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...الرؤية والرسالة

رؤيتنا
وبناء قواعد أن نكون المنظمة الغير ربحية الرائدة إقليميًا ومحليًا في صناعة المعلومة عبر تنفيذ األبحاث العلمية“

"البيانات البحثية

رسالتنا 
"اإلتقان في صناعة المعلومة ألجل الوطن"

قيمنا 
اإلتقان، الشفافية، المسؤولية ، العطاء ، االبداع 



أهدافنا

توعية المجتمع بأهمية المشاركة في األبحاث الصحية

بناء قواعد البيانات البحثية

للقطاع العام ()تنفيذ األبحاث العلمية ومجمعات التفكير 
والخاص 

تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال البحث العلمي



الخطة اإلستراتيجية
محاور4تنقسم الخطة اإلستراتيجية إلى 

توعية المجتمع

بناء قواعد 
يةالبيانات البحث

تنفيذ األبحاث 
العلمية

تطوير القدرات البشرية



.…نبذة عن شارك 

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=bUoagHbpegQ


الهيكل اإلداري لجمعية شارك

مجلس اإلدارة

ة الجمعية العمومي

ةاإلدارة التنفيذي



رسالة إلى شركاء النجاح

بية تقوم شارك باإلعداد إلطالق مجموعة من المبادرات النوعية في المجال الصحي في المملكة العر

ق رؤية حيث ستساهم هذه المشاريع بإذن هللا في تحسين جودة الحياة وتحقي.2020السعودية في عام 

.2030المملكة 

مميزة طويلة المدى مع جهات مميزة ومنتقاه من القطاعين العام وتسعى شارك إليجاد شراكات

.ليةوالخاص لدعم هذه المبادرات عبر التبرع برعاية المشروع وتغطية نفقاته التطويرية والتشغي

.وتلتزم شارك بأقصى درجات الشفافية والشراكة التعاونية الفعالة لخدمة الوطن والمجتمع

:وسيتم استعراض المشاريع وتكلفة رعايتها في الصفحات التالية



مميزات الرعاة
:هة الراعيةتقوم شارك بتوقيع اتفاقية رعاية مع الجهة الراعية مدتها عام بحد أدنى وتلتزم بالمميزات التالية للج

.إضافة شعار الجهة الراعية كشريك استراتيجي على موقع الجمعية-1

.إضافة شعار الجهة الراعية على جميع المواد اإللكترونية والمطبوعة المتعلقة بالمشاريع المدعومة-2

.دعوة ممثلين الجهة الراعية وشكر الجهة الراعية في أي مناسبة تعرض فيها المشاريع المدعومة-3

.دعوة ممثل الجهة الراعية في أي مناسبة تفوز بها المشاريع المدعومة بجائزة محلية أو دولية-4

.إشهار الشراكة مع الجهة الراعية في جميع القنوات اإلعالمية الخاصة بالجمعية-5

.تقديم تقرير نصف سنوي بسير المشاريع المدعومة ونتائجه للجهة الراعية-6

.التكريم في الحفل السنوي للجمعية-7

.من تكلفة الرعاية%15من مبدأ الشفافية الرسوم اإلدارية تشكل بحد أقصى :مالحظة



لصحة القلب"حياة"نظام رصد :اسم المشروع

:نبذة عن المشروع

وى يقوم مشروع حياة لصحة القلب بدراسة عوامل الخطورة لحدوث أمراض القلب واألوعية الدموية على المست
وات ويقيس احتمالية اإلصابة بأمراض القلب خالل الخمس سن.منطقة اإلدارية في المملكة13الوطني في الـ 

2019وعرضت النتائج في ملتقى القلب 2019-2018وقد تم تنفيذه تجريبيا في مدينة الرياض في العام .القادمة
.فرد من جميع مناطق المملكة7800وسيغطي المشروع فحص .بحضور معالي وزير الصحة

:متطلبات المشروع

ُرَخص نظام جمع البيانات البحثية•

ة توفير أجهزة القياسات في جميع مناطق المملك•

ويرهتشغيل النظام اإللكتروني الخاص بالمشروع وتط•

تشاراتتحليل البيانات وكتابة التقارير العلمية واالس•

تدريب المتطوعين على جمع البيانات•

ةاستئجار مساحات في األماكن العامة واألسواق لتنفيذ الدراس•

اتفيمتابعة المشاركين بعد تحديد عوامل الخطورة عبر التواصل اله•

قاعدة بيانات لحفظ وتخزين المعلومات•
التسويق للمشروع والتغطية اإلعالمية•



لصحة القلب"حياة"نظام رصد :اسم المشروع
2019ملتقى القلب





"مؤشر صحة المجتمع"نظام رصد :اسم المشروع

:نبذة عن المشروع

وامل ع)يقوم مشروع مؤشر صحة المجتمع بجمع البيانات الصحية األساسية حسب نموذج منظمة الصحة العالمية 
5200ح بشكل شهري ويشمل المس(األمراض المزمنة,عوامل الخطورة المسببة لألمراض المزمنة,الخطورة السلوكية

.لعامةوتعرض النتائج بشكل مباشر في لوحة إحصائيات المؤشر المتاح ل.منطقة اإلدارية بشكل شهري13فرد من الـ 
ل فيساعد ويعطي المؤشر نظرة مستمرة على الوضع الصحي الراهن ونظرة استراتيجية للوضع الصحي في المستقب

.2030على تخطيط صحي أفضل نحو مجتمع صحي 

:متطلبات المشروع

ُرَخص نظام جمع البيانات البحثية•

توفير أجهزة القياسات في جميع مناطق المملكة •

تشغيل النظام اإللكتروني الخاص بالمشروع وتطويره•

تدريب المتطوعين على جمع البيانات•

دراسة استئجار مساحات في األماكن العامة واألسواق لتنفيذ ال•

تحليل البيانات وكتابة التقارير العلمية واالستشارات•
قاعدة بيانات لحفظ وتخزين المعلومات•

التسويق للمشروع والتغطية اإلعالمية•



عرض نظام رصد مؤشر صحة المجتمع

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://www.youtube.com/watch?v=93toJzDf4cY


"مؤشر صحة المجتمع"نظام رصد :اسم المشروع

شاهد لوحة 
اإلحصاءات المباشرة 

بمسح الكود



:نبذة عن النظام 

ودي هو عبارة عن مسح وطني ربع سنوي يهدف الى قياس نسبة اإلصابة بالتسمم الغذائي في المجتمع السع

عتبر ومعرفة أسبابها وقياس مدى معرفة المجتمع بالمعنى الصحيح للتسمم الغذائي وطرق اإلصابة به والذي ي

وسيساهم النظام في مساعدة متخذي القرار في خفض حاالت التسمم في .الخطوة األولى لألمن الغذائي

.المجتمع السعودي

:متطلبات المشروع

"التسمم الغذائي"نظام رصد :اسم المشروع

ُرَخص نظام جمع البيانات البحثية•

يرهتشغيل النظام اإللكتروني الخاص بالمشروع وتطو•

تدريب المتطوعين على جمع البيانات•

لكةإدارة جمع البيانات ميدانيًا في جميع مناطق المم•

تشاراتتحليل البيانات وكتابة التقارير العلمية واالس•
قاعدة بيانات لحفظ وتخزين المعلومات•

التسويق للمشروع والتغطية اإلعالمية•



:نبذة عن النظام 

هو عبارة عن مسح وطني ربع سنوي يهدف الى عمل استطالعات  ودراسات عن سلوك المستهلك في التسوق في 

ق سوبرماركت السوبرماركت وسبب اختياره وتفضيله لمنتج غذائي أو ماركة غذائية معينه عن األخرى، أيضا سبب اختياره للتسو

محكمه و ما يميز هذا النظام أنه مبني علي أسس علمية.معين وماهي أسباب رضاءه او تفضيله لهذا السوبرماركت عن االخر

.ه اختياراتهعالية الدقة بحيث تقيس سلوك المستهلك بدون سؤاله بشكل صريح حتى يتم الحصول على إجابات تعكس حقيق

:متطلبات المشروع

"نبض السوق"نظام :اسم المشروع

ُرَخص نظام جمع البيانات البحثية•

يرهتشغيل النظام اإللكتروني الخاص بالمشروع وتطو•

تدريب المتطوعين على جمع البيانات•

لكةإدارة جمع البيانات ميدانيًا في جميع مناطق المم•

تشاراتتحليل البيانات وكتابة التقارير العلمية واالس•

قاعدة بيانات لحفظ وتخزين المعلومات•

التسويق للمشروع والتغطية اإلعالمية•



:نبذة عن النظام 

حاث الذي حسب نموذج مشاركة المجتمع في األب.توعية المجتمع بأهمية المشاركة في األبحاث وقيمتها للمجتمع والفرد

هم عوامل حيث أن الوعي بالمنهجيات العلمية والبحثية أحد أ.لقياس وعي المجتمع بأهمية البحث العلمي"شارك"طورته 

ل وتحديات رفع المستوى الكلي لوعي المجتمع حيث يعيد توجيه المجتمع لالعتماد على البراهين العلمية في كافة مراح

.2020حملة لألطفال لعام 1مناطق للبالغين و 6حمالت توعوية في 2سيتم تنفيذ عدد .الحياة

:متطلبات المشروع

توعية المجتمع بأهمية البحث العلمي:اسم المشروع

تصميم البرامج التوعوية •

مطبوعات •

تصوير وإنتاج فيديو ومواد توعوية•

التسويق للمشروع والتغطية اإلعالمية•

استئجار مساحات في األماكن العامة واألسواق •

مسابقات وجوائز•

يةإعداد التقارير السنوية وإخراجها وإرسالها للجهات المعن•



توعية المجتمع بأهمية البحث العلمي

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

واعي_خلك#
حملة توعوية أقيمت 

2019في الرياض بارك 



توعية المجتمع بأهمية البحث العلمي



:نبذة عن النظام 

بالوصول إلى مليون متطوع وذلك عن طريق عمل قاعدة 2030في نظام إدارة المتطوعين، نطمح في تحقيق رؤية المملكة 
كذلك .حقوقهمبيانات بالمتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في الفعاليات بالشروط واالحكام التي تحفظ للمتطوعين

ع من ارسال واالحتفاظ بالشهادات التطوعية على النظام مما تمكن المتطو.توثيق أعداد المتطوعين وعدد ساعات عملهم
ي ومن اهم مزايا النظام إمكانية التحقق من الشهادات التي قدمناها برقم تسلسل.الرجوع لها في أي وقت وطباعتها

االف ٤ر من حاليا يوجد أكث.مميز لكل شهادة تطوعية بحيث تستطيع أي منظمة خارجية التأكد من صحة المعلومات المقدمة
.٢٠١٩ساعة تطوعية خالل النصف األخير من 5500متطوع قدموا ما يقارب 

:متطلبات المشروع

"إدارة المتطوعين"نظام :اسم المشروع

تطويره تشغيل النظام االلكتروني تقنيًا و•

إدارة النظام االلكتروني•

تدريب المتطوعين •

التسويق للمشروع والتغطية اإلعالمية•

ةإعداد التقارير السنوية وإخراجها وإرسالها للجهات المعني•



https://sharikhealth.com/volunteering/

توثيق وتسهيل رحلة المتطوع عبر النظام•

توثيق المتطوعين األكثر عطاء للمجتمع•

إصدار الشهادات والتحقق من الشهادات•

إحصاءات مباشرة •

"إلدارة المتطوعين"نظام شارك  عرض

https://sharikhealth.com/volunteering/


الحمالت التوعوية لنظام شارك التطوعي

تتوقع_مما_أكثر#
ة تهدف الحملة الى التوعية بأهمي

ع المتطوع وما يقدمه الى للمجتم

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

https://twitter.com/sharikhc/status/1150106995002925057


تتوقع_مما_أكثر#
ة تهدف الحملة الى التوعية بأهمي

ع المتطوع وما يقدمه الى للمجتم

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

الحمالت التوعوية لنظام شارك التطوعي

https://twitter.com/sharikhc/status/1150152300570316801


تتوقع_مما_أكثر#
ة تهدف الحملة الى التوعية بأهمي

المتطوع وما يقدمه الى للمجتمع

شاهد الفيديو 
بمسح الكود

الحمالت التوعوية لنظام شارك التطوعي

https://twitter.com/sharikhc/status/1150151486527234054


:نبذة عن اللقاء

وهو عباره عن تجمع ثقافي يهدف الى رفع قيمة المعرفة والقراءة بين أفراد المجتمع على اختالف ثقافاتهم 

في اإلدارة يقام هذا اللقاء بشكل ربع سنوي ويتم اختيار الكتب بناء علي تصنيفها العالمي.وتخصصاتهم العلمية

ة بالكتاب إما عن أيضا يتخلل هذا اللقاء عدد من المتحدثين الذين يناقشون احد المواضيع المتعلق.والقيادة وتطوير الذات

ة يلقيها طريق النقاش المفتوح مع الجمهور بعد انتهاء مناقشة الكتاب أو عند طريق خطابات وقصص تحفيزية وملهم

.أصحاب الخبرة والتجربة

:االحتياجات

"مجتمع المعرفة"لقاء :اسم المشروع

استئجار القاعة •

الضيافة•

التسويق للفعالية •

التنظيم•

الفعاليات المصاحبة •

تلخيص وترجمة الكتب•
التغطية اإلعالمية•

اخراج ملخص فيديو عن اللقاء•



"مجتمع المعرفة"لقاء 



شاهد الفيديو 
بمسح الكود

"مجتمع المعرفة"لقاء 

https://www.youtube.com/watch?v=09rj6rL-tg0


فئات الرعاية

عدد المشاريع قيمة الرعاية فئة الرعاية
العضوية +مشاريع 6

الفخرية
ريال سعودي750,000 الراعي الماسي

مشاريع3 ريال سعودي500,000 الراعي البالتيني
مشروع1 ريال سعودي200,000 الراعي الذهبي

مشاريع 8فئات من حيث عدد المشاريع التي يحق للراعي اختيارها من أصل 3تنقسم فئات الرعاية إلى 
.ليتم توجيه قيمة الرعاية لها ويحصل على مميزات الرعاة من خاللها2020لعام 



شركاء النجاح 

الشركاءراعي التأسيس


