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ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

0

% 87

الرتحيب باجلهات اخلريية�إجراء تعارفالعر�ض التقدميا�ستقبال الأ�سئلة والإجابة عنها -وجبة الع�شاء

الريا�ض

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

0

271

%100

6

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

0

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

6

270

لقاء عام

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

االجتماع��ات التح�ضريي��ة يف الف��رعلتوزي��ع امله��ام عل��ى العامل�ين
التن�سيق مع اجلهات امل�ست�ضيفةت�صميم �إعالنات اللقاءات ون�شرهادعوة اجلهات اخلريية للقاءات�إع��داد العرو���ض التقدميي��ة وال��دروعو�أوراق الت�س��جيل وتقيي��م اللق��اء .
.6دعوة جلنة العمل اخلريي للم�شاركة

املوازنة املعتمدة

 18.000ريال

ال�صرف الفعلي

 18.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

تفاع��ل اجله��ات اخلريي��ة يفاحل�ض��ور وامل�ش��اركة
خروج بع�ض الأفكار واملبادراتتو�ضي��ح ال�ص��ورة ح��ول بع���ضامل�س��ارات ( بناء القدرات واال�س��تثمار
االجتماع��ي )
التوا�صل املبا�شر مع اجلهةتزوي��د اجله��ات اخلريي��ةمب�س��تجدات ه��ذا الع��ام

اجلهات املدعوة

235

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

حتدي��د م�ست�ش��ارين متخ�ص�ص�ين يفجم��االت الت�س��ويق والتقني��ة وتنمي��ة
امل��وارد املالي��ة
�إقامة دورات يف �إعداد امل�شاريعوجود مناذج بع�ض امل�شاريع املدعومةتكرار اللقاءات يف �أكرث من مكانال�س��ماح للتق��دمي عل��ى �أك�ثر م��نم�ش��روع .

�أنواع اللقاءات

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل
زيارات

1

% 85

املقدمة والقر�آن الكرمي�سيا�س��ة امل�ؤ�س�س��ة ومنجزاته��اوموجه��ات املن��ح اجلدي��دة واجله��ات
الوقف��ة
 كلمة رئي�س جلنة العمل اخلريي مبادرة هارون (تطوع املحرتفني)عر���ض جترب��ة ناجح��ة لتطوي��رالقط��اع الثال��ث
�-شرح م�سارات املنح

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

1

332

%78

5

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

1

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

2

353

لقاء عام املوازنة املعتمدة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

 جتهي��ز قاع��دة بيان��ات اجله��اتاخلريي��ة باملنطق��ة
 �إر�س��ال الدع��وة للجه��ات وجتهي��ز ك�ش��فب�أ�سماء اجلهات امل�ؤكدة
التوا�ص��ل م��ع جام��ع الراجح��ي حلج��زم��كان اللقاء
الزي��ارة للمق��ر لتجهي��ز ال�صوتي��اتوالكام�يرات

 18.000ريال

ال�صرف الفعلي

 14.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

عر���ض التج��ارب الناجح��ة لتطوي��رالعمل اخلريي
وج��ود من�ص��ة خا�ص��ة للإجاب��ةع��ن كام��ل مالحظ��ات وا�ستف�س��ارات
اجله��ات
جودة وكمية البوفيه املمتازةعدد اجلهات والأ�شخا�ص الكبريوج��ود ورق��ة عم��ل( حتدي��دالإحتياج��ات املجتمعي��ة)

اجلهات املدعوة

299

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

 جع��ل لق��اء توا�ص��ل عب��ارة ع��ن من�ص��ة�س��نوية لتطوير القطاع الثالث
 جع��ل لق��اء توا�ص��ل من�ص��ة لت�أ�سي���سالتحالفات وال�شراكات يف القطاع الثالث

مكة املكرمة

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

0

% 80

حماور لقاء التوا�صل

املدينة املنورة

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

0

140

%83

4

زيارة للجهات

 كلمة ترحيبية من مدير الفرع عر���ض �إجن��ازات الف��رع للم�ش��اريعاملدعوم��ة وع��ن امل�س��ارات و�أب��رز
جوان��ب التطوي��ر فيه��ا وع��ن نظ��ام
مان��ح الإلك�تروين و�أب��رز التحديث��ات
املدرج��ة بالنظ��ام.
�إقام��ة لق��اء مفت��وح للنقا���ش م��عاجله��ات اخلريي��ة
تك��رمي اجله��ات الفائ��زة بجائ��زةا لتميز

0

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

4

105

لقاء عام

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

 عق��د لق��اء ملن�س��وبي الف��رع لتدار���سال�ش��كل الأف�ض��ل للق��اءات التوا�ص��ل ه��ذا
الع��ام
عق��د اجتم��اع ملن�س��وبي الف��رع وتوزي��عامله��ام للق��اءات
ت�صني��ف اجله��ات يف املنطق��ة بح�س��باللق��اء
�إع��داد دروع لتك��رمي اجله��ات الفائ��زةبجائ��زة التميز

املوازنة املعتمدة

 18.000ريال

ال�صرف الفعلي

 14.885ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

 احل�ضور املميز من امل�شاركني.تفاع��ل احلا�ضري��ن م��ع الط��رحاملق��دم م��ن من�س��وبي الف��رع.
 عر���ض ملح��ات ع��ن درا�س��ة �أولوي��اتمتوي��ل العم��ل اخل�يري يف منطق��ة
املدين��ة املن��ورة ،ل��كل لق��اء م��ا يخ���ص
املحافظ��ات امل�ش��اركة.
� -شرح معايري جائزة التميز.

اجلهات املدعوة

84

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

 م��ن امله��م �إع��ادة النظ��ر م��رة �أخ��رىيف تنظي��م لق��اءات التوا�ص��ل ،فهن��اك
ع��دد م��ن اجله��ات ال يح�ض��ر م�س ��ؤولوها
اللق��اءات لأنه��م ي�ش��عرون انه��ا مك��ررة �أو
غ�ير ذات ج��دوى
 م��ن امله��م مراع��اة �إمكاني��ة ح�ض��ورم�ش��اركني م��ن خ��ارج املنطق��ة� ،إم��ا م��ن
امل�ؤ�س�سة �أو من خارج امل�ؤ�س�سة للم�شاركة
يف ط��رح �أوراق عم��ل تفي��د امل�ش��اركني

�أنواع اللقاءات

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل
زيارات

0

% 71

اال�ستماع لأهم عوائق املنح .عر���ض حم��ددات وموجه��ات املن��حله��ذا العام
�شرح م�سارات املنح لهذا العام.�ش��رح اجلوان��ب املالي��ة و�أهمي��ةتقيي��د املن��ح وكيفيت��ه.
عر���ض نظ��ام مان��ح والإجاب��ة عل��ىاال�ستف�س��ارات.
-الإجابة على اال�ستف�سارات .

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

0

229

%15

13

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

13

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

0

231

لقاء عام املوازنة املعتمدة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

دعوة اجلهات اخلرييةتهيئة القاعةالتن�سيق وتوفري ال�ضيافة الالزمةجتهيز ملف اللقاءدعوة اجلهات اخلريية الن�سائية لعقدلقاء خا�ص
�إقام��ة لق��اءات متخ�ص�ص��ة كلق��اء خا���صباملحا�سبني

 20.000ريال

ال�صرف الفعلي
 3.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء
تفاع��ل اجله��ات امل�ش��اركة م��عالور���ش
 و�ض��وح �أه��داف امل�س��ارات ومعايريهامن خالل مناق�شة كل م�سار .
تب�س��يط كيفي��ة تق��دمي طل��بالدع��م يف مان��ح.
ال�ش��رح للجه��ات بكيفي��ة تقيي��دالدع��م بال�ش��كل ال�صحي��ح .
�-إنتقاء اجلهات املتميزة .

163

اجلهات املدعوة

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

عر���ض لأب��رز امل�ش��اريع املدعوم��ة يفامل�س��ارات
تخ�صي���ص راب��ط جتريب��ي ملان��ح ليك��ونال�شرح مبا�شر على النظام
 و�ض��ع لق��اء ع��ام �إعالم��ي  ،وور���ش عملمتخ�ص�صة
جائ��زة امل�ش��روع املتمي��ز �أو اجله��ةاملتمي��زة
 -دعوة امل�ؤ�س�سات املانحة الأخرى .

الق�صيم

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

0

زيارة للجهات

الإفتتاحيةالتعري��ف بربام��ج �ش��ركة �أرامك��وال�س��عودية خلدم��ة املجتم��ع .
التعريف مببادرة هارونتعري��ف مبن�ص��ة �س��دمي ( اخلا�ص��ةبتدريب موظفي اجلهات اخلريية عن
بعد )
موجهات املنح . 2018�-أب��رز التعدي�لات عل��ى م�س��ارات املنح

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

2

%109

حماور لقاء التوا�صل

0

ميزانية اللقاءات

0

عدد اجلهات امل�شاركة
198

%74
2

95

لقاء عام

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات
 حتديد موعد اللقاء توزيع املهام بني املوظفني حج��ز مق��ر اللق��اء وجتهي��زه بالكام��لمب��ا يحتاج
جتهيز اال�ستبانة اخلا�صة يف اللقاءدعوة اجلهات للم�شاركة يف اللقاء-دعوة امل�شاركني يف اللقاء

املوازنة املعتمدة
 20.000ريال

ال�صرف الفعلي
 14.794ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء
 مكان اللقاء منا�سب . مدة اللقاء منا�سبة. م�شاركة م�ؤ�س�سات مانحة.� -شرح موجهات املنح لعام 2018م.

اجلهات املدعوة

104

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات
 م�ش��اركة ع��دد �أك�بر م��ن امل�ؤ�س�س��اتاملانح��ة واق�س��ام امل�س��ؤولية املجتمعي��ة.
 عر���ض لتجرب��ة ممي��زة جله��ة م��نمرحل��ة التق��دمي اىل مرحل��ة االغ�لاق.
تخ�صي���ص لق��اءات توا�ص��ل ل��كلحمافظ��ة ولق��اءات توا�ص��ل وف��ق
املج��اال ت.

.

ال�شرقية

�أنواع اللقاءات

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل
زيارات

3

% 67

 تقييم امل�شاريع لعام  2017متوجهات املنح لعام 2018م�ش��رح موج��ز لربنام��ج مان��ح(التق��دمي  -االغ�لاق)
�ش��رح امل�س��ارات وطريقة اال�س��تفادةمنها
املحا�س��ب القان��وين و�أب��رزاملالحظ��ات الت��ي مه��م تفاديه��ا

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

3

60

%100

10

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

4

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

0

90

لقاء عام املوازنة املعتمدة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

عقد اجتماع للرتتيبات وتوزيع املهامار�س��ال الدع��وات للجه��ات اخلريي��ة م��عالتذكري
 جتهيز ال�ضيافة واملقر للقاءحتديد جدل الربنامج وتوزيع املهام-حت�ضري ا�ستمارة تقييم اللقاء

 18.000ريال

ال�صرف الفعلي

 18.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

تخ�صي���ص ي��وم ل��كل جم��ال م��ناملج��االت
اخل��روج م��ن الروت�ين الر�س��مي اىلاجلان��ب العمل��ي م��ن خ�لال النقا���ش
واحل��وار
ح�ض��ور مدي��ر مرك��ز التنمي��ة �أغل��باللقاءات
حتديد بع�ض املبادرات مع اجلهات-الرتكيز على �أهمية مدير امل�شروع

اجلهات املدعوة

60

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

�أن يخ�ص���ص ل��كل جم��ال لق��اء خا���صبه
ح�ض��ور �أح��د م��دراء الأق�س��ام �أوم�ش��ريف امل�ش��اريع للق��اء
الرتكي��ز عل��ى من��وذج التق��دمي و�ش��رحامل�صطلحات
-االهتمام بعملية اغالق امل�شاريع

حائل

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

3

زيارة للجهات

املقدمة :القران الكرميعر���ض تعريف��ي مب�ؤ�س�س��ة �س��ليمانب��ن عبدالعزي��ز الراجح��ي اخلريي��ة،
و�أب��رز �إجنازاته��ا.
عر�ض م�ؤ�س�سة العرادي اخلرييةتعري��ف بامل�ؤ�س�س��ة وعر���ضامل�س��ارات.
لقاء التوا�صل الن�سائيتك��رمي اع�ض��اء جلن��ة العم��لا خل�ير ي

تبوك

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

5

104

%142

18

%104

حماور لقاء التوا�صل

6

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

4

69

لقاء عام

املوازنة املعتمدة

 14.000ريال

ال�صرف الفعلي

 20.000ريال

اجلهات املدعوة

72

اجلهات امل�شاركة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

جوانب �إيجابية يف اللقاء

مقرتحات لتطوير اللقاءات

�إع��داد خط��ة داخلي��ة للق��اء وتق�س��يماملهام
�إعداد ا�ستمارة الكرتونية للح�ضور�إع��داد ك��روت دع��وة خا�ص��ة وخطاب��اتللجه��ات ذات العالقة .
زي��ارة مدي��ر ف��رع وزارة العم��ل ومن�س��قاجلمعي��ات اخلريي��ة للتن�س��يق معه��م للقاء
التن�س��يق م��ع ادارة العالق��ات لإر�س��الالت�صامي��م اخلا�ص��ة باللق��اء

ح�ض��ور م�ست�ش��ار االم�ير االم�ينالع��ام للجن��ة التن�س��يقية للجمعي��ات
اخلريية باملنطقة وح�ضور مدير فرع
وزارة العم��ل وال�ش ��ؤون االجتماعي��ة
وح�ض��ور مدي��ر ادارة الف��روع املكل��ف
وبع���ض جت��ار املنطق��ة
ح�ضور م�ؤ�س�سات مانحة اخرىعر�ض من�صة ج�سور املانحة-ح�ض��ور جلن��ة العم��ل اخل�يري

زيادة املخ�ص�ص املايل للقاءالتبك�ير يف ار�س��ال الهوي��ة و�ش��عاراتومطبوع��ات اللق��اء
طباعة كتيب لالجنازات موحد .توزي��ع م�ش��اريع الراجح��ي يف اململك��ةواملنطقة

�أنواع اللقاءات

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل
زيارات

1

% 82

مت تق��دمي مادت�ين ع��ن درا�س��ةاحتياجات املنطقة وتطوع املحرتفني
عر���ض التج��ارب الناجح��ة وامل�ش��اريع املمي��زة لع��ام  2017و 2016
أبرز امللحوظات على اجلهاتأبرز نقاط التطوير على امل�ساراتحوار مفتوح مع اجلهات-أبرز امللحوظات املالية

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

5

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

1

ميزانية اللقاءات

2

عدد اجلهات امل�شاركة
200

%100
1

125

152

لقاء عام املوازنة املعتمدة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات
ح�صر اجلهات يف املنطقةجتهيز برنامج لقاء التوا�صل و�إعدادهالتن�سيق مع ال�ضيوف وامل�شاركنيترتيب جدولة الربنامجمرا�س��لة اجله��ات ع��ن طري��ق االميي��ل والوات�س��اب و االت�ص��ال
جتهي��ز الفول��درات والعرو���ضو ا لك�ش��و فا ت

 18.000ريال

ال�صرف الفعلي

 18.000ريال اجلهات املدعوة

جوانب �إيجابية يف اللقاء

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

تب�سيط املعلومة للجهاتأن تك��ون لق��اءات التوا�ص��ل م��ع اجلهاتاالجابة على ا�ستف�سارات اجلهاتعلى طوال العام مبا يراه الفرع منا�سب
تو�ضي��ح بع���ض املالحظ��ات وكيفي��ة -أن يت��م تفعي��ل الور���ش املرك��زةا�س��تخدام نظ��ام مان��ح
ل�صناع��ة م�ش��اريع متمي��زة
اال�س��تفادة م��ن التج��ارب املعرو�ض��ة يف -ا�ش��راك اجله��ات يف �صناع��ة مب��ادراتاللقاء
الف��رع وتفعيل ال�ش��راكات
تو�ضيح ا�سباب االعتذار عن امل�شاريعاال�س��تفادة م��ن خ�برات املتميزي��ن يف-حتفيز اجلهات للتقدمي على امل�ؤ�س�سة املرك��ز الرئي���س وم�ش��اركتهم اللق��اء.

ع�سري

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

2

زيارة للجهات

 زيارات ملقرات اجلهات زي��ارة واط�لاع عل��ى امل�ش��اريعاملدعوم��ة �س��ابق ًا
 ور�ش عمل وا�ستف�سارات -تكرمي اجلهات املتميزة

الباحة

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

2

160

%100

8

% 67

حماور لقاء التوا�صل

2

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

2

90

لقاء عام

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

جتهي��ز امل��واد الت��ي تت��م عر�ضه��ا عل��ىاجله��ات
ترتيب القاعات لعقد اللقاءاتترتيب ال�ضيافة جتهيز الهدايا والدروع جتهي��ز الب�نرات واللوح��ات بهوي��ةامل�ؤ�س�س��ة
 ترتي��ب الدع��وات وخطابات والتن�س��يقمع اجلهات

املوازنة املعتمدة

 14.000ريال

ال�صرف الفعلي

 14.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

ا�ستحداث فكرة ( يوم التوا�صل ) زيارة اجلهات يف مقرهام�ش��اركة اع�ض��اء جلن��ة العم��لاخل�يري بالف��رع
 تكرمي للجهات الفعالة باملنطقةزي��ارة للم�ش��اريع املدعوم��ة م��نامل�ؤ�س�س��ة

اجلهات املدعوة

60

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

ع��دم اقامته��ا ب�ش��كل �س��نوي اذا مليج��د �ش��يء يف ال�ضواب��ط واللوائ��ح
اخلا�ص��ة باملن��ح او جع��ل االم��ر اختياري
للف��روع ح�س��ب احلاج��ة .

�أنواع اللقاءات

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل
زيارات

0

% 97

كلمة مدير الفرع�شرح الية الدعم ونظام مانحمداخالت وحوارات مع اجلهاتتك��رمي اجله��ات املتعاون��ةوامل�ش��اركة يف تنظي��م اللق��اء
بالإ�ضاف��ة لعق��د ع��دد م��ن ور���شالعم��ل التخ�ص�صي��ة ط��وال الع��ام .

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

0

315

%115

7

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

3

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

4

155

160

لقاء عام املوازنة املعتمدة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

اجتماعات لو�ضع الية لإقامة اللقاءخماطبة فرع الوزارة لإقامة اللقاءخماطب��ة خاجله��ات ( خطاب��ات تر�س��لباالميي��ل -ر�س��ائل ن�صي��ة ور�س��ائل وات���س
اب -ات�ص��ال  -خط��اب م��ن ف��رع ال��وزارة
تعزي��زي )

 20.000ريال

ال�صرف الفعلي

 23.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

�إقام��ة اك�ثر م��ن لق��اء �س��هل عل��ىاجله��ات اال�س��تفادة وامل�ش��اركة يف
الط��رح
االلتق��اء باجله��ات ي�س��هل عملي��ةالتق��دمي على امل�ش��اريع والتعرف على
طبيع��ة العم��ل وح��ل اال�ش��كاليات
الإلتق��اء بامل��دراء التنفيذي��نوم�س��ؤولني امل�ش��اريع يف اجله��ة ي�س��هل
عملي��ة التق��دمي و�إدارة املنح��ة اىل
الإغ�لاق .

اجلهات املدعوة

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

�إقامة اللقاء على �شكل ور�ش عمل�إقام��ة ور���ش عم��ل تعزيزي��ة للق��اءي�ساعد على جتنب االخطاء يف التقدمي
خا�ص��ة على امل�س��ارات
تعزيز موازنة اللقاء�إر�س��ال حقيب��ة خمت�ص��رة تق��دم يفاللق��اء وت��وزع عل��ى اجله��ات ال�س��تفادة
منه��ا وتك��ون مرج��ع خمت�ص��ر للجه��ات

جازان

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

1

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل
عام��ة

املقدم��ة وتوجيه��اتوالتعري��ف بامل�ؤ�س�س��ة
�ش��رح برنام��ج مان��ح وم�س��اراتالدع��م
لقاء مفتوح مع اجلهاتعر���ض جترب��ة جمعي��ة حتفي��ظ�ش��رورة م��ع الأوق��اف ( لقاء �ش��رورة )
-اخلتام وتكرمي اجلهة امل�ست�ضيفة

3

67

%88

7

% 86

جنران

1

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

2

49

لقاء عام

املوازنة املعتمدة
 14.000ريال

ال�صرف الفعلي

 12.400ريال

اجلهات املدعوة

42

اجلهات امل�شاركة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

جوانب �إيجابية يف اللقاء

مقرتحات لتطوير اللقاءات

عق��د و�ش��ة عم��ل لتحدي��د الأعم��الاملتعلق��ة باللق��اءات
مت حتدي��د امله��ام وتوزيعه��ا عل��ىموظف��ي الف��رع

عر�ض مناذج للم�شاريع املتميزةعر���ض جترب��ة جمعي��ة حتفي��ظ�ش��رورة م��ع الأوق��اف
التقيد بزمن احل�ضور للقاءات-ح�سن الرتتيب وال�ضيافة

-ا�ست�ضافة �أع�ضاء من املركز الرئي�س

�أنواع اللقاءات

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل
زيارات

0

% 93

املقدمة والرتحيبكلمة ملدير فرع امل�ؤ�س�سةعر���ض اب��رز التطوي��ر يف امل�س��اراتونظ��ام مانح
عر���ض منج��زات الف��رع لع��ام2 0 1 7م
كلم��ة لرئي���س جلن��ة العم��ل اخلرييبامل�ؤ�س�سة
مناق�ش��ة أب��رز املالحظ��ات عل��ىاجلوان��ب املالي��ة ل��دى اجله��ات

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

0

55

%50

1

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

0

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

1

30

لقاء عام املوازنة املعتمدة

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

االجتماع ملن�سوبي والفرعتوزيع املهام واعداد ملف اللقاءالتجهيز وت�سجيل منوذج االلكرتويندع��وة اجله��ات اخلريي��ة واجله��اتا لأ�ش��رفية
التن�سيق وال�ضيافة واملتابعة-التوثيق االعالمي

 14.000ريال

ال�صرف الفعلي
 7.000ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

حدث مييز امل�ؤ�س�سة كل عام�ش��رح اه��م االم��ور املتعلق��ةبا مل�ؤ �س�س��ة
التذكري وحث اجلهاتنقط��ة جتم��ع للجه��ات لتب��ادلاخل�برات

اجلهات املدعوة

28

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

يتم تق�سيمهم على اكرث من لقاءالتن�سيق وا�ستحداث �آلية تقدمي-زيادة امليزانية وعمل برامج جديدة

احلدود ال�شمالية

ن�سبة ح�ضور لقاءات التوا�صل

�أنواع اللقاءات
زيارات

0

% 77

الإ�ستقبالكلمة مدير الفرع�شرح �آلية املنح وامل�سارات �إغالق املنحةتكرمي اجلهة املتميزة-ا�ستقبال اال�سئلة واال�ستف�سارات

اجلوف

عدد امل�شاركني

حلقة نقا�ش

0

102

%86

4

زيارة للجهات

حماور لقاء التوا�صل

0

ميزانية اللقاءات

عدد اجلهات امل�شاركة

4

62

لقاء عام

اخلطوات التي �سبقت اللقاءات

حجز القاعةترتيب ال�ضيافة واملطبوعات دعوة اجلهات -جتهيز مادة العر�ض

املوازنة املعتمدة
 14.000ريال

ال�صرف الفعلي

 12.121ريال

جوانب �إيجابية يف اللقاء

تفاعل امل�شاركنيح�ض��ور اع�ض��اء جلن��ة العم��لخل�ير ي
 �ش��راكة جمتمعي��ة م��ع مكتب��ةالأم�ير ترك��ي ب��ن عبدالعزي��ز
ح�صول على قاعة جمان ًا-تكرمي جهة متميزة

اجلهات املدعوة

48

اجلهات امل�شاركة

مقرتحات لتطوير اللقاءات

م�ش��اركة �أح��د من�س��وبي امل�ؤ�س�س��ة يفتق��دمي ج��زء م��ن العر���ض
م�شاركة م�ؤ�س�سات مانحةا�ست�ضافة �أحد رواد العمل اخلريي�-إ�ضافة العمل الن�سائي

�إدارة الفروع
1439ه 2018 -م

