارات ) بناء القدرات وال�ص��تثمار 

) الجتماع��ي 
-التوا�صل املبا�صر مع اجلهة 

اخلريي��ة  اجله��ات  -تزوي��د 
الع��ام  ه��ذا  مب�ص��تجدات 

يف  متخ�ص�ص��ني  م�صت�ص��ارين  -حتدي��د 
جم��الت الت�ص��ويق والتقني��ة وتنمي��ة 

امل��وارد املالي��ة 
-اإقامة دورات يف اإعداد امل�صاريع 

-وجود مناذج بع�ض امل�صاريع املدعومة
-تكرار اللقاءات يف اأكرث من مكان

م��ن  اأك��رث  عل��ى  للتق��دمي  -ال�ص��ماح 
. م�ص��روع 

6

0 0

0

الريا�ض

%100 6 % 87



زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 

عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

332

353299

14.000 ريال18.000 ريال

2

1 1

1

%78

-املقدمة والقراآن الكرمي
ومنجزاته��ا  املوؤ�ص�ص��ة  -�صيا�ص��ة 
وموجه��ات املن��ح اجلدي��دة واجله��ات 

الوقف��ة
- كلمة رئي�ض جلنة العمل اخلريي

- مبادرة هارون )تطوع املحرتفني(
لتطوي��ر  ناجح��ة  جترب��ة  -عر���ض 

القط��اع الثال��ث
-�صرح م�صارات املنح

اجله��ات  بيان��ات  قاع��دة  جتهي��ز   -
باملنطق��ة  اخلريي��ة 

- اإر�ص��ال الدع��وة للجه��ات وجتهي��ز ك�ص��ف 
باأ�صماء اجلهات املوؤكدة

 -التوا�ص��ل م��ع جام��ع الراجح��ي حلج��ز 
م��كان اللقاء

ال�صوتي��ات  لتجهي��ز  للمق��ر  -الزي��ارة 
والكام��ريات

-عر���ض التج��ارب الناجح��ة لتطوي��ر 
العمل اخلريي

لالإجاب��ة  خا�ص��ة  من�ص��ة  -وج��ود 
ع��ن كام��ل مالحظ��ات وا�صتف�ص��ارات 

اجله��ات
-جودة وكمية البوفيه املمتازة

-عدد اجلهات والأ�صخا�ض الكبري
حتدي��د  عم��ل)  ورق��ة  -وج��ود 

املجتمعي��ة(  الإحتياج��ات 

- جع��ل لق��اء توا�ص��ل عب��ارة ع��ن من�ص��ة 
�ص��نوية لتطوير القطاع الثالث

- جع��ل لق��اء توا�ص��ل من�ص��ة لتاأ�صي���ض 
التحالفات وال�صراكات يف القطاع الثالث

مكة املكرمة

5 % 85



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل
140

10584

14.885 ريال18.000 ريال

- كلمة ترحيبية من مدير الفرع
- عر���ض اإجن��ازات الف��رع للم�ص��اريع 
واأب��رز  امل�ص��ارات  وع��ن  املدعوم��ة 
جوان��ب التطوي��ر فيه��ا وع��ن نظ��ام 
مان��ح الإلك��رتوين واأب��رز التحديث��ات 

بالنظ��ام. املدرج��ة 
م��ع  للنقا���ض  مفت��وح  لق��اء  -اإقام��ة 

اخلريي��ة اجله��ات 
-تك��رمي اجله��ات الفائ��زة بجائ��زة 

لتميز ا

لتدار���ض  الف��رع  ملن�ص��وبي  لق��اء  عق��د   -
ال�ص��كل الأف�ص��ل للق��اءات التوا�ص��ل ه��ذا 

الع��ام
-عق��د اجتم��اع ملن�ص��وبي الف��رع وتوزي��ع 

امله��ام للق��اءات
بح�ص��ب  املنطق��ة  يف  اجله��ات  -ت�صني��ف 

اللق��اء
-اإع��داد دروع لتك��رمي اجله��ات الفائ��زة 

بجائ��زة التميز

- احل�صور املميز من امل�صاركني.
الط��رح  م��ع  احلا�صري��ن  -تفاع��ل 

املق��دم م��ن من�ص��وبي الف��رع.
- عر���ض ملح��ات ع��ن درا�ص��ة اأولوي��ات 
منطق��ة  يف  اخل��ريي  العم��ل  متوي��ل 
املدين��ة املن��ورة، ل��كل لق��اء م��ا يخ���ض 

املحافظ��ات امل�ص��اركة.
- �صرح معايري جائزة التميز.

- م��ن امله��م اإع��ادة النظ��ر م��رة اأخ��رى 
فهن��اك  التوا�ص��ل،  لق��اءات  تنظي��م  يف 
ع��دد م��ن اجله��ات ل يح�ص��ر م�ص��وؤولوها 
اللق��اءات لأنه��م ي�ص��عرون انه��ا مك��ررة اأو 

غ��ري ذات ج��دوى
ح�ص��ور  اإمكاني��ة  مراع��اة  امله��م  م��ن   -
م�ص��اركني م��ن خ��ارج املنطق��ة، اإم��ا م��ن 
املوؤ�ص�صة اأو من خارج املوؤ�ص�صة للم�صاركة 

يف ط��رح اأوراق عم��ل تفي��د امل�ص��اركني 

4

0 0

0

املدينة املنورة 

%83 4 % 80



زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 

عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

229

231163

3.000 ريال20.000 ريال

0

13 0

0

%15

-ال�صتماع لأهم عوائق املنح .
-عر���ض حم��ددات وموجه��ات املن��ح 

له��ذا العام
-�صرح م�صارات املنح لهذا العام.

واأهمي��ة  املالي��ة  اجلوان��ب  -�ص��رح 
تقيي��د املن��ح وكيفيت��ه.

-عر���ض نظ��ام مان��ح والإجاب��ة عل��ى 
ال�صتف�ص��ارات.

-الإجابة على ال�صتف�صارات .

-دعوة اجلهات اخلريية
-تهيئة القاعة

-التن�صيق وتوفري ال�صيافة الالزمة
-جتهيز ملف اللقاء

-دعوة اجلهات اخلريية الن�صائية لعقد
لقاء خا�ض 

-اإقام��ة لق��اءات متخ�ص�ص��ة كلق��اء خا���ض 
باملحا�صبني

م��ع  امل�ص��اركة  اجله��ات  -تفاع��ل 
الور���ض

- و�ص��وح اأه��داف امل�ص��ارات ومعايريها 
من خالل مناق�صة كل م�صار .

طل��ب  تق��دمي  كيفي��ة  -تب�ص��يط 
مان��ح. يف  الدع��م 

تقيي��د  بكيفي��ة  للجه��ات  -ال�ص��رح 
الدع��م بال�ص��كل ال�صحي��ح .

-اإنتقاء اجلهات املتميزة .

امل�ص��اريع املدعوم��ة يف  -عر���ض لأب��رز 
امل�ص��ارات

-تخ�صي���ض راب��ط جتريب��ي ملان��ح ليك��ون 
ال�صرح مبا�صر على النظام

- و�ص��ع لق��اء ع��ام اإعالم��ي ، وور���ض عمل 
متخ�ص�صة

اجله��ة  اأو  املتمي��ز  امل�ص��روع  -جائ��زة 
املتمي��زة

- دعوة املوؤ�ص�صات املانحة الأخرى .

الق�صيم

13 % 71



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

198

95104

14.794 ريال20.000 ريال

-الإفتتاحية
اأرامك��و  �ص��ركة  بربام��ج  -التعري��ف 

ال�ص��عودية خلدم��ة املجتم��ع .
-التعريف مببادرة هارون 

-تعري��ف مبن�ص��ة �ص��دمي ) اخلا�ص��ة 
بتدريب موظفي اجلهات اخلريية عن 

بعد (
-موجهات املنح 2018 .

-اأب��رز التعدي��الت عل��ى م�ص��ارات املنح 
.

- حتديد موعد اللقاء
- توزيع املهام بني املوظفني  

- حج��ز مق��ر اللق��اء وجتهي��زه بالكام��ل 
مب��ا يحتاج

-جتهيز ال�صتبانة اخلا�صة يف اللقاء
-دعوة اجلهات للم�صاركة يف اللقاء

-دعوة امل�صاركني يف اللقاء 

- مكان اللقاء منا�صب .
- مدة اللقاء منا�صبة.

- م�صاركة موؤ�ص�صات مانحة.
- �صرح موجهات املنح لعام 2018م.

املوؤ�ص�ص��ات  م��ن  اأك��رب  ع��دد  م�ص��اركة   -
املانح��ة واق�ص��ام امل�ص��وؤولية املجتمعي��ة.

م��ن  جله��ة  ممي��زة  لتجرب��ة  عر���ض   -
مرحل��ة التق��دمي اىل مرحل��ة الغ��الق.
ل��كل  توا�ص��ل  لق��اءات  -تخ�صي���ض 
وف��ق  توا�ص��ل  ولق��اءات  حمافظ��ة 

 . ت ل ملج��ا ا

2

0 0

0

ال�صرقية

%74 2
%109



زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 

عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

60

9060

18.000 ريال18.000 ريال

0

4 3

3

%100

- تقييم امل�صاريع لعام 2017 م
-توجهات املنح لعام 2018م

مان��ح  لربنام��ج  موج��ز  -�ص��رح 
الغ��الق(  - )التق��دمي 

-�ص��رح امل�ص��ارات وطريقة ال�ص��تفادة 
منها

واأب��رز  القان��وين  -املحا�ص��ب 
تفاديه��ا مه��م  الت��ي  املالحظ��ات 

-عقد اجتماع للرتتيبات وتوزيع املهام
-ار�ص��ال الدع��وات للجه��ات اخلريي��ة م��ع 

التذكري
- جتهيز ال�صيافة واملقر للقاء

-حتديد جدل الربنامج وتوزيع املهام
-حت�صري ا�صتمارة تقييم اللقاء

م��ن  جم��ال  ل��كل  ي��وم   -تخ�صي���ض 
املج��الت

-اخل��روج م��ن الروت��ني الر�ص��مي اىل 
اجلان��ب العمل��ي م��ن خ��الل النقا���ض 

واحل��وار
-ح�ص��ور مدي��ر مرك��ز التنمي��ة اأغل��ب 

اللقاءات
-حتديد بع�ض املبادرات مع اجلهات
-الرتكيز على اأهمية مدير امل�صروع 

-اأن يخ�ص���ض ل��كل جم��ال لق��اء خا���ض 
به

اأو  الأق�ص��ام  م��دراء  اأح��د  -ح�ص��ور 
للق��اء امل�ص��اريع  م�ص��ريف 

-الرتكي��ز عل��ى من��وذج التق��دمي و�ص��رح 
امل�صطلحات

-الهتمام بعملية اغالق امل�صاريع

حائل

10 % 67



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل
104

6972

20.000 ريال14.000 ريال

-املقدمة :القران الكرمي
-عر���ض تعريف��ي مبوؤ�ص�ص��ة �ص��ليمان 
ب��ن عبدالعزي��ز الراجح��ي اخلريي��ة، 

واأب��رز اإجنازاته��ا.
-عر�ض موؤ�ص�صة العرادي اخلريية

وعر���ض  باملوؤ�ص�ص��ة  -تعري��ف 
. ت ا ر مل�ص��ا ا

-لقاء التوا�صل الن�صائي
العم��ل  جلن��ة  اع�ص��اء  -تك��رمي 

ي خل��ري ا

-اإع��داد خط��ة داخلي��ة للق��اء وتق�ص��يم 
املهام

-اإعداد ا�صتمارة الكرتونية للح�صور
-اإع��داد ك��روت دع��وة خا�ص��ة وخطاب��ات 

للجه��ات ذات العالقة .
-زي��ارة مدي��ر ف��رع وزارة العم��ل ومن�ص��ق 
اجلمعي��ات اخلريي��ة للتن�ص��يق معه��م للقاء
-التن�ص��يق م��ع ادارة العالق��ات لإر�ص��ال 

الت�صامي��م اخلا�ص��ة باللق��اء 

الم��ني  الم��ري  م�صت�ص��ار  -ح�ص��ور 
الع��ام للجن��ة التن�ص��يقية  للجمعي��ات 
اخلريية باملنطقة وح�صور مدير فرع 
وزارة العم��ل وال�ص��وؤون الجتماعي��ة 
وح�ص��ور مدي��ر ادارة الف��روع املكل��ف 

وبع���ض جت��ار املنطق��ة
-ح�صور موؤ�ص�صات مانحة اخرى

-عر�ض من�صة ج�صور املانحة 
اخل��ريي  العم��ل  جلن��ة  -ح�ص��ور 

-زيادة املخ�ص�ض املايل للقاء
-التبك��ري يف ار�ص��ال الهوي��ة و�ص��عارات 

ومطبوع��ات اللق��اء 
-طباعة كتيب لالجنازات موحد .

-توزي��ع م�ص��اريع الراجح��ي يف اململك��ة 
واملنطقة 

4

6 3

5

تبوك

%142 18 %104



زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 

عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

200

152125

18.000 ريال18.000 ريال

1

1 1

2

%100

درا�ص��ة  ع��ن  مادت��ني  تق��دمي  -مت 
احتياجات املنطقة وتطوع املحرتفني 
و  الناجح��ة  التج��ارب  -عر���ض 
امل�ص��اريع املمي��زة لع��ام 2017 و 2016

-أبرز امللحوظات على اجلهات
-أبرز نقاط التطوير على امل�صارات

-حوار مفتوح مع اجلهات 
-أبرز امللحوظات املالية

-ح�صر اجلهات يف املنطقة 
-جتهيز برنامج لقاء التوا�صل واإعداده

-التن�صيق مع ال�صيوف وامل�صاركني
-ترتيب جدولة الربنامج 

-مرا�ص��لة اجله��ات ع��ن طري��ق الميي��ل و 
الوات�ص��اب و الت�ص��ال

والعرو���ض  الفول��درات  -جتهي��ز 
ت  فا لك�ص��و ا و

-تب�صيط املعلومة للجهات 
-الجابة على ا�صتف�صارات اجلهات 

وكيفي��ة  املالحظ��ات  بع���ض  -تو�صي��ح 
ا�ص��تخدام نظ��ام مان��ح

-ال�ص��تفادة م��ن التج��ارب املعرو�ص��ة يف 
اللقاء 

-تو�صيح ا�صباب العتذار عن امل�صاريع
-حتفيز اجلهات للتقدمي على املوؤ�ص�صة 

-أن تك��ون لق��اءات التوا�ص��ل م��ع اجلهات 
على طوال العام مبا يراه الفرع منا�صب

املرك��زة  الور���ض  تفعي��ل  يت��م  -أن 
متمي��زة   م�ص��اريع  ل�صناع��ة 

-ا�ص��راك اجله��ات يف �صناع��ة مب��ادرات 
الف��رع وتفعيل ال�ص��راكات

-ال�ص��تفادة م��ن خ��ربات املتميزي��ن يف 
املرك��ز الرئي���ض وم�ص��اركتهم اللق��اء. 

ع�صري

5 % 82



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

160

9060

14.000 ريال14.000 ريال

- زيارات ملقرات اجلهات 
امل�ص��اريع  عل��ى  واط��الع  زي��ارة   -

�ص��ابقًا املدعوم��ة 
- ور�ض عمل وا�صتف�صارات
- تكرمي اجلهات املتميزة

-جتهي��ز امل��واد الت��ي تت��م عر�صه��ا عل��ى 
اجله��ات

-ترتيب القاعات لعقد اللقاءات 
-ترتيب ال�صيافة

- جتهيز الهدايا والدروع 
بهوي��ة  واللوح��ات  الب��رات  جتهي��ز   -

املوؤ�ص�ص��ة 
- ترتي��ب الدع��وات وخطابات والتن�ص��يق 

مع اجلهات 

-ا�صتحداث فكرة ) يوم التوا�صل ( 
- زيارة اجلهات يف مقرها

العم��ل  جلن��ة  اع�ص��اء  -م�ص��اركة 
بالف��رع اخل��ريي 

- تكرمي للجهات الفعالة باملنطقة 
م��ن  املدعوم��ة  للم�ص��اريع  -زي��ارة 

�ص�ص��ة املوؤ

مل  اذا  �ص��نوي  ب�ص��كل  اقامته��ا  -ع��دم 
واللوائ��ح  ال�صواب��ط  يف  �ص��يء  يج��د 
اخلا�ص��ة باملن��ح او جع��ل الم��ر اختياري 

للف��روع ح�ص��ب احلاج��ة .

2

2 2

2

الباحة

%100 8 % 67



زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 

عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

315

160155

23.000 ريال20.000 ريال

4

3 0

0

%115

-كلمة مدير الفرع
-�صرح الية الدعم ونظام مانح 

-مداخالت وحوارات مع اجلهات 
املتعاون��ة  اجله��ات  -تك��رمي 
اللق��اء  تنظي��م  يف  وامل�ص��اركة 
ور���ض  م��ن  ع��دد  لعق��د  -بالإ�صاف��ة 

العم��ل التخ�ص�صي��ة ط��وال الع��ام .

-اجتماعات لو�صع الية لإقامة اللقاء
-خماطبة فرع الوزارة لإقامة اللقاء

-خماطب��ة خاجله��ات ) خطاب��ات تر�ص��ل 
بالميي��ل -ر�ص��ائل ن�صي��ة ور�ص��ائل وات���ض 
اب  -ات�ص��ال - خط��اب م��ن ف��رع ال��وزارة 

تعزي��زي (

-اإقام��ة اك��رث م��ن لق��اء �ص��هل عل��ى 
يف  وامل�ص��اركة  ال�ص��تفادة  اجله��ات 

الط��رح 
عملي��ة  ي�ص��هل  باجله��ات  -اللتق��اء 
التق��دمي على امل�ص��اريع والتعرف على 

طبيع��ة العم��ل وح��ل ال�ص��كاليات 
التنفيذي��ن  بامل��دراء  -الإلتق��اء 
وم�ص��وؤولني امل�ص��اريع يف اجله��ة ي�ص��هل 
عملي��ة التق��دمي واإدارة املنح��ة اىل 

الإغ��الق .

-اإقامة اللقاء على �صكل ور�ض عمل 
للق��اء  تعزيزي��ة  عم��ل  ور���ض  -اإقام��ة 
ي�صاعد على جتنب الخطاء يف التقدمي 

خا�ص��ة على امل�ص��ارات  
-تعزيز موازنة اللقاء 

يف  تق��دم  خمت�ص��رة  حقيب��ة  -اإر�ص��ال 
اللق��اء وت��وزع عل��ى اجله��ات ل�ص��تفادة 
منه��ا وتك��ون مرج��ع خمت�ص��ر للجه��ات  

جازان

7 % 97



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

67

4942

12.400 ريال14.000 ريال

عام��ة  وتوجيه��ات  -املقدم��ة 
باملوؤ�ص�ص��ة والتعري��ف 

وم�ص��ارات  مان��ح  برنام��ج  -�ص��رح 
الدع��م

-لقاء مفتوح مع اجلهات
حتفي��ظ  جمعي��ة  جترب��ة  -عر���ض 
�ص��رورة م��ع الأوق��اف ) لقاء �ص��رورة (

-اخلتام وتكرمي اجلهة امل�صت�صيفة

الأعم��ال  لتحدي��د  عم��ل  و�ص��ة  -عق��د 
باللق��اءات املتعلق��ة 

عل��ى  وتوزيعه��ا  امله��ام  حتدي��د  -مت 
الف��رع موظف��ي 

-عر�ض مناذج للم�صاريع املتميزة
حتفي��ظ  جمعي��ة  جترب��ة  -عر���ض 

�ص��رورة م��ع الأوق��اف
-التقيد بزمن احل�صور للقاءات

-ح�صن الرتتيب وال�صيافة

-ا�صت�صافة اأع�صاء من املركز الرئي�ض

2

1 1

3

جنران

%88 7 % 86



زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 

عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

55

3028

7.000 ريال14.000 ريال

1

0 0

0

%50

-املقدمة والرتحيب 
-كلمة ملدير فرع املوؤ�ص�صة  

-عر���ض اب��رز التطوي��ر يف امل�ص��ارات 
ونظ��ام مانح

لع��ام  الف��رع  منج��زات   -عر���ض 
2م 0 1 7

-كلم��ة لرئي���ض جلن��ة العم��ل اخلريي 
باملوؤ�ص�صة

عل��ى  املالحظ��ات  أب��رز  -مناق�ص��ة 
اجلوان��ب املالي��ة ل��دى اجله��ات 

-الجتماع ملن�صوبي والفرع 
-توزيع املهام واعداد ملف اللقاء

-التجهيز وت�صجيل منوذج اللكرتوين 
واجله��ات  اخلريي��ة  اجله��ات  -دع��وة 

فية �ص��ر لأ ا
-التن�صيق وال�صيافة واملتابعة 

-التوثيق العالمي 

-حدث مييز املوؤ�ص�صة كل عام 
املتعلق��ة  الم��ور  اه��م  -�ص��رح 

�ص�ص��ة  ملوؤ با
-التذكري وحث اجلهات 

لتب��ادل  للجه��ات  جتم��ع  -نقط��ة 
اخل��ربات 

-يتم تق�صيمهم على  اكرث من لقاء 
-التن�صيق وا�صتحداث اآلية تقدمي 

-زيادة امليزانية وعمل برامج جديدة

احلدود ال�صمالية

1 % 93



مقرتحات لتطوير اللقاءاتجوانب اإيجابية يف اللقاءاخلطوات التي �صبقت اللقاءاتحماور لقاء التوا�صل

زيارات 

لقاء عام         

حلقة نقا�ش       

ال�صرف الفعلياملوازنة املعتمدةزيارة للجهات    

عدد اجلهات امل�صاركة ميزانية اللقاءاتاأنواع اللقاءات 
عدد امل�صاركني

اجلهات امل�صاركةاجلهات املدعوة

ن�صبة ح�صور لقاءات التوا�صل

102

6248

12.121 ريال14.000 ريال

-الإ�صتقبال
-كلمة مدير الفرع

-�صرح اآلية املنح وامل�صارات
- اإغالق املنحة 

-تكرمي اجلهة املتميزة 
-ا�صتقبال ال�صئلة وال�صتف�صارات 

-حجز القاعة
-ترتيب ال�صيافة واملطبوعات

- دعوة اجلهات
- جتهيز مادة العر�ض

-تفاعل امل�صاركني
العم��ل  جلن��ة  اع�ص��اء  -ح�ص��ور 

ي خل��ري
مكتب��ة  م��ع  جمتمعي��ة  �ص��راكة   -

عبدالعزي��ز  ب��ن  ترك��ي  الأم��ري 
-ح�صول على قاعة جمانًا 

-تكرمي جهة متميزة

املوؤ�ص�ص��ة يف  اأح��د من�ص��وبي  -م�ص��اركة 
تق��دمي ج��زء م��ن العر���ض 
-م�صاركة موؤ�ص�صات مانحة 

-ا�صت�صافة اأحد رواد العمل اخلريي 
-اإ�صافة العمل الن�صائي 

4

0 0

0

%86 4

اجلوف

% 77
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