


أهميةواالستدامة المالية تعريفًا 

فايز بن سفر العمري  



ضرورة وجود مؤسسات مدني فاعلة قائمة بأعمال 
مستمرة ونغطي االحتياجات المختلفة وتسهم مع  

.شرائح المجتمع في وصولها لالستقرار االجتماعي 

مفهوم االستدامة مفهوم تنموي معاصر نتج من خالل رحلة التنمية العالمية التي 
عاشها االنسان المعاصر للوصول إلى محطة انتقل فيها االنسان من الفقر والعوز 
إلى العمل ألعوام عديدة ثم وصوله لحالة االكتفاء واإلنتاج  ثم أعقب ذلك حالة 

االبداع والنمو المستمر فأصبحت حاجة وضمان استفادة األجيال المتعاقبة مدخال 
.لذلك 

1

2



تعريفات

مة الحالة المالية التي تكون فيها المنظ
ق الخيرية قادرة على االستمرار في تحقي
.رسالتها الخيرية على المدى الطويل

امتالك المنظمة الخيرية الممكنات 
التي تسمح لها بالتوسع في الفرص 
السانحة والتعامل مع المخاطر غير 

المتوقعة مع تنفيذ انشطتها وخدماتها 
.للمستفيدين 

ما نتيجة المتالك المنظمة غير الربحية ل
يسمى بالقدرة المالية 

...............................................والتي
، وفي الوقت ذاته إدارة ..........

.عملياتها المعتادة



ية  بعض الدراسات اعتبرت الدليل الوحيد على االستدامة هو االستجابة القو
.للفوائض األساسية وتلبية قيد الميزانية الزمني 

(تفسير لكون االستدامة يجب أن تلبي  متطلبات المستقبل) 

يرتبط مفهوم االستدامة المالية مباشرة بالسياسات المالية 

قدرة التكيف للسياسات المالية مع االستمرار في القدرة على الوفاء 
الماليهناك بعض الباحثين من يعرفها باالقتدار المالي أو االستقرار 

(عوائد –تكاليف )لغة المال البسيطة  



الوصول لالستدامة المالية 
ليس عمال موسميا أو نتيجة 
عمل محددة أو تحقيق مؤشر 
مجرد  بل هي عمل استراتيجي 
مستمر على عدة مستويات 

وبقدرات داخلية وخارجية وبقيم 
أصيلة وفكر متطور   

خالصة مهمة 

على الرغم من أن مصطلح 
االستدامة قد نوقش ألكثر من
قرن في علوم المالية العامة 
إال انه ال يزال مصطلحا غير 
دقيق، غير أنه من الواضح 
تماما أن سياسة االستدامة 

يجب أن تكون لمنع اإلفالس  
في نهاية المطاف

بما أنها حالة ومرتبطة زمنيا 
بالتغيرات صعودا ونزوال فال 
نا نستطيع الحكم المباشر بأن لدب

استدامة مالية اال بعد القياس 
والفحص 

تحقيق االستدامة المالية ال
يقتصر على المال واألصول 

المادية بل هناك المورد 
البشري السمعة أصحاب 
المصلحة كل ذلك مكون 

. أساس الستدامة مالية 
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إعادة التفكير في 
المؤثرات على 

االستدامة  على 
سبيل المثال البنية 

الموردين –التقنية 
......وقدرتهم 

اثبت التغيرات  ان 
االستدامة المالية 

تتعدي اهتمام 
القائمين وتصل 

الهتمام الخارجين  
ومن اهم اعمدتها 

(الجائحة )الحكومات 

هل يصح أن تستمر 
المنظمة في سبيل 

تحقيق االستدامة 
!!  المالية دون توقف 

هل !!هل تتحول  
!!تنتهي 

اختبارات االستدامة  
المالية  يجب أن تراعي 
نسب حدود األمان من 
فترة الى أخرى ومن 

منطقة إلى أخرى 

زوايا مختلفة من 



............أن تكون يجب االستدامة المالية 

معظم التعريفات والمفاهيم والدراسات أغفلت دور 
الصدمات االقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية في 
التأثير على السلوك المالي أو السياسة المالية وهذا 
بدورة أعطى نوع من االرتخاء تجاه المصائب العامة أو 

الجوائح 
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التحوالت العاملية يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتأثرياتها على املنظمات اخلريية  

أمحد بن صاحل الرماح

مؤسسة عبدالقادر املهيدب اخلريية/األمني العام



؟اجلائحةماذا فعلت 



بعضًا مما فعلته اجلائحة

الضغط على القطاع الصحي•

هلع اقتصادي وخسائر مادية كربى يف قطاع األعمال•

فقدان وظائف يف القطاع اخلاص•

عن التعليم الصفيإنقطاع•

إغالق املساجد ودور حتفيظ القرآن•

إجتماعيتباعد •

آثار نفسية كبرية•



الصحياجملاليفللجائحةاالستجابة



االستجابة للجائحة يف اجملال الصحي

مبادرة صحية كربى112ساهمت اجلائحة يف إطالق •

مليار ريال47دعم القطاع الصحي بأكثر من •

فرصة تطوعية صحية578تدشني منصة التطوع واطالق •
إنشاء صندوق الوقف الصحي بقيمة نصف مليار ريال•

تسابق املتربعون لبناء املستشفيات املتنقلة •



للجائحة يف التعليم والقطاع اخلاصاإلستجابة

اإلفرتاضيللعامل واإلنتقالمت تطوير منظومة التعليم •

مليار ريال 70حتفيز القطاع اخلاص بأكثر من •



االستجابة للجائحة يف اجملال االجتماعي واألسري



(2من 1) االستجابة للجائحة يف اجملال االجتماعي واألسري 

تدشني منصة التطوع واطالق مئات الفرص التطوعية•

إنشاء الصندوق اجملتمعي بقيمة نصف مليار ريال•

إنشاء مرصد كورونا•

رقعة اإلحسان وإغاثة امللهوفإتساع•



(2من 2) االستجابة للجائحة يف اجملال االجتماعي واألسري 

كربىإجتماعيةمبادرة 280مت تنفيذ •
زيادة الرتابط األسري نظرا لوجود افراد األسرة يف البيت وقت احلجر •

لشكر النعم وتعزيز القيم اجملتمعيةاإللتفات•



االستجابة للجائحة يف اجملال الدعوي 



للجائحة يف اجملال الدعوياإلستجابة

مبادرة140مت حتفيز القطاع الدعوي بأكثر من •
استشعار أهمية املسجد يف احلياة•

إطالق حلقات التحفيظ االفرتاضية•

إقامة الصالة مجاعة يف املنزل•

زيادة الندوات الدعوية االفرتاضية•



اآلثار اإلجيابية للجائحة يف املنظمات اخلريية 



اآلثار اإلجيابية للجائحة يف املنظمات اخلريية  

تكامل القطاعات املختلفة يف القطاع الثالث•

ظهور وظائف تعتمد على التقنية•

اجلائحةخفض تكاليف السفر وامليزانيات املهدرة اليت كانت يف مرحلة ما قبل•

اإلفرتاضيالقصوى من تطبيقات العامل اإلستفادة•



مبادرات مستدامة أثناء اجلائحة



مبادرات مستدامة أثناء اجلائحة  

ي إنشاء مرصد كورونا والذي كان سببا يف تكامل القطاع اخلريي واجملتمع•

مليون ريال من 500والتطوعي واطالق مبادرات تنسيقية بقيمة جتاوزت 

مبادرة651خالل 

مليون ريال500إطالق الصندوق اجملتمعي بقيمة •
تفعيل صندوق الوقف الصحي بقيمة جتاوزت النصف املليار ريال•

300بلغت املساهمات العينية والنقدية أكثر من مليار ريال ومبشاركة •
جهة



اآلثار اإلجيابية 

املالية أثناء اجلائحةاإلستدامةيف 



املالية أثناء اجلائحةاإلستدامةاآلثار اإلجيابية يف 

ارتفاع وعي املنظمات اخلريية يف إدارة املخاطر•

زيادة والء الداعمني للقطاع اخلريي•

التوجه حنو األوقاف لتنويع الدخل•

زيادة وترية التسويق الفردي اإللكرتوني•

ترشيد النفقات التشغيلية•

فتح الباب لشراكات نوعية•



اآلثار اإلجيابية يف املشاريع أثناء اجلائحة 



اآلثار اإلجيابية يف املشاريع أثناء اجلائحة 

التحول اإللكرتوني يف تقديم اخلدمات•

زيادة وترية املشاريع اإلغاثية•

زيادة الوعي يف ترتيب أولويات املشاريع•

تعزيز أساليب العمل عن بعد•



اآلثار اإلجيابية للتطوع أثناء اجلائحة 



اآلثار اإلجيابية للتطوع أثناء اجلائحة 

الف متطوع 250زيادة عدد املتطوعني من خالل مرصد كورونا اىل •
ومتطوعة

إرتاع ثقافة العمل التطوعي•

زيادة وترية أمتتة العمليات•

زيادة التوجه املؤسسي حنو تذليل الصعوبات اليت تواجه التطوع•



التقنية واجلائحة  



التقنية واجلائحة  

زيادة عدد املبادرات املعتمدة على التقنية•

اضمحالل األمية الرقمية•

بدء ظهور البنى التحتية الرقمية ذات الكفاءة العالية•



اجلائحة والتشريعات  



التشريعات واجلائحة  

صدور تشريعات ساهمت يف ختفيف حدة اجلائحة•

زيادة اهتمام األفراد يف معرفة األنظمة اجلديدة لتطبيقها•



األبداع واالبتكار أثناء اجلائحة



اجلائحة   واإلبتكارأثناءاألبداع 

ظهور تطبيقات جديدة تعتمد على الذكاء االصطناعي مثل توكلنا •

وتباعد وأسعفين وتطمن وغريها

االستفادة من قواعد املعلومات لألفراد يف التكامل بني اجلهات•

ابتكار وسائل أكثر كفاءة وفاعلية يف تقديم اخلدمات•



ما هي أولويات االستدامة يف ما بعد اجلائحة؟ 



ما هي أولويات االستدامة يف ما بعد اجلائحة؟ 

الرتكيز على األوقاف•

ابتكار منتجات مالية جديدة من خارج األطر التقليدية•

االستثمار بالعنصر البشري•

السعي للتحول من مركز تكلفة اىل مركز نقطة التعادل•



كيف ستكون املنظمات اخلريية يف ما بعد اجلائحة ؟



؟(2من 1)كيف ستكون املنظمات اخلريية يف ما بعد اجلائحة 

أكثر رشاقة•

أقل بريوقراطية•

أمتتة عالية•

كفاءة متزايدة•

حوكمة رشيدة•

احلرص على حتقيق األثر•



؟  (2من 2) كيف ستكون املنظمات اخلريية يف ما بعد اجلائحة 

العمل باخلارطة احلرارية•

التنبه للرتاتبية اإلدارية•

بالعنصر البشرياإلستثمار•

الرتكيز على األوقاف واملنتجات البديلة•

العمل من خالل الشراكات•

من مركز تكلفة اىل مركز نقطة التعادل ورمبا ملركز ربحاإلنتقال•



مناذج ملهمة يف ظل اجلائحة  
مقرأة اجلسد الواحد



مناذج ملهمة يف ظل اجلائحة   
غرفة عمليات الصندوق  اجملتمعي



نصائح عامة



اصطياد املشاريع واألبطال املتميزين  



تكوين إدارة  رصد املخاطر



توأمة املنظمات اخلريية



تطوير البنية اإلعالنية والتسويقية اإللكرتونية 



تكوين قاعدة معلومات ضخمة خلدمة املنظمات اخلريية



رصد ميزانيات احتياطية للمخاطر وإدارة االزمات



إستشرافيةإنشاء خارطة حرارية 



بني التنسيق ثم التنسيق ثم التنسيق

مكونات القطاع الثالث



احملافظة على املوارد البشرية وحتمل مسؤولية الفريق العامل





هـ1442ربيع اآلخر 13-11األيام 

م2020نوفمبر 28-26الموافقة 

نموذج–الجمعيات الخيرية والمجتمعية بالمملكة العربية السعودية 

(  19-يدكوف)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 
وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية



3

مقدم المشاركة

بسام بن صالح الحربي. أ
oاألمين العام والمشرف المالي بجمعية زمزم.
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نموذج–الجمعيات الخيرية والمجتمعية بالمملكة العربية السعودية 

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 

كورونالبناء وتنفيذ استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي 

رونا هناك ثالث مراحل لبناء وتنفيذ استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كو
."نموذج"المنظمات الخيرية والمجتمعية بالسعودية -وتخفيف تأثيرها ( 19-كوفيد)

تهيئة البيئة لبناء 
استراتيجيات قابلة 

للتحقيق وفرص نجاحها
.مرتفعة

بناء االستراتيجياتمعرفة عوامل النجاح

3 2 1 المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى



المرحلة األولى

ات قابلة تهيئة البيئة لبناء استراتيجي
للتحقيق وفرص نجاحها مرتفعة



6

تهيئة البيئة لبناء استراتيجيات قابلة للتحقيق وفرص نجاحها مرتفعة: المرحلة األولى

طبيعة الجمعيات الخيرية والمجتمعية: أوالا 

:طبيعة عمل هذه الجمعيات يتمثل في تحقيق ثالث رغبات

والرغبات
الثالثة 
تشترك 
في 
:معاملين

معامل الثقة 

معامل تعظيم
النتائج 

رغبة الداعمين

رغبة 
نالمستفيدي

رغبة الدولة

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 
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معامل الثقة

مؤشر يقيس مدى تحول الوحدات 
النقدية وما في حكمها إلى برامج 
وأنشطة وفًقا للتنظيمات المعتمدة

نظام المحاسبة الموحد، معيار )
السالمة المالية، معيار االلتزام  

(.واالمتثال، معيار الشفافية واإلفصاح

معامل تعظيم النتائج 

ة مؤشر يقيس مدى المنفعة المتحقق
ي عن كل وحدة نقدية تم تحصيلها وما ف

.حكمها

تهيئة البيئة لبناء استراتيجيات قابلة للتحقيق وفرص نجاحها مرتفعة: المرحلة األولى

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 

معامل الثقة ومعامل تعظيم النتائج
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نشاء التركيز على تنفيذ البرامج التي تحقق الغرض من إ:ثانياا 
الجمعية

تهيئة البيئة لبناء استراتيجيات قابلة للتحقيق وفرص نجاحها مرتفعة: المرحلة األولى

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 

لكسب ثقة المجتمع •
(ةالداعمين؛ المستفيدين؛ الدول)



المرحلة الثانية

معرفة عوامل النجاح
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وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 

حوكمة المؤسسات المانحة

رؤية وطنية للتطوع

نظام للعمل المرن

جمعيات أهلية متخصصة في تطوير العمل الخيري 
والمجتمعي

.عيةمعايير محك ِّمة ألعمال الجمعيات الخيرية والمجتم

معرفة عوامل النجاح: المرحلة الثانية

معرفة عوامل النجاح



المرحلة الثالثة

بناء االستراتيجيات



مقترحات

استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي 

"نموذج"الجمعيات الخيرية والمجتمعية بالمملكة العربية السعودية -لجائحة كورونا 
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االستراتيجية األولى

التدفقات النقدية وما في حكمها

..بمعنى

دية أن نخطط لتأمين التدفقات النق
ية الالزمة لتنفيذ الخطة التشغيل

ا من خالل كل ما يمكن قياسه مالي
.  وليس باإليرادات المالية فقط

..أمثلتها

oقيمة ساعات التطوع.

oقيمة التبرعات العينية.

oقيمة التبرع بالخدمات.

oقيمة إسهام الشركاء.

oالخصومات المتحصلة.

بناء االستراتيجيات: المرحلة الثالثة

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 
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بناء االستراتيجيات: المرحلة الثالثة

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 

االستراتيجية الثانية

الخطوة األولى
حصر جميع جهات المنح 

المؤسسية

وزارة 29)إدارات المنح الحكومية •
(.وهيئة

المؤسسات المانحة المعتمدة •
(.مؤسسة مانحة220)

أقسام المسؤولية المجتمعية •
148)في الشركات التجارية 

(.شركة

الخطوة الثانية
ايير الفرز والتصفية وفقاً للمع

:التالية

تكون برامج المنح المعتمدة أن •
في هذه الجهات متوافقة مع 

.برامج وانشطة الجمعية

ه أن تكون متطلبات المنح في هذ•
الجهات مؤمنة لدى الجمعية أو 

.يمكن العمل على تأمينها

الخطوة الثالثة
التقديم لطلب المنح

تعبئة النماذج وإرفاق •
.المستندات

(.الدعم)متابعة اعتماد المنح •

(المبادرات)تحديد مرجعية لبناء البرامج واألنشطة 
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االستراتيجية الثالثة

بناء منهجية التكاليف الذكية

..التكلفة

هي مقدار معين من التضحية 
للحصول على مقدار معين من 

.المنفعة

..السؤال

كيف أحصل على أكبر منفعة 
ممكنة من هذه التضحية؟

هذه المنهجية تركز على كيفية "
"تعظيم المنفعة

بناء االستراتيجيات: المرحلة الثالثة

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 
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االستراتيجية الرابعة

صناعة عالقات فعالة

من بما أن طبيعة الجمعيات الخيرية والمجتمعية هي حلقة إلدارة رغبات المجتمع بدعم
لثقة المجتمع نفسه، لذا فإن صناعة العالقة الفعالة يوثر بشكل إيجابي في معامل ا

.ومعامل تعظيم المنفعة

.منهجية لالستقطاب على مستوى الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة1.

.تنوع أعضاء مجلس اإلدارة بما يخدم الغرض من إنشاء الجمعية2.

.تشكيل اللجان التخصص من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة3.

:لتنفيذ هذه االستراتيجية نحتاج لما يلي

بناء االستراتيجيات: المرحلة الثالثة

وتأثيرها على المنظمات الخيرية والمجتمعية( 19-كوفيد)استراتيجيات تحدي األثر االقتصادي لجائحة كورونا 



نحن زمزم ال نستقطب رجال األعمال 
..ألجل أموالهم

.موإنما نستقطبهم لعقولهم وعالقاته

.-رحمه هللا-عدنان بن أحمد البار .د



zmzm.org

شكرا لكم،،،







المنتجات والخدمات ومواءمتها مع 
مرحلة ما بعد كورونا لتعزيز 

الموارد المالية للمنظمات الخيرية

بالل علي حسين: إعداد

2020/ 11 /26-لبنان 

+9613510913: للتواصل

E-mail: info@alamal-dsc.org



نبذة عن العالم ما بعد كورونا



ماذا فعلت كورونا؟
ن يكون كورونا حلقة في سلسلة األوبئة الفيروسية ولفيروس •

.فيهااألخير 

هوين التفاوت في طريقة تعامل الناس مع كورونا بين الترغم •
.جميعا  إال أن النتيجة جاءت واحدة للناس والتهويل، 

.بيوتهمأن كورونا حبسهم جميعا  بإبقائهم داخل وهي •

ي سابقة في وقف حركة الحياة االقتصادية عبر العالم فوتسبب •
.قبللم تحدث في التاريخ من 

االقتصاد العادلمؤسس موقع -صالحعبد الفتاح . د/ مقال



..قالوا في كورونا
العالم إلى COVID-19من غير المرجح أن يعود العالم بعد •

.  الذي كان

عالمي من االتجاهات الجارية بالفعل في االقتصاد الالعديد •
.تتسارع بفعل تأثير الوباء

عد العمل عن بفي االقتصاد مثل ظهور السلوك الرقمي مع •
د ق. والتعلم ، والتطبيب عن بعد ، وخدمات التوصيل

اتتسارع التغييرات الهيكلية األخرى  .أيض 

العالميماكينزيومدير معهد رئيس /مانيكاجيمس 



:آثار كورونا على المستوى االقتصادي

.  مؤسساتإقفال •

.اقتصاديةنهياراتإ•

ر خروج سلع من السوق، ضعف سلع، ظهو)سلع إختالف•

(. سلع جديدة

.ارتفاع نسب البطالة•

.ارتفاع أعداد األسر المصنفة فقيرة أو تحتاج دعم•



ات انكفاء العديد من الجمعيات الخيرية الى تغطية احتياج•

.مجتمعاتها المحلية

.التوجه الخيري من اإلنماء الى اإلغاثة مرة أخرىتحول •

رة تحول المشاريع من الحجم الكبير الى المشاريع الصغي•

(.ققصيرة األمد، سهلة التمويل، سريعة التنفيذ والتوثي)

نفسي، المثل العالج التوجه نحو المشاريع الصحية، والتوعية، •
..وتأمين أصناف محددة من األدوية المناعية والوقائية، إلخ

.يزيائيبشكل أساسي على النشاط اإللكتروني بدل الفاإلعتماد•

:آثار كورونا على مستوى العمل الخيري



:ناأهم تحديات الجمعيات الخيرية في زمن كورو

ية في غطية أكبر قدر ممكن من االحتياجات المجتمعتحدي ت•
مع (Lobbying)ظل كورونا من خالل التشبيك 

.الرسمية واألهليةالمؤسسات 

.يينالمانحين المحليين والخارجتأمين التمويل من تحدي •

تحدي مواءمة المنتجات مع احتياج المجتمع في ظل •
.كورونا

مل فريق الع)تحدي التعامل الدائم مع كورونا وانتشاره •
ات الخدمة، والمستفيدون، تعقيم بيئة العمل، تعقيم مواد وأدو

..(إلخ



ةالموائمة المتعلقة بإجراءات الجمعيات الخيري

.مورالتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية لضمان تيسير األ•

.قرارات االغالق في البلدالتعامل مع •

.اإلغاثةلتكامل جهود مع الجهات الزميلة التنسيق •

المحجورةالى بيوت االسر الخدمات قدر المستطاع إيصال •
.بسبب اإلصابة او حظر التجول

.تجاتااللتزام بتعقيم المواد المقدمة ومكان اعداد وتوضيب المن•

مة المحافظة على التباعد االجتماعي والكمامات وشروط السال•
.المنتجالصحية في حال تجميع المستفيدين الستالم الخدمة او



مواءمة االحتياجات والمشاريع الخيرية
مراعاة بروز احتياجات مجتمعية جديدة وتدخل في صلب •

اد اإلغاثة الخيرية وعلى رأسها االحتياجات الصحية مثل مو
.التعقيم وغيرها

مراعاة دخول شرائح كبيرة من المجتمع في خانة محتاجي •
.الخدمات الخيرية

آالف الوظائفوفقدان والحظر االثار السلبية لإلغالقات •
.للدعموتحول أصحابها وعوائلهم الى شريحة محتاجة 

.التبرعات العينية في تغطية االحتياجإستثمار•



نموذج بريطاني



Beauty Bankبيوتي بانك 

ل هي مؤسسة خيرية بريطانية تدعم المجتمعات الفقيرة من خال•
.توفير مستلزمات النظافة األساسية

تجميلعادة ما تتلقى المؤسسة الخيرية تبرعات من مستحضرات ال•

ة تحت نظرا  ألن هذا الخيار لم يعد آمنا  بشكل صحي، فبدأت  حمل•
حيث يمكنك التبرع بالمال الذي سيذهب( Go Fund Me)عنوان 

خاص نحو شراء منتجات مثل الصابون ومواد التعقيم لمساعدة األش
.الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف النظافة

2020مارس، 24الثالثاء / صحيفة الرؤية: المصدر



يرة وضع خطة تسويقية لما بعد كورونا فهي فرصة كب•
.اآلنللجمعيات ويجب أن تعمل عليها من 

ستفيدينالممنتجات تتناسب مع الوضع الحالي وتخدم تقديم •

جمعيات ميزانية ال)االنفتاح على المؤسسات المانحة الدولية •
(*مليار جنيه إسترليني سنويا  42الخيرية البريطانية 

.االنفتاح على المؤسسات التابعة لألمم المتحدة•

ي التشبيك مع الجمعيات الزميلة على المستوى المحل•
.والخارجي وإنتاج مشاريع مشتركة تستقطب الدعم

2020-3-21موقع إيالف بقلم نصر المجالي في * 

المواءمة لتعزيز الوارد المالي



التواصل مواقع الرسائل الصحية من خالل تعزيز •
.االجتماعي للجمعيات

.استثمار العالقة مع المانحين المحليين•

يهم من التركيز على المؤسسات والشركات والبنوك والتوجه إل•
.باب المسؤولية المجتمعية

تعامل مع التركيز على البعد الوطني في الخطاب الخيري عند ال•
.المحلي واحتياجاتهالمجتمع 

المواءمة لتعزيز الوارد المالي



:وأخيرا  

فرصة الشراكة مع جهات رسمية معنية بمواجهة إغتنام
ط كورونا مثل وزارات الصحة والشؤون االجتماعية او الرواب

الخ مما يشجع ويوسع دائرة .. االهلية واتحادات العمال
.الداعمين والمتبرعين

...ونختم بنموذج كويتي

المواءمة لتعزيز الوارد المالي



نموذج كويتي



حملة فزعة للكويت

جمعية خيرية كويتية وتحت إشراف وزارة الشؤون 41أطلقت •
2020في آذار وذلك ( فزعة للكويت)االجتماعية حملة تحت شعار 

ماليين دينار 9جمعت الحملة األولى لتحالف الجمعيات أكثر من •
، وأسهم فيها ساعة24خالل ( مليون دوالر أمريكي30)كويتي 
.ألف متبرع200نحو 

المتحدث باسم الحملة/ األستاذ خالد الشطي



شكرا  

حسن إنصاتكمل



االستدامة المالية

في المنظمات غير الربحية

غزارة لالستشارات: إعداد
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:إعداد وتقديم

علي بن سليمان الفوزان. د

غزارة لالستشارت–الرئيس التنفيذي 

3االستدامة المالية في الجهات غير الربحية
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كن متفائال



5االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

للتفكير

لماذا نريد االستدامة المالية؟
( ً (.كن واضحاً ومقنعا
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للتفكير

االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

:هل تستطيع ذكر بعض الفروقات بين

.االستدامة التشغيلية1

.استدامة الرسالة الخيرية2



حية هي معدل استقرار وزيادة اإليرادات المالية للجهة غير الرب: االستدامة المالية

حقيق فائض مالي ، مع ت( الرسالة الخيرية)التغيير اإليجابي للمستفيدين التي تساهم في 

.الداخلية والخارجية للجهةحتى مع تغير الظروف 

تعريف

7االستدامة المالية في الجهات غير الربحية



حية ما الفرق بين المشاريع الرب

وغير الربحية؟

المشاريع الربحية

3
2

1

4
الفكرة

المشروع

المال

الربح

8االستدامة المالية في الجهات غير الربحية



المشاريع غير الربحية

3
2

1

4
الفكرة

المال

المشروع

األثر

9االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

حية ما الفرق بين المشاريع الرب

وغير الربحية؟



.ال تذهب بعيداً فالموارد متوفرة داخل المنظمة

10االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

واقعنا مع الموارد المالية



قاعـدة

.ال تفكر في زيادة المبالغ المالية قبل أن تجيد إدارتها

.المالية هي مصدر للمعلومات وليست مخزناً للبيانات

1

2

11االستدامة المالية في الجهات غير الربحية



:طبيعة الجهات غير الربحية التي نتحدث عنها

.لماذا طبيعة عملها متنوعة؟/ 1

.لماذا خدماتها متنوعة؟/ 2

.لماذا في الغالب ال يستفيد الممولون من خدماتها؟/ 3

.منتجاتها؟/لماذا هي تبيع بعض خدماتها/ 4

.لماذا أثرها غير واضح للمشاهد؟/ 5

12االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

للتفكير
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ل المنظمةــــوذج عمـــنم

تبرعات، صدقات، )معتمد على المشاركة المجتمعية 

آخر الذي يدفع ال يستفيد وإنما يستفيد شخص( تطوع

(.تبرع)

معتمد على الدعم الحكومي

....( منح، إعفاء ضريبي،)

دفع الذي ي( بيع خدمات، منتجات)معتمد على الدخل الذاتي 

(.إيراد)يستفيد 

1

2

3
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ل المنظمةــــوذج عمـــنم

:الشركاء الرئيسيون :األنشطة الرئيسية :القيمة االجتماعية المقترحة :العالقات أصحاب )شرائح المستفيدين 

(:المصلحة

:الموارد الرئيسية :القنوات

:هيكل التكاليف :النتائج

ما البرامج والخدمات التي-

سننتجها؟

وما هي التحديات -

والمشاكل نحاول حلها؟

ها من ما القيمة التي سننشئ-

أجل المشاركة التعاونية؟

وما الذي سنقدمه من -

مشاركات اإلبداعية؟ ؟لمستفيديناكيف نصل 

؟كيف هم يريدون أن تكون طريقة التواصل

تواصل ما الطريقة التي نستخدمها نحن حالياً لل

أو للدعم أو لإلدراك؟

:أمثلة

وجهاً لوجه، أونالين، جوال، التالقي عند 

الشراء

من هم أصحاب المصلحة؟

مة؟لمن نقدم أعمالنا المقدَّرة والقي  

وما هي األنشطة التي يؤديها 

الشركاء؟

من يعاوننا في إنشاء قيمنا 

ومخرجاتنا؟

:أمثلة

:الفئة األولى-1

المستثمرون، المتبرعون، )

(المحسنون

:الفئة الثانية-2

(العمالء، الممنوحين)

:الفئة الثالثة-3

المتطوعون، المشاركون، الشركاء)

(المتعاونون، المؤيدون

:الفئة الرابعة-4

(األعضاء، والزبائن)

ما هي أنواع العالقات التي يريدها منا 

المستفيدين؟

ما هي الروابط التي نؤسسها في العالقة 

معهم؟

:أمثلة

االجتماعية، اإلبداعية، المسؤولية، الخدمة

.الذاتية، التوجيهية، الخدمات اآللية

ة ما هي األنشطة االجتماعية الرئيسي

التي تتطلبها المقترحات القيمة؟

وما األنشطة التي نحتاجها الستدامة

التشغيل؟

:أمثلة األنشطة

التسويق ، الحمالت، الفعاليات، 

ث، اإلنتاج، التطوير، التدريب البح

تقديم الخدمات

ما هي الموارد األساسية التي تتطلبها

المقترحات القيمة؟

ما هي الموارد األخرى التي قد نحتاجها 

على مستوى المشاركة؟

:أمثلة الموارد

(المادية، الذهنية، البشرية، المالية)

من هم شركاءنا الرئيسين والموردين؟

وما هي الموارد المطلوبة منهم؟

وما هي األنشطة التي يؤديها الشركاء؟

:أمثلة الشراكات

تحالف استراتيجي ما بين غير -1

.المتنافسين

بين التنافس التعاوني االستراتيجي-2

.المتنافسين

.دةمشاريع مشتركة لخلق فرص جدي-3

.التحالف التسويقي-4

تحالف التأييد والمناصرة-5

عالقات المشترين مع الموردين -6

لضمان سلع موثوقة

لة؟ وما المفض( التنظيمية)ما هو العائد و مقدار المساهمة الحقيقية؟ ما االجراءات الروتينية 

؟(ذات الصلة)هي المخرجات المرتبطة 

يات، التبرعات، الَمْنح، عمليات البيع، إيرادات، اشتراكات العضو: مخرجات لمالية-1

.تحويالت المرة الواحدة، والمتكررة

.التغير في السلوك، األثر االجتماعي: مخرجات غير مالية-2

ج أعمالنا؟ما هي التكلفة الحقيقية للقيام بالعمليات غير الربحية؟ ما هي التكاليف األصيلة في نموذ

لي؟ما هي الموارد واألنشطة األكثر تكلفة؟ ما هي تكلفة الشغيل والصيانة على المستوى التشغي

:أمثلة

.المصروفات التشغيلية، والعمومية-1

.التكاليف الثابتة والمتغيرة-2

Johnson Center At Grand Valley Universityنموذج العمل غير الربحي حسب 



دورة حياة المنظمة
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البدايةالفكرة

– Nonprofit lifecycleدـــــــللمزي Susan Steven

النهايةاالنعطافاالنحدارالنضج النمو

البرامج

اإلدارة

الحوكمة

الموارد المالية

النظم اإلدارية



مؤشرات االستدامة 

المالية

17االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

دخل غير 

مقيد

إدارة مالية 

سليمة

تنويع مصادر الدخل

خطة مالية 

استراتيجية

دعم قوي من 

أصحاب 

المصلحة
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:اإليرادات والمصروفات

:اإليرادات

.غير مقيدة/ 1

.مقيدة/ 2

.أوقاف/ 3

:المصروفات

.النشاط/ 1

.عمومية وإدارية/ 2

.جمع التبرعات/ 3

.استدامة/ 4



للتفكير
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ما هي اإليرادات التي يمكن زيادتها؟

.تبرعات•

.بيع خدمات ومنتجات•

.دعم حكومي•

.تطوع•



ةهرم االستدامة المالي

استدامة كلية

%100أكبر من 

استدامة مالية

100%

استدامة العمليات من اإليرادات الذاتية

80%

تغطية المصروفات العمومية واإلدارية من 
%15اإليرادات الذاتية

االعتماد على المانحين بشكل كامل

0%

مهم جدا أن تتوافق االستدامة مع نمذج العمل و

دورة حياة المنظمة
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األصول في تنمية 

الموارد المالية

األصول الخارجيةاألصول الداخلية

المستفيدون والموظفون يةمنسوبو إدارة تنمية الموارد المال

والمتطوعون وأعضاء مجلس 

خبرات ومعارف )اإلدارة 

(وعالقات المهارات والجدارات

 ً االلتزامالمال إدارة واستثماراً وحجما

تخصص الجهة غير الربحيةاإلنجاز

العالقاتالسمعة

األثرالحجم في السوق

22االستدامة المالية في الجهات غير الربحية



.استحضار حسن الظن باهلل والتوكل عليه

.الريادة والفكر اإلبداعي

.أو المثلثات المتعاكسة20/80مبدأ باريتو 

.التفكير االستثماري

.الدافع الذاتي من الداخل

(.A-B-Z)القدرة على إدارة المخاطر 

1

2

3

4

5

6

االستدامة المالية في الجهات غير الربحية

إضاءات في األصول

الداخلية والخارجية

23



.تمتين النجاحات المتكررة

.التركيز

.االهتمام بالفرص وليس بالمشاكل والصعوبات

(.ماذا سأعمل)وليس ( من معي)البداية بـ 

.التقليد قد يختصر المسافات لكن لن تكون في المقدمة

.االهتمام بالتنظيمات والتشريعات الداخلية والخارجية

إضاءات في األصول

الداخلية والخارجية

7

8

9

1

0
1

1
1

2
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أسئلة ملهمة

لماذا يتبرعون لنا؟

لماذا يشترون منتجاتنا؟

لماذا يفضلوننا على غيرنا في

التبرع؟

لماذا يفضلوننا على غيرنا في

الشراء؟

لماذا يتبرعون لنا مرة أخرى؟

لماذا يستمرون في الشراء منا؟ 

25االستدامة المالية في الجهات غير الربحية



27

مؤشرات النجاح

27

عي    داتاإليرا/المحافظة عىل المتبر

عات إيرادات سابقة/توسيع تبر

  المرصوفاتتحقيق المستهدف مال  
ترشيد ف 

تحسي   الصورة الذهنية

عي    اإليرادات/زيادة عدد المتبر



علي بن سليمان الفوزان. د: المدرب 

االستدامة المالية في الجهات غير الربحية: البرنامج 

شكـًرا لكـم

29 info@ghazara.comghazara

h





على أنها الحالة المالية التي تكون فيها المنظمة أو : Financial Sustainabilityتعرف االستدامة المالية 

المؤسسة المجتمعية قادرة على االستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل

ات أن أغلبية منظمات المجتمع المدني تعتمد على مصادر دعم مالية خارجية كالحكومات والمؤسس:مع مالحظة

.المانحة ورجال األعمال، وهذه المصادر رغم سخائها ؛ إال أنها غير مستقرة على المدى البعيد

:وتتلخص معادلة االستدامة المالية على النحو التالي

.مصادر دعم خارجية متنوعة+  مصادر توليد دخل داخلية  =  االستدامة المالية  

التحدي القادم للمنظمات الخيرية.. االستدامة المالية 



:المجتمعيةوالمنظماتللمؤسساتالماليةاالستدامةأهمية•

نسانيةاإلالمجتمعيةالمنظماتعملالستمرارشرطاالماليةاالستدامةتعتبر1.

.أهدافهاوتحقيق

تغييرالإحداثعلىالمنظمةأوالمؤسسةلقدرةشرطاالماليةتعتبراالستدامة2.

المنظماتحياةعصبفالمالالواقع،أرضعلىالمستهدففيالمنشود

.النابضوشريانها



:يلي أقترح على قيادات المنظمات المجتمعية ومدرائها التنفيذيين تبني ما

نموذجا استراتيجيا يدمج بين كفاءة األداء المالي وتعظيم رأس المال لمنظماتهم1.

أمامحدياتالتأحدحقاهذاويعتبر،المجتمعيةالرسالةوتحقيقالماليةالمالءةتوفربينالتوازن2.
الرسالةيقتحقحسابعلىيكونأاليجبللمنظمةالماليةالمكانةتعزيزفيفاالنشغال،المنظمات
.تأسستأجلهامنالتيالمجتمعية

Income Generationوتوليد الدخل ، Financial Capacityامتالك القدرة المالية 3.

Marketing Knowhowامتالك للمعرفة التسويقية 4.

خمسة مصادر ) ، بتنوع مصادر الدخل المختلفة  Financial Health:تحقيق الصحة المالية 5.
.  كأحد المؤشرات على الصحة المالية للمنظمة ( على األقل

.بناء قاعدة دعم عريضة وثابتة من المتبرعين والمتطوعين6.

الخاصةنوالقوانيباألنظمةالنظرإلعادةاالجتماعيةوالتنميةالبشريةالموارردوزارةمعالتواصل7.
مؤسساتوالالشركاتعنلتميزهاالربحيةغيرالمانحةاألهليةوالمؤسساتالمجتمعيةبالمنظمات

تلفمخأومعالوزارةمعسواءتعامالتهاجميعفيتشجيعيةمميزاتومنحها،الربحيةالتجارية
لتخفيف،(رهاوغي..واإلعالميةوالفنيةوالثقافيةوالصحيةالتعليمة)المتعاونةالمجتمعيةالقطاعات

.والمقيمينالمواطنينمنعددأكبرلخدمةعملها،وتسهيلعليهاالماليةاألعباء



معية من النماذج الناجحة في تحقيق االستدامة للمؤسسات المجت
في أوقات األزمات ومابعدها

لمجتمعنستعرض قصة نجاح االستدامة المالية في مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة ا

:التعريف•

عالةفومساهماتمشاركاتلها،السعوديةالعربيةالمملكةفيتعملربحيةغيراجتماعيةمؤسسة
والعلميةوالثقافيةوالصحيةواإلنسانيةاالجتماعيةباألعمال

:الخيريةشربتليعباسحسنمؤسسةمنشئ•

يفاإلنسانيالمجتمعيالعملروادمنرائد،تعالىهللارحمهشربتليعباسحسنالسيدمعالي
السعوديةالعربيةالمملكة

:الرؤية•

،المدنيالمجتمعمؤسساتمعومتميزةناجحةشراكاتوتحقيق،االستدامةمعاييروفقالريادة
رؤيةوفقمنسجمة

:الرسالة•

واالجتماعيةالخيريةالمجاالتفيالمجتمعخدمةفيالتميز



األهـــداف

إعماربيوت هللا ، والمرافق الشرعية•

العناية بالقرآن الكريم ، ودعم حلقات تحفيظه ، ونشرالسنة النبوية•

تطوير العمل الخيري من اإلعانة الرعوية إلى االستدامة•

اعياالهتمام بتدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة للتميز في العمل االجتم•

مساعدة غير المقتدرين على تأدية الحج والعمرة ، وبرنامج السقيا•

المساهمة في نشر العلم والثقافة•

المساهمة في عالج المرضى غير المقتدرين•



برامج المؤسسة 

برنامج دعم رعاية كبار السن. 11

برنامج دعم ذوي االحتياجات الخاصة. 12

برنامج نشر العلم. 13

برنامج دعم إنشاء المكتبات الرقمية. 14

برنامج إنشاء الدور الثقافية والعلمية واإلجتماعيهة. 15

(قروض وتدريب ودورات)برنامج المنح الدراسية . 16

برنامج دعم المرافق الشرعية. 17

برنامج اإلعانات. 18

برنامج تدريب وتطوير فريق عمل المؤسسة. 19

ةدعم برامج بمسميات أخرى يتم إختيارها من قبل المؤسس. 20

.برنامج إعمار بيوت هللا وإدارتها وتشغيلها. 1

برنامج العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 2

.  برنامج إفطار صائم والسقيا. 3

.برنامج المساعدة على تأدية الحج والعمرة. 4

برنامج الرعاية الطبية وإنشاء مراكز طبية. 5

دامةبرنامج تدريب وتأهيل أفراد األسر لتحقيق االست. 6

برنامج تمويل المشاريع الصغيرة لألسر المنتجة. 7

برنامج دعم رجال أعمال ومهني المستقبل. 8

برنامج مساعدة الشباب على الزواج. 9

برنامج دعم رعاية األيتام. 10



:االستدامة المالية 

يد حسن أمالك أبناء الس)مجموعة شركات النهلة لتُعتَبر المؤسسة ذراع المسؤولية االجتماعية 

وهي مجموعة قابضة تنطلق جميع استثماراتها وأعمالها من مدينة جدة : ( عباس شربتلي 

:بالمملكة العربية السعودية وتشمل

:حيث تتنوع المحافظ االستثمارية كما يلي : قطاع االستثمار .1

العقار والمقاوالت  *  

وادي السيليكون في الشركات الناشئة *  

شركات االتصاالت *  

البنوك  *  

األوقاف * 



:وتضم المجموعة عدداً من الشركات أهمها: قطاع التجارة -2

رجيني   هي الوكيل الحصري لسيارات أودي، وفولكس واجن وبورش وبنتلي والمبو: السيارات-1

في المملكة العربية السعودية ( مازيراتي)و ( فيراري: )وغيرها مثل 

توزيع ماركات األلعاب العالمية المشهورة في المملكة العربية السعودية : األلعاب -2

داء تعتبر بوابة لعالم اليخوت الفاخرة وقوارب األ: اليخوت والقوارب والمعدات البحرية -3

ل طاقمها وقوارب التزلج وقوارب الصيد   ، كما تقوم بتشغيل المراسي البحرية التي تعمل بكام

والمعدات البحرية.  لتوفير مرافق لرس و السفن وصيانتها



ينأهم اآلثار االجتماعية التي تم تحقيقها من خالل برامجنا العشر: أوال 
مستفيداً /  11.250.000/ :    استفاد منها حولي 



مع اإلسهامات المالية التي قدمتها المؤسسة للمجت-ثانياً 
:لتحقق االستدامة منذ تأسيسها



المبادرات المجتمعية 

التي ساهمت بها المؤسسة لمكافحة أزمة فيروس كورونا

(كلنا مسؤول )تحت شعار 













ولمزيد من التفاصيل 

نأمل االطالع على برامج وإنجازات ومبادرات المؤسسة في وسائل التواصل االجتماعي •

:  التالية  

الموقع •

تويتر •

انستغرام•

مع تحيات 

مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع





ية والمجتمعية ي المنظمات الخير
 
االقتصاد الدائري وفرص تطبيقه ف

لتحقيق استدامة مالية

إعداد وتقديم 
كمال مرزوق الدورسي

عية  يا–ماجيستير معامالت مالية رسر ي مالير 
 
جامعة المدينة العالمية ف

وع االيادي العليا مؤسس ومدير مشر
يا للسياحة الهادفة والتعليمية كة ودي مالير  مدير عام رسر



بطاقة تعريف
كمال مرزوق شعبان الدورسي •

ي العلوم اإلسالمية والدعوة•
 
. دبلوم عالي ف

عية• ي المعامالت المالية الشر
 
.ماجستير ف

ي •
 
ي للتدريب والتطوير، وأكامستشار ومدرب معتمد ف ديمية أبرص أكاديمية فلسب 
ي عن بعد

ون  .للتعليم اإللكير

.بيةلمنصة أريد للباحثير  الناطقير  باللغة العر عضو اللجنة االستشارية•

وع• .األيادي العليامؤسس ومدير مشر

كة• يامدير عام رسر .للسياحة الهادفة والتعليميةودي مالير 
اء"مؤلف كتاب "أرسار الير

2016اسطنبول -المدير التنفيذي لمؤتمر عرص الحكمة •



التعريف باالقتصاد الدائري وأهميته

ي االقتصاد الصناعي الذي ال ينتج نفايات أو يحدث تلوثا، من بداية تصميمه، ويعمل
هو مصطلح عام يعب 

ع والمالي 
ّ
ي والمصن .عىل الحفاظ عىل قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشر

ة أطول ، وي  هدف االقتصاد الدائري إل الحفاظ عىل استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفير
ن وبالتالي تحسير  إنتاجية هذه الموارد، فكلما جرى تناقل الموارد عي  عمليات المعالجة المختلفة، أو م
خالل إعادة االستخدام أو اإلصالح أو إعادة التصميم أو إعادة التصنيع، قلت الحاجة إل مواد خام 

.جديدة ، وتناقصت كمية المخلفات



ي 
 
حة ف تطبيقات االقتصاد الدائري المقير

ية والمجتمعية المنظمات الخير

وع نشر ثقافة اإلنتاج واليد العل- يامشر

ي -
 
دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدن

دور مؤسسات التخطيط المالي -

المؤسسات الحكومية -



ية والمجتمعية تحالفات لتعزيز كفاءة وانتاجية المنظمات الخير
ي دعم التحول إل االقتصاد الدائري 

 
ف

.جذب مصادر جديدة للواردات المالية-

تعزيز العالقات مع أصحاب المصالح عىل أسس -
كة .مصالح مشير

ية والمج- تمعيةتعزيز أداور االستدامة للمنظمات الخير

ي تنمية المجتمع اقت-
 
اتعزيز دورها االجتماعي ف

ً
.صادي



ية والمجتمعية تحالفات لتعزيز كفاءة وانتاجية المنظمات الخير
ي دعم التحول إل االقتصاد الدائري 

 
ف

ي حماية البيئة-
 
.تعزيز دورها ف

تعزيز وزيادة الشعور بالمسؤولية المجتمعية-

ية والمجتمعية كمؤسسات م- نتجة تحسير  صورة المنظمات الخير
ي المجتمع

 
فّعالة ف

.خلق فرص وظيفية جديدة-



ية والمجتمعية تحالفات لتعزيز كفاءة وانتاجية المنظمات الخير
ي دعم التحول إل االقتصاد الدائري 

 
ف

.خلق أسواق وصناعات جديدة-

كات والمؤسسات الداعمة للتحول إل االقتصاد ال- .دائريدعم الشر



النتائج والتوصيات: الخاتمة

ي تقوم عليها المجتمعات. 1
.، والحضاراتاالهتمام بالفكر وبناء التصورات الصحيحة البر

ي المنظمات الخير . 2
 
ية نجاح االستفادة من تجربة التحول إل االقتصاد الدائري ف

ي دعت لوجوده، ومعالجتها بال
منهج الذي والمجتمعية يعتمد عىل فهم اإلشكاليات البر

اكة حقيقية قائمة عىل أسس المصالح والنفع المتبادل .  يخدم دعم رسر

واء إلنجاح أي فكرة لتكون ظاهرة اجتماعية يجب التعاون مع مختلف القطاعات س. 3
ي الجانب

 
ي : )ف

، أو الديب  ي
 
، أو الثقاف ، أو االقتصادي، أو االجتماعي (.الحكومي



2020عاملوالمجتمعيةالخيريةالمنظماتفيالماليةلالستدامةالسادسالملتقى

المجتمعيةوالخيريةالمنظماتعلىكورونالجائحةاالقتصادياألثرتحدياستراتيجيات

طاهر أحمد الديسي . أ: تقدمة 

الرئيس التنفيذي لمجموعة صندوق ووقفية القدس 



:  تمهيد 
. اإلنسانياع سببت الجائحة في إحداث تحول ثقافي وعملي كبير في القط

، أضدددافت صدددعوبات إضدددافية فدددي وصدددول المسددداعدات اإلنسدددانيةفقدددد 

لية، وأدت وصعوبة في االتصدال بالسدكاا الضدعفاو، وفدي القددرش الت د ي

لمدددادي إلددى قيدددود تتعلددد  بالسدددفر للعديدددد مدددا المنددداط  وتقلدددي  الددددعم ا

.للجمعيددددددددددات الخيريددددددددددة وارتفدددددددددداع نسددددددددددبة الفقددددددددددر والبطالددددددددددة 

اني ومع ذلك، فما المدرج  أا تسدتمر أعدداد العدامليا فدي المجدال اإلنسد

لددة فددي الايددادش أثندداو وبعددد أامددة الجائحددةن حيددث سدديتم إن دداو جهددات فاع

سدددنتناول مدددا خدددالل هدددذا العدددر  التحدددديات ، وعليددد  إنسدددانية جديددددش

المواجهة واستراتيجيات 

2



:  لالطالع معلومات 
صد  أفاد استطالع جديد فدي لنددا صددر عدا صدندوق الطفولدة بدلا  حدوالى ن

طَّر إلددى إقفددال الجمعيددات التددي ت عنددى باألطفددال المستضددعفيا فددي لندددا ست ضدد
او أامد ة انت دار أبوابها خالل ست ة أ هر بسبب تراجعٍ حداد فدي اإليدرادات جدر 

.فيروس كورونا، ما لم تحصل على دعٍم إضافي ما الحكومة

سدبب بيا رئيس جمعية الكتاب والسنة، اايد حماد أا هنداك جمعيدات أقلقدت ب
عدددم مقدددرتها علددى دفددع إيجددار مقراتهددا ورواتددب موظفيهددا، عدددا عددا ضددع  
."تحصدددديلها للددددواردات، األمددددر الددددذي أعدددداق اسددددتمراريتها فددددي أداو عملهددددا

.  رية هذه نماذج محدودش لألثر الناتج عا انت ار وباو كورونا على الجمعيات الخي•

3



: تمعية  أبرا اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا على المنظمات الخيرية والمج

و  قلة الموارد ونق  التمويل وذلك باعتبار أا العالم أجمع يمر بظر❖
.اقتصادية قير مسبوقة

طبيقها ما القدرش على مواكبة  للتكنولوجيا واستخدام التقنية الحديثة وت❖
.خالل الخدمات التي تقدمها 

عمل في عدم وجود الكوادر الب رية المؤهلة والتي تتردد في االلتحاق بال❖
.تلك المنظمات في ظل الجائحة 

.المحتاجيا طبقة جديدش ما الفقر وظهور ارتفاع نسبة ❖
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:إضاوش 
صدمات العر  والطلب

ينطدوي انت دار وبداو فيدروس كورونددا علدى إحدداث صددمات فدي العددر •
. والطلب

فقددد أدا اضددطراب ن دداط األعمددال إلددى انخفددا  اإلنتدداج، ممددا أسددفر عددا•
. صدمات العر 

وكذلك أدا إحجدام المسدتهلكيا ومؤسسدات األعمدال عدا اإلنفداق ممدا أدا •
.إلى انخفا  الطلب
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وعلى جانب العرض
امليا، حدث انخفدا  مبا در فدي عدر  العمالدة بسدبب الوعكدة الصدحية التدي أصدابت العد

بدوا ما مقدمي خدمات الرعايدة الدذيا اضدطروا لرعايدة أطفدالهم نظدرا إلقدالق المددارس، 

لددى ولكددا هندداك تددلثير أكبددر مددا ذلددك يقددع ع. وكددذلك مددا جددراو تاايددد الوفيددات، بكددل أسدد 

قدالق الن اط االقتصادي بسبب جهود احتواو المر  ومندع انت داره مدا خدالل عمليدات اإل

، وإضددافة إلددى ذلددك. والحجددر الصددحي، التددي أدت إلددى تراجددع اسددتخدام الطاقددة اإلنتاجيددة

طددع التددي فال ددركات التددي تعتمددد علددى سالسددل العددر  قددد ال تددتمكا مددا الحصددول علددى الق

ل، فالصديا علدى سدبيل المثدا. تحتاج إليها، سواو على المستوا المحلي أو المسدتوا الددولي

جددال هددي أحددد المددورديا المهمدديا للسددلع الوسددطية إلددى بقيددة العددالم، وبصددفة خاصددة فددي م

إلددى فددلدا االضددطراب الددذي ت ددهده بالفعددل. اإللكترونيددات والسدديارات واآلالت والمعدددات

هم هددذه وسددو  تسدد. انتقددال تددداعيات إلددى ال ددركات التددي تنفددذ العمليددات المتممددة ل نتدداج

تصديب االضطرابات معا في رفع تكالي  ممارسة األعمال كمدا أنهدا ست دكل صددمة سدلبية

.اإلنتاجية، وتحد ما الن اط االقتصادي



وعلى جانب الطلب

الددخل، سو  يتراجع مستوا اإلنفاق نتيجة لخسائر

والخددو  مددا انتقددال العدددوا، وتصدداعد أجددواو عدددم 

عمالدة وربما أقدمت ال دركات علدى تسدري  ال. اليقيا

وا ويمكدا أا تكد. ألنها قير قادرش على دفع رواتبهدا

ت هذه اآلثار حدادش بصدفة خاصدة فدي بعد  القطاعدا
.كالسياحة والضيافة 

ات، وباإلضافة إلى هذه اآلثار على مسدتوا القطاعد

فتددددهور م ددداعر المسدددتهلكيا ومؤسسدددات األعمدددال 

طلددب يمكدا أا يدددفع ال دركات إلددى توقدع انخفددا  ال

.ممددا يددؤدي بهددا إلددى الحددد مددا إنفاقهددا واسددتثماراتها

وهذا األمر سديؤدي بددوره إلدى تفداقم حداالت إقدالق

.ال ركات وفقداا الوظائ 
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:يراستراتيجيات مواجهة التحديات على المدا القص

ت كيل جهة للتنسي  بيا الجمعيات❖

قاعدش بيانات موحدش للمستفيديا والجمعيات❖

استبدال المساعدات العينية بالمالية❖

االهتمام باألسر المتعففة❖

ايادش الدعم ما رجال األعمال والموسريا❖

تطوير التنظيم اإلداري وطرق التواصل مع المستفيديا❖

استقطاب المتطوعيا❖

وضع خطط استباقية لألامات❖

ال فافية في الهياكل اإلدارية❖

تعايا التعاوا مع الجهات الحكومية واإلعالم❖
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مواجهة التحديات على المدا البعيد استراتيجيات 

:قضايا مهمةعندما يتعل  األمر بالعامليا في المجال اإلنساني في المستقبل، يجب أا ننظر إلى خمس

:التأميم-أوال

لدى تطدوير المنظمات قير الحكومية الدولية إلى ت يير أسلوب عملها الحالي، والعمدل عستحتاج 

تقددديم المسدداعدش: نظامهددا فددي أقددرب وقددت، وسددتجد هددذه المنظمددات نفسددها أمددام تركيددا مددادوج

. الملحة، وت يير أسلوب العمل

لمايدد مدا سنرا أدوارا إضافية للمنظمات قير الحكومية المحلية في تقديم الخدمات، وسدنرا ا

مناصددب المددوظفيا المحليدديا كمددديري بددرامج ومددديري مواقددع ومنسددقيا وكبددار مسددؤوليا فددي ال

.القيادية داخل المنظمات قير الحكومية الدولية

بهدا لممارسدة ستحتاج هذه المنظمات إلى أا تكوا استباقية في متابعة الت يير الهيكلدي الخدا 

.القيادش، واستك ا  طرق جديدش للعمل مع الجهات الفاعلة اإلنسانية المختلفة
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:االحتراف-ثانيا 

.سيحتاج العامل اإلنساني بعد الجائحة إلى التعلم والتدريب الفني والخبرش المهنية
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:  التدريب المحلي -ثالثا 

خا  لددا يددوفر الوضددع االقتصددادي واعتبددارات السددالمة بعددد الجائحددة فرصددا لأل دد

ا المهتمدديا ببددرامج تدددريب قيددر مدفوعددة األجددر للسددفر إلددى الخددارج، ولددا تكددو

ر ، المنظمات الدولية قير الحكومية قادرش على تحمل مخاطر تقديم مثدل هدذه الفد

لتددريب وعليد  فد ا ا. ولا يكوا الناس قادريا على تحمل تكالي  العمل بدوا أجدر

الداخلي والعمل التطوعي بدوا أجر سياداد 
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:االستدامة المالية –رابعا 

. ما خالل تنويع مصادر الدخل، االستثمار الوقفي 
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:  أتمت  العمليات –خامسا 

فيديا ضددرورش تعايددا االعتمدداد علددى التكنولوجيددا فددي التواصددل مددع المسددت

وكددذلك فددي تقددديم الخدددمات ، وهنددا نطددرد نمددوذجيا مدددد  و برنددامج إدارش 

.المعلومات للم اريع 
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:الخاتمة 
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صول إلى  خصيا أرا أا التحديات القادمة ستؤثر جديا على مستوا التمويل، وعلى آلية الو

ئة معينة على وأصبحت عملية دراسة األوليات في تقديم ف. المستفيديا الذيا تضاعفت أعدادهم

 تنطب  قيرها أيضا محط إعادش نظر مستمرش، ودخول  رائ  جديدش في الفئة المستفيدش قد ال

ة ألسباب مادية، عليها المواصفات التقليدية، وارتقاو فكرش التطوع الستهدا  فئة كانت مستنكف

وهذا . اواآلا بات إقناعها بالدخول والتطوع ما باب تنمية ال عور بالواجب واالنسانية ملح

ب طبعا بحاجة إلى خطة عمل تخصصية قائمة على المهنية الر يدش ال فافة وإجادش خطا

.اإلقناع

عالم العربي إال أن  مقابل اإلحباط العام السائد، ف ا فر  االنت ار والصعود واالستمرار في ال

فالمال موجود، وأواصر ال عور والتقارب موجودش، والحال الصعب معلوم . كبيرش جدا

اجا الخو  للجميع، يبقى بحث أسباب التباعد بيا الباذل والمستلم، وإيجاد طريقة تكسر ح

.والترقب وال ك

ع دوائر وحل هذا اإل كال يقع على عات  القائميا على العمل الخيري بالذات، فعليهم توسي

ر ما جهة، الت اور وت ارك األفكار مع اآلخريا، والتخلي عا دكتاتورية فكرتي الثقة واألج

الحلول وتبسيط مفهوم القدر والتوكل ما جهة أخرا، والدخول بجدية إلى عقول الباحثيا عا

.ليعم الخير واألما الجميع

15



1



ورقة عمل حول دور إدارة المخاطر في تحقيق االستدامة المالية  

2

رقم الصفحة المحتويات 

3................................................................................................................مفهوم االستدامة 

4.....................................................................................................الثالثة لالستدامة العناصر

8.........................................................................االستدامة المالية والتحدي القادم للمنظمات الخيرية 

11........................................................................................إدارة المخاطر في المنظمات الخيرية 

21........................................................................التي تواجه المنظمات الخيرية امثلة لبعض المخاطر

29..................................................................................................................سجل المخاطر 

32..............................................................................................................مصفوفة المخاطر 

33...............................................................................................................التجارب الناجحة 



االستدامة 

م، عرفت لجنة بريندتالند التابعة لألمم 1987في عام 

حاجات الحاضر تعني تلبية " المتحدة، االستدامة على أنها 

اتها على تلبية حاجاألجيال المستقبلية دون المساس بقدرات 

دولة نامية 140ويوجد اليوم في عالمنا حوالي ". الخاصة

حب تبحث عن سبل لتلبية حاجاتها التنموية، ولكن يستص

ذلك تهديد متزايد للتغيير المناخي، لذا يجب بذلك جهود 

األجيال مقدرة لضمان أن التنمية اليوم ال تؤثر سلباً على 

.المستقبلية
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العناصر الثالثة لالستدامة

، حدددددددت القمدددددة العالميدددددة للتنميدددددة 2005فيييييي سييييينة 

االجتماعيددة ثالثددة مجدداالت رتيسددية تسددهم فددي ال لسدد ة

وهددددذ  . وعلددددم االجتمدددداب الخددددال بالتنميددددة المسددددتدامة

وبحسدددب الك يدددر مدددن المعدددايير الو نيدددة –العناصدددر 

ومخططات االعتماد، تشكل حجر االساس للتغلدب علدى 

ووصدت لجندة. المجاالت ال الثة التي تواجه العالم حاليدا

دون التنمية التي نحتاجها حاليا ب"ذلك على أنه بورتالند

تقليددددددددل يدددددددددرة االجيددددددددال القادمددددددددة علددددددددى تلبيددددددددة 

ل ننظدر للدى المسدتقبوبناء عليه، يجدب أن ". احتياجاتها

.حول الحاضرعند اتخاذ يرارات 
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التنمية االقتصادية

يتعلقفيماالناسنبيالخالفت يرالتيالمشكالتأهمعلىدليالااليتصاديةالتنميةتعتبر

يؤثركذلأنوكيفوحسب،ايتصاديةنظروجهةمنوليستوماهيتهالسياسيبال كر

منحوافزربتوفيهذاويتعلق.العملفرلوتوفيروالوظاتف،والشركاتالتجارةعلى

فيجب،ذلكللىولضافة.االستدامةبتعليماتلاللتزامالمؤسساتمنوغيرهاالشركات

هداف،األهذ وتحقيقبواجبهمالقيامعندلألشخالالحوافزوزيادةوتعزيزتشجيع

.يئةالبوعلىعليهيؤثروبمااإلنسان،بهيقوملماالسلبيةالتأثيراتوتقليل

الحياةأنحيثبطبيعتهاستهالكيالسوقفيوالطلبالعرضفإنذلك،علىوعالوة

منفالبيئة،علىالمحافظةولغايات.يومياالمواردمنالك يرتتطلبالمعاصرة

بإعطاءديةااليتصاالتنميةوترتبط.نستهلكهاالتياألشياءعلىالسيطرةالضروري

مع،الناميةالدولعالمفيوخاصةالحياة،جودةعلىالتأثيربدونيريدونماالناس

.الصحيحةاألشياءبعملالقيامعندالماليةاألعباءتقليلضرورة
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التنمية االجتماعية

لوعيو اهناك الك ير من العناصر التي ترتبط بهذا الجزء، والمهم في األمر ه

غيرها من بالتشريعات التي تهدف للى المحافظة على الصحة ومنع التلوث و

 ي ف.النشا ات الضارة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والمصانع

دات يوية امريكا الشمالية وأوروبا وبقية عالم الدول المتطورة، يتم لجراء ت ق

يشهم وبرامج للتأكد من االلتزام بالتشريعات وضمان صحة الناس وحسن ع

وفير يتعلق بالمحافظة على تكما أن ذلك . والمحافظة على هذ  المكتسبات

بر حاليا ويتم ل التحدي االك. الموارد االساسية دون التأثير على جودة الحياة

واد في استدامة توفير المنازل للناس وكيف يمكن بناء هذ  المنازل من م

اس على فهو الت قيف والتعليم وتشجيع النأما العنصر األخير . مستدامة

ى البيئة المشاركة في االستدامة البيئية وتوعيتهم بتأثيرات المحافظة عل

.لذا لم نستطع تحقيق هذ  االهدافالمخا روحمايتها، والتحذير من 
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الحماية البيئية

لعادة ريقعنسواءالبيئة،لحمايةعملهالىنحتاجماندركلننا

ترحالفيالخروج ريقعنأوالطايةاستهالكتقليلأوالتدوير،

تلوثالمنععلىالشركاتوتعمل.الحافلةاستقاللمنبداليصيرة

مصادرتركيزمقابلحوافزوهنالك.الكربونانبعاثمستوىوتقليل

العنصرئةالبيحمايةعنصرويعتبر.وشركاتنامنازلنافيمتجددة اية

عليناجبيتوكيفيحددوهو.البشريةلمستقبلاهتماموموضعال الث

التياردالمووتوفيرالهواء،وجودةالطبيعية،البيئةنظاموحمايةدراسة

تمتهالبيئةحمايةمسألةأنكما.البيئةعلىالمحافظةعلىتركز

مخا رتجنبوالمستقبليةمعيشتنامنتحسنسوفالتيبالتكنولوجيا

.التكنولوجيااستخدام
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التحدي القادم للمنظمات الخيرية.. االستدامة المالية 

ةالخيريالمنظمةفيهاتكونالتيالماليةالحالةأنهاعلىالماليةاالستدامةتعرف

هناومن،الطويلالمدىعلىالخيريةرسالتهاتحقيقفياالستمرارعلىيادرة

ذاتهاالخيريةالمنظمةلبقاءشر اباعتبارهاالماليةاالستدامةأهميةتتضح

فالمالالوايع،أرضعلىالمستهدففيالمنشودالتغييرلحداثعلىويدرتها

شر الماليةاالستدامةأنومع.النابضوشريانهاالخيريةالمنظمةحياةعصب

بالتوازنمطالبةالخيريةالمنظمةأنلالعامبشكلالخيريةالمنظمةالستدامة

امأمالتحدياتأحدحقاوهذاالخيرية،الرسالةوتحقيقالماليةالمالءةتحقيقبين

يكونأاليجبللمنظمةالماليةالمكانةتعزيزفيفاالنشغالالخيرية،المنظمة

والعكسالمنظمةتأسستأجلهامنالتيالخيريةالرسالةتحقيقحسابعلى

للىمدعوونالتن يذيينومديريهاالخيريةالمنظماتيياداتفإنولذلك.صحيح

.لمنظماتهموالرأسماليالمالياألداءك اءةبينيدمجاستراتيجينموذجتبني
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المتالكنتيجةمجردالحقيقةفيأنهاإالالماليةاالستدامةمفهومأهميةوعلى

امتالكيتضمنالماليةالقدرةومفهومالماليةالقدرةيسمىلماالخيريةالمنظمة

حةالسانالفرصفيالتوسععلىالقدرةتعطيهاالتيلألدواتالخيريةالمنظمة

.المعتادةعملياتهاإدارةذاتهالوقتوفيالمتوقعةغيرالمخاطرمعوالتعامل

القدرةعالماتومنخارجية،ومظاهرداخليةمظاهرعدةالماليةوللقدرة

كاألوقافالدخلتوليدمصادرالمنظمةتمتلكأنالداخليةالمالية

الدعممصادرتكونأنالخارجيةالماليةالقدرةعالماتومن.واالستثمارات

منالمائةفي60أنمتخصصونخبراءويرى.متنوعةمصادرللمنظمة

األقلعلىمختلفةمصادرخمسةمنتأتيأنيجبالخيريةالمنظمةميزانية

الخيريةللمنظمةالماليةالصحةعلىالمؤشراتكأحد

9



غيرأدواتللىآن االمذكورةالماليةاألدواتلتتجاوزتمتدالماليةوالقدرة

يمكناللذ،التسويقيةللمعرفةالخيريةالمنظمةامتالكذلكومنمالية

يادرةالخيريةالمنظمةتكونفلكي.والتسويقالماليةاالستدامةبينال صل

لىلمتبرعينمنوتنميتهمبهمواالحت اظأسخياءمتبرعيناستقطابعلى

والقدرةالمعرفةمنمرت عامستوىتمتلكأنعليهافإنمناصرين

اندماجوعمقحجمالماليةلالستدامةالماليةغيراألدواتومن.التسويقية

رأك كانتالمجتمعفيالمنظمةجذورتشعبتفكلماالمجتمع،فيالمنظمة

ومتطوعينمتبرعينصورةفيوثابتةعريضةدعمياعدةبناءعلىيدرة
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إدارة المخاطر 
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تعريف الخطر 

جية هو حدث غير مؤكد يؤثر على تحقيق األهداف او االستراتي•

ويد يكون التأثير سلبيا او ليجابيا•

يمكن تعريف المخا ر على أنها مزيج من•

احتمال ويوب حدث و •

"تأثير عدم اليقين على األهداف •

والتأثير هو انحراف ليجابي أو سلبي عما هو متويع•
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تعريف إدارة المخاطر 

واتخاذوتقييمفهمفيالمنظماتتساعدالتيالعمليةهي

علىوتعملتواجههاالتيالمخاطرحيالالالزمةاإلجراءات

السلبيالتأثيروتقليلالنجاحاحتماليةزيادة
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قصة الخطر 

سبب خطر  نتيجة

نتائج الوضع 

الحالي 

حدث غير 

مؤكد 

تؤثر على 

األهداف 
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خطوات عملية إدارة المخاطر 

تحديد 
المخاطر 

تقييم 
المخاطر 

تحليل
المخاطر 

التعامل مع
المخاطر 

تحديد 
النطاق 
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تحديد األهداف 
ييام الجهات الخيرية بتحديد أهدافها 

تحديد المخا ر المتعلقة بكل هدف من األهداف •

تقييم المخا ر الخاصة بكل هدف من األهداف •

اعداد خطة مخا ر متكاملة •
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تحديد المخاطر 

المخا ر 

األهداف 
ياالسترات
جية ادااليتص

ية 

ية السياس

ية التشغيل

ا التكنولوجي

تقنية 
المعلوما

ت 
االمن 

والسالمة
ة القانوني

ة البيئي

الموردين

الحوكمة 

ة المنافس

السمعة 
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لمكابح؟لماذا تحتوي السيارات على ا
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BIW

الحدث 

الخطر /
اإلجراءات 

الحالية 

األسباب  اإلجراءات 

الوقائية 

النتائج 
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تقييم المخاطر 
وثتقييم المخا ر يتم وفق االحتمالية والحد

الدرجة االحتمالية

5مؤكد 

4محتمل جدا  

3محتمل 

2غير محتمل 

1نادر 

الدرجة التأثير 

5كارثي

4جوهري 

3متوسط 

2ثانوي 

1غير جوهري 
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علىتقوموالتيالتنظيمية،والقدراتاإلداريةالخبراتفيواضحيصورمنالخيريةالمنظماتتعاني

مزايامناالست ادةوعدمالقراراتخاذبمركزيةتتميزوالتيالشخصية،واالجتهاداتالتقاليدمنمزيج

ةالقدرنقصبسببالقراراتاتساقوعدمللمؤسسةالتنظيميةالهياكلوغياب،العملوتقسيمالتخصص

األولىالمراحلفيالمؤسسةتع ركخطرعدة،مخا رعليهتنجرأنشأنهمنكلههذااإلداريةوالمهارات

المخا رمنوغيرهاوالخالفاتللصراعاتكنتيجةالمؤسسةأفرادبينال قةفقدانخطروكذاحياتهامن

.اإلداريةالعملياتفيوالتحكماالدارةبضعفالمرتبطة

المخاطر التنظيمية او اإلدارية 
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لهذه الفئات االموال والتبرعات في مشكلة توفير المنظمات الخيرية تتمثل أهم أبرز المشكالت التي تواجه 

االساسي لكل مؤسسة او جمعية خيرية ، األمر الذي ينعكس عليها بجملة النظام المستهدفة التي نص عليها 

وكذا خطر عدم الوفاء بااللتزامات والحقوق المالية اتجاه الفئات المستهدفة الهيكل المالي مخاطر كخطر ضعف 

وربما اتجاه الموظفين والعاملين كذلك بسبب ضعف الجانب المالي ،وجل األخطار التي يمكن أن تنبع من ضعف 

.  السيولة داخل هذه المؤسسات، هذه األخطار أصبحت تشكل تهديدا مستمرا الستمرارية هذه المؤسسات وتطورها

، وجود خطة واضحة لتوفيرها وكفايتها مع وضوح الموازنات بما يحقق الخطط وتشمل إدارة الموارد المالية

التنفيذية ودقة نظم المحاسبة وضبط المصروفات وإدارة مالية تؤكد الجدوى من المشروعات مع وجود نظام مالي 

ومشروعاتها، مع المنظمات الخيرية فعال يرصد المؤشرات المالية وكذلك تشمل وجود خطط تسويقية ألنشطة 

وجود برنامج فعال لتكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات الخارجية، ووجود شبكة متينة من العالقات 

ود المؤسسية، والتركيز على احتياجات الفئات المستهدفة، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور مقارنة باآلخرين، ووج

المعرفة الشاملة بالمنافسين والمؤثرين على أنشطة قاعدة بيانات شاملة عن العمالء وسائر المستهدفين، مع 

، ومعرفة وافية عن طبيعة ونوعية خدماتهم وتميزهم،المنظمة

المخاطر المالية 
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المجتمعلخدمةالمقدمةوالمشاريعالبرامجفيوالمحاكةالتقليدمنمشكلةالخيريةالمنظماتأغلبتعاني

مخا رعنهينتجاالمروهذاوالمشاريعالبرامجمجالفيواالبتكاراالبدابعلىيدرتهاعدموبالتالي

تجينوكذلكالتبرعاتجمععمليةيضعفمماوالمانحينالمتبرعيننظرتل تالوبرامجيعرامشتقديم

اولل شليعرضهامماوالمشاريعالبرامجإلدارةالسليمةبالطرقالعلميةالمعرفةعدممخا رعنه

والبرامجللمشاريعالعمليةك اءةعدمنتيجتهيكونالذي،األمراالخ اق

المخاطر المتعلقة بالبرامج والمشاريع الخيرية 
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أهمها عدم مالتمة نظم التعليم والتدريب للى اإل ارات ال نية ألسباب ك يرة، المنظمات الخيرية ت تقر 

لمتطلبات التنمية في هذا القطاب وت ضيل العمالة الماهرة العمل في القطاب الحكومي او القطاب الخال حيث

للى توظيف عمالة المنظمات الخيرية ، لذا تضطر األجور األعلى والمزايا األفضل وال رل أكبر للتريي

مخا ر ناتجة عن حدوث خساتر نتيجة غير مهرة وتدريبهم أثناء العمل األمر الذي يمكن أن ينجر عليه 

ضعف ك اءة هؤالء الموظ ين، كما توجد مخا ر أخرى تتم ل في لمكانية خروج المهارات والـك اءات 

مما يحول دون يدرتها على االستمرار في نشا ها وبالتالي عدم يدرتها على تحقيق هذا القطاب البشرية من 

.أهدافها وهو ما يعرف بالمخا ر ال كرية

المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية 
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وهو ما يعرف بمخاطر بيئة النشاط، وتضم المخاطر الناتجة عن المتغيرات األكثر إحتكاكا وتفاعال مع 

:المؤسسة وتتمثل في

احد جوانب الخطورة التي يجب دراستها بسبب كثرة غير الربحي يعتبر القطاع : مخاطر القطاع 

المؤثرات في القطاع سواءا على المستوى المحلي او العالمي ومن ذلك قدرة المؤسسة على التأثير في 

كافة مجاالت العمل وكذلك المقدرة االعالمية والتأثيريةالقطاع و كمية االنتشار والقدرة على تغطية

و لذا فإن المخاطر المؤسسات الخيرية يعتبر المتبرعين من اهم اصحاب المصلحة في : مخاطر المتبرعين 

الناجمة عنهم تكمن في إمكانية التبعية الدائمة لهؤالء المتبرعين او المانحين خصوصا إذا كانت تعتمد على

ية،عدد قليل منهم، مما يجعلها ضعيفة وتطبق شروطهم وبالتالي فإنهم يشكلون خطرا على اهدافهم االستراتيج

الخاصة مخاطر مرتبطة بالبيئة الخارجية
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ن ، إذ أنها تسعى دائما لتوسيع حصتها السوقية مالخيريةتعتبر المنافسة كلها مخاطر خاصة بالنسبة للمؤسسات 

اموال المتبرعين والمانحين، من خالل استقطاب التبرعات سواء عن طريق التميز المعنوي القائم على الدعاية 

.واإلشهار الضخم أو التميز المادي القائم على تطوير خدمات ومشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة

مخاطر المنافسة 

وتشمل كل المخاطر الناتجة عن كل القوى والعوامل البيئية التي تعمل في ظلها جميع المؤسسات، والتي 

:تؤثر عليها بشكل مباشر وغير مباشر ويمكن توضيح مخاطرها فيما يلي

مخاطر المرتبطة بالبيئة الخارجية العامة 
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وتتمثل هذه المخاطر في الخسائر التي يمكن أن تلحقمخاطر البيئة السياسية والتشريعية 

تتعاكس مع بعض أو كل أهداف حال صدور قوانين وتشريعات جديدة بالمؤسسات في 

المؤسسة

، المتغيرات االيتصاديةوتتم ل مخا رها في جميع المخا ر الناتجة عن : مخاطر البيئة  االقتصادية 

عبر معرفة مؤشرات النمو االيتصادي والدخل القومي ومتوسط دخل ال رد السنوي وزيادة البطالة 

بسبب ضعف الجوانب الخيرية مؤسسات ال، والتي من شأنها أن تؤثر على خلق القيمة داخل وغيرها

المالية
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بالمجتمع الذي تتواجد فيه، من المنظمات الخيرية وهي تتم ل في ارتبا  : مخاطر البيئة االجتماعية 

خالل التوزيع الجغرافي للسكان وكذا التوزيع العمري لهم، لـكون هؤالء السكان هم الركيزة األساسية 

تتم ل في الخساتر التي يمكن أن تتكبدها المؤسسة فيللمؤسسة، وما يمكن أن ينجر عليه من مخا ر 

، الشيء الذي يمكن حال تغيير بعض أو كل معالم المجتمع المستهدف م ل تغير ييمة وعادته وتوجهاته

.المؤسسات الخيرية أن يؤدي للى تع ر 

، نتيجة الخيرية مؤسسات الوتعتبر مخاطرها من أقوى المخاطر التي تواجهها : مخاطر البيئة التكنولوجية 

، مخاطر تقادم أساليب تقديم الخدماتتأثيرها على أغلب الوظائف في المؤسسة، ومن أهم مخاطرها، 

والذي يمكن أن يسبب ضياع وتسرب استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى مخاطر ضعف 

الخيرية مؤسسات الكل هذه المخاطر المتنوعة والمتشابكة في بعضها البعض أوجب على . للمعلومات

ضرورة تبني منهجية واضحة في التعامل مع هذه المخاطر
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سجل المخاطر وصف 

الخطر 
النتائج األسباب 

نوع 

المخاطر 
الوقائية اإلجراءات مالتقيير التاثياالحتمالية 

المسئول عن

الخطر 
التكلفة

انخفاض 

التبرعات

اعداد عدم-

خطة معتمدة 

لمشاريع 

المؤسسة 

ومواردها 

ق ضعف تسوي-

ة مشاريع المؤسس

قلة الكادر -

البشري الخاص 

بالموارد 

عدم حصول -

الكادر البشري 

على تدريبات 

كافية خاصة 

بالتسويق 

حدوث عجز --

في المركز

المالي 

للجمعية 

ة تقييد أنشط-

وتوسعات 

نشاط 

المؤسسة 

انخفاض -

النسبة 

اإلدارية 

وبالتالي 

االستغناء عن

بعض 

الموظفين 

مخاطر مالية -

مخاطر -

استراتيجية

مخاطر --

اجتماعية 

اعداد خطة مواردية تسويقية•4520

لمشاريع المؤسسة 

اطالق حمالت تسويقية •

امج تدريب الموظفين على البر•

التسويقية 

الخ .......•

25000مدير اإلدارة 

اإلهمال في -فقد المتبرعين

اعداد التقارير 

استياء-

المتعاملين 

مخاطر السمعة 

مخاطر مالية 

د وضع خطة زمنية واجرائية إلعدا2510

التقارير 

توظيف موظف إلعداد التقارير* 

مدير اإلدارة 

عدم ترخيص -اغالق الفروع 

الفروع 

شكوى -

الجيران 

انخفاض-

التبرعات 

مخاطر مالية -

مخاطر -

قانونية 

مخاطر -

استراتيجية

ة فتح فروع في أماكن مرخص•4520

لها 

تقوية مراكز بعض الفروع •

المسموح لها 

الحصول على موافقات •

الجهات المخولة 
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وصف 

الخطر 
النتائج األسباب 

نوع 

المخاطر 
الوقائية اإلجراءات يمالتقير التاثيالحتماليةا

المسئول 

عن الخطر 
التكلفة

عدم وعي 

الموظفين 

بحقوقهم

وواجباتهم 

عدم وجود •

سياسات 

واوصاف 

وظيفية واضحة

غياب •

الصالحيات 

اإلدارية 

عملية ضعف•

التدريب 

مالي هدر•

عقوبات على•

الجمعية 

وضع اوصاف وظيفية •2510مخاطر قانونية 

واعالم الموظف بها 

وضع نظام للصالحيات •

والتقييم الدوري 

مدير إدارة الموارد 

البشرية 

عدم االحتفاظ •ت فقد البيانا

ة بنسخ احتياطي

ضعف البنية •

التحتية 

المعلوماتية 

التعرض •

للهدر المالي 

االضرار •

بسمعة 

المنظمة 

مخاطر مالية 

مخاطر تقنية 

السمعة مخاطر

توفير كادر بشري مدرب •155

اختبارات للنسخ اجراء•

االحتياطية 

التأكد من السيرفرات •

والسعات التخزينية 

تقنية مدير إدارة 

المعلومات 
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وصف 

الخطر 
النتائج األسباب 

نوع 

المخاطر 

االحتما

لية 
الوقائيةاإلجراءات يمالتقير التاثي

المسئول 

عن الخطر 
التكلفة

االعمال تركز

لدى جهة واحدة 

داخل الدولة 

محدودية عدد •

الجهات 

المعتمدة في 

الدولة 

عدم التعاون •

المسبق مع 

الجهات 

األخرى في 

الدولة 

احتكار •

الجهة 

لمشاريع

الجمعية في

الدولة 

اذا حدثت •

مشكلة 

للجهة يتم 

وقف كافة 

المشاريع 

مخاطر 

استراتيجية 

مخاطر السمعة 

اختيار اكثر من شريك •4312

تنفيذي داخل الدولة 

هات تنويع المشاريع بين الج•

المنفذة 

مدير إدارة 

المشاريع 

تنفيذخطر عدم

المشاريع 

ضعف •

المتابعة 

والرقابة 

ضعف •

الزيارات 

الميدانية 

للمشاريع 

تنفيذ •

المشاريع في

مناطق يصعب

التحقق من 

المشاريع 

االحتيال في •

التقرير 

المقدمة من 

الجهة 

خسائر •

مالية 

هدر •

التبرعات 

عدم تأدية •

األمانة 

مخاطر مالية 

مخاطر قانونية 

مخاطر السمعة 

توفر دراسات متكاملة •3515

للمشروع 

ة تفعيل دور الرقابة الفعال•

متابعة مراحل التنفيذ •

تفعيل الزيارات الميدانية•

المفاجأة 

تنفيذ المشاريع في أماكن•

سهلة الوصول 

ة في استخدام التقنيات الحديث•

متابعة المشاريع 

مدير إدارة 

المشاريع 
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مصفوفة المخاطر 

درجة الخطورة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

منخفضة

32
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2
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االستفسارات واالسئلة 

نشكركم على حسن استماعكم 

تقديم

عمر عزالدين 

خدمات إدارة المخاطر والتدقيق مدير 

IARCPمن CRCMPاختصاصي إدارة المخاطر وااللتزام 

IRMعضو معهد إدارة المخاطر اإلنجليزي 

UKPBعضو هيئة البورد البريطاني للمحاسبين 

ILMاختصاصي اعداد استراتيجية و تقارير االستدامة من 

-ISRPLمستشار دولي في تطبيقات االستدامة  ICISA
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منهجيات تحقيق تحول ناجح
للوصول إلى استدامة مالية للمنظمات الخيرية والمجتمعية

APPROACHES FOR SUCCESSFUL TRANSFORMATION 
TO FINANCIAL SUSTAINABILITY

ورشة عمل

بشيت حمد المطرفي/ تقديم 
مساعد المدير العام للخدمات الصحية واالستراتيجية والتطوير والتميز المؤسسي 

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة

2020نوفمبر 27–1442/ 4/ 12الجمعة  



:النتائج الرئيسة المنشودة

.اقتراح منهجيات وخطوات فاعلة لمن اجل تحقيق االستدامة المالية•

تعزيز الوعي بحاجة المنظمات إلى تخطيط االستدامة المالية •



المتوقع من المشاركين في الورشة 

بشيت حمد المطرفي / ميسر الورشة 

ويسعى الميسر إلى الوصول بالورشة لتحقيق الغرض المنشود منها، والنتائج 

. المتوقعة لها، من خالل حفز المشاركين لتقديم أفكار علمية وفق أطر عملية



المتوقع من المشاركين في الورشة 

التفاعل المستمر من خالل المشاركات المسموعة أو عبر الدردشة المكتوبة 

وفقا لقواعد الورشة وبما يحقق النتائج المنشودة 



(المحاور الرئيسة) أجندة الورشة 

التخطيط لالستدامة المالية ١

منهجيات العمل٢



حرية طرح األسئلة 

االحترام المتبادل أثناء الحوار 

التركيز بعيدا عن المحادثات الجانبية في الدردشة 

التركيز بعيدا عن األجهزة االلكترونية 

المحافظة على الوقت 

المبادرة في التعاون وتقديم األفكار ذات العالقة بالورشة

القواعد األساسية للورشة



مصطلحات الورشة

12

بناء المنهجياتالتحول وإدارة التغيير



مصطلحات الورشة

يرتبط التغيير غاليا باستخدام المؤثرات الخارجية
بينما يرتبط التحول بالقناعات الداخلية وثقافة اإلنسان 

( قيادة التغيير) يزداد التغيير قوة كلما ارتبط بالقيادة 

يركز على تعديل اإلجراءات أو نماذج العمل،

ة وبالتالي لكن التحول يعدل المعتقدات بحيث تصبح اإلجراءات طبيعي
.  تحقق النتيجة المرجوة

من التغيير إلى التحول



مصطلحات الورشة

ل إلى طريقة العمل التي تقودنا إلى الوصو
.الهدف عبر خطوات علمية محددة المنهجية



؟لماذا تزداد الفجوة

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf


االستدامة 

والتواصل المؤسسي 

المؤسسة 
المستدامة

عالقات جيدة 
مع المجتمع 

إدارة 
وسياسات 
مالية ذات 
ءة فعالية وكفا

ويق فعالية التس
والوصول إلى

المجتمع

خدمات ذات 
جودة تستجيب 

لالحتياجات 



االنسجام بين المؤسسة وأصحاب المصلحة

المؤسسة

....األهداف، االحتياجات، االهتمامات، الرؤية

التحالف

الثقة

الوالء

االلتزام

أصحاب 
المصلحة



:مقومات االستدامة المالية

الحصول على مجموعة -٤

من أنواع التمويل ، بما في 

ذلك األموال غير المقيدة

التركيز على تبرعات األفراد -٣

تنويع مصادر الدخل -٢

تطوير عالقات قوية مع -١

أصحاب المصلحة ، بما في 

ذلك المستفيدين والموظفين

والمانحين، مع استمرار 

المحافظة عليها 

بناء االحتياطيات المالية-٥



:مقومات االستدامة المالية

ماذا يتضمن ) االستثمار -٩

(من جديد؟

إدارة وتمويل التكاليف العامة -٨

بشكل استراتيجي

وضع استراتيجية مالية -٧

موازية للخطة االستراتيجية

( لوثيقة استراتيجية التموي) 

تقييم وإدارة المخاطر-٦



:قياس االستدامة المالية

المالءة المالية -3
عالقة األصول )

(.بالديون وااللتزامات

النقد )السيولة -2
المتاح لدفع الفواتير 
والوفاء بااللتزامات 

(الحالية

دخل المنظمة -1
فائض )الصافي 

اإليرادات عن 
(المصروفات

:يمكن قياس االستدامة المالية من خالل



:أمثلة لمؤشرات االستدامة المالية

رئيسمؤشر

مستوى األمان المالي 
لدى المؤسسة

...(عدد المصادر الجديدة) مدى تنوع مصادر الدخل ❖

...(  نسبة غير المقيدة إلى ) مصادر األموال غير المقيدة ❖

...(من فائض المال غير المقيد ) حجم االحتياطي المالي ❖

(...معدل الرضا، الشفافية، ) متانة العالقة مع أصحاب المصلحة الرئيسين ❖

ة 
عي

ر
 ف
ت

را
ش
مؤ

..(استثمار، تطوع، شراكات)من غير التبرعاتنسبة تغطية احتياجات المستفيدين❖



:يلوثيقة استراتيجية التمو

راقب تقدمك في 

تحقيق األهداف      

القياس ) 
(والتحسين

وضع وتحليل 

األهداف

أدرس المخاطر جيدا 

وضع إجراءات 
للتعامل مع كل خطر

توزيع األهداف 

على مراحل 

استعن بالخبراء، 

كل في مجاله 



ةمواصفات الخطة المالية االستراتيجي

2 1

4 3

تتضمن وضع أهداف 

للوصول إلى االستدامة 

المالية 

صياغة مؤشرات جيدة

ت تحديد مستهدفا

مالية رئيسة

د رسم سياسات لتولي

الدخل 



ةمواصفات الخطة المالية االستراتيجي

6 5

8 7

بناء احتياطي مالي كاف
ضمان تغطية 

معقولة للتكاليف

األساسية

ي مراقبة التقدم ف

األداء 

التعامل مع 

المخاطر 



:يةتصنيف السياسات المالية في الخطة المال

سياسات االحتياطي-2

سياسات التكاليف -3

األساسية 

سياسات الدخل -1

السياسات األخالقية -4
)  سياسة التعامل مع المخاطر -5

ى، االحتيال، التزوير، االختالس، الرشاو
(  …الموثوقية، فقد التمويل، التضخم

مل سياسة التواصل والتعا-6

مع أصحاب المصلحة 



بناء المنهجياتأسس
:  ا لما يليتبنى منهجية لكل سياسة من سياسات االستدامة المالية وفق

مالك  المنهجية 
ومعتمدها

النتائج المتوقعة للمنهجية 

ومستهدفاتها ومؤشرات ودورية 
قياسها

ية ارتباط المنهجية باستراتيج

بالرؤية وبالرسالة) المؤسسة 
(  واألهداف والقيم

تعريف المصطلحات 
الواردة في المنهجية 



بناء المنهجياتأسس
:  ا لما يليتبنى منهجية لكل سياسة من سياسات االستدامة المالية وفق

وصف المنهجية، ) المعلومات األساسية 

وغرضها، وسالمتها، وتكاملها مع احتياجات 

أصحاب المصلحة، وارتباطها بالمنهجيات 
...  األخرى

تطبيق المنهجية والقياس 
والتحسين 

أدوار المسؤولين 



المالحق، والشواهد



شكًرا لكم،،،







ماجيدوافلماملاليةةلالستداممقياسعنالرحبيغريابلقطاعواملعنيوناملهتمونحبثعندماالقصةبدأت
اجلهاتلدىلسائدامنكانحيثاملالية،االستدامةمفهومحولاألراءوتباينتاحلديثوكثرعنه،يبحثون

لزاماكانوحينهاهةاجللدىالذاتيةواملصادراألوقافتوفرمدىيفتنحصراملاليةاالستدامةانالرحبيةغري
منوبعدهاهباقر مدىلتحددالرحبيةغرياجلهاتإليهاترجعانتستطيعوحمكمةواضحةمعايريوجود

.املاليةالستدامةالتطويراجلهاتتلكاحتياجاتتلمسمناإلشرافيةاجلهاتوتتمكناملاليةاالستدامة

قصة نجاح 



04

01

منصة



04



ستدامة املاليةغري الرحبية لصناعة االللجهات االختيار األفضل يف تنمية املوارد املالية 

حمافظة40مستفيد  يف أكثر من 2000متكني وأتهيل أكثر من ▪
جهة ال رحبية200استفاد من خدماتنا أكثر من ▪

.. الرؤية 



04

02

منصة



04



املدىعلىالرحبيةغريهارسالتحتقيقيفاالستمرارعلىقادرةاجلهةفيهاتكوناليتاملاليةاحلالة
.الواقعرضأعلىاملنشودةأهدافهالتحقيقوقدرهتالبقائهاشرطا  تعدواليتالطويل،

..  االستدامة الماليةتعريف 



04

03

منصة



04



عنبعدهاأورهباقمدىحيثمنالرحبيةغرياجلهاتمستوىحتديدإىليهدفإلكرتوينمقياس
يتمدقيقةقميةر نتيجةللجهةتعطيبعنايةوضعهامتمؤشراتعدةخاللمناملاليةاالستدامة

.اجلهةنتائجحتليلعلىبناء  بتوصياتتدعيمها

مقياس االلكتروني؟ما هو 



04

04

منصة

مبررات القيام بالمشروع



04



.الرحبيغريالقطاعدورتفعيل1)
.عاليةابحرتافيةاملاليةاالستدامةخلدمةالتقنيةتسخري2)
.متكينيةبربامجةالفجو تلكوسداملاليةاالستدامةعنبعدهاحجمعلىالرحبيةغرياجلهاتتعرف3)
.املاليةاالستدامةحتققنوعيةومنتجاتمبادراتلتصميمأوليهنواةاملقياس4)

القيام بالمشروعمبررات 



04

05

منصة



04



.املاليةاالستدامةمبكوانتالوعيمستوىرفع▪
.االستدامةحتقيقيفلإلسهاموالتشغيليةاالسرتاتيجيةاخلططتوجيه▪
.عليهاواحملافظةتطويرهاعلىوالعملالقوةجوانبعلىالتعرف▪
.وحتسينهامعاجلتهاعلىوالعملالضعفجوانبعلىالتعرف▪
.قةدقيقراراتالختاذنتائجواملاحننياملهتمنيتعطيتقاريرعلىاحلصول▪

المقياسأهداف 



04

06

منصة



04



المقياسمنهجية 

وضتتع عتتدة فتتروع وجوانتتب ، و اجلهتتةمشلتتت املنهجيتتة تقستتيم املقيتتاس إىل حمتتاور رئيستتية مشلتتت جوانتتب حتقيتتق االستتتدامة املاليتتة يف ▪
.موزونة لكل حمور حسب درجة أتثريه يف حتقيق االستدامة املالية

محاور



04

07

منصة



04



مقيتتتتتتتتتتتاس االستتتتتتتتتتتتدامة املاليتتتتتتتتتتتة ▪
كيمتته للجهتتات غتتري الرحبيتتة مت حت

دةمن جامعة امللك عبدالعزيز جب

المقياستحكيم 



04

08

منصة



04



مقياس االستدامةمراحل صياغة 

صياغة احملاور •
رعية الرئيسية والف

هت1437صفر 

حتديد ووزن •
يم جوانب التقي
لكل حمور

هت1437رجب
حتكيم املقياس•

من جهة أكادميية
متخصصة

هت1438ربيع أول 

من تطبيق القياس•
خالل املقابلة 

املباشرة

هت1438رجب 
تطبيق القياس من•

خالل مناذج 
google draive

هت1439حمرم 

إنشاء املنصة •
االلكرتونية

هت1440حمرم 
يب القياس التجري•

من خالل املنصة 
االلكرتونية
هت1440ذو القعدة 



04

09

منصة



04



للمقياس



للمقياس



للمقياس



للمقياس



للمقياس



للمقياس



للمقياس



للمقياس





https://bit.ly/2Kq4l0h








تحديات االستدامة والتكيف التي تواجه 
الجمعيات الخيرية المحلية الناشئة في زمن

الكارثة 

محمد زاهد المصري. د•

أطباء عبر القارات تركيا –المدير التنفيذي •



دروس مستفادة 
من تجربة المنظمات اإلنسانية السورية  



المأساة السورية هي أكبر كارثة 
انيةإنسانية بعد الحرب العالمية الث

ةأكبر عدد من المحتاجين للمساعد

اريخ أكبر استجابة إنسانية في الت



وحتى اليوم تأسست مئات الجمعيات2012من 
الخيرية السورية المحلية لتقديم المساعدة

للسوريين 
وريين أغلبها كمبادرات تعاون بين الناشطين الس

رج في الداخل والمغتربين السوريين في الخا



عل نشأت الجمعيات السورية المحلية كردة ف
وليس كمشروع مخطط له 

كانت دائماً تتطور من خالل التعلم من 
األخطاء 



تحقيق االستدامة المالية تحدي رئيسي
للمؤسسات العاملة في القطاع الخيري 

رية ما هي التحديات الخاصة بالجمعيات الخي
الناشئة من رحم الكارثة اإلنسانية ؟  



إطفاء الحرائق 



تحديات التكيف 

الزمني الجيلي الوظيفي



ف الموارد التي تعتمد عليها عملية التكي

المالية
الموارد 
البشرية

المعلومات العالقات



الموارد البشرية 

السلبيات 

التطور المؤسساتي/ اإلنجازات الفردية •

انحسار التطوع •

تحقيق التجانس من خالل البناء على •
اعتبارات مناطقية وايدولوجية وقومية

وادرهاتفريغ القطاعات التقنية الحيوية من ك•

تسرب الكوادر إلى المنظمات الدولية•

الجندرة –الحيادية معضالت •

اإليجابيات

ة سرعة اكتساب المعرف•
والمهارات

التفرغ الوظيفي•

فرصة كاملة لالنخراط•
نية في االستجابة اإلنسا

العالمية

عالة المشاركة النسائية الف•



المعلومات 

السلبيات 

ة االعتماد على المنظومة الدولي•
بهدف تخفيف التكاليف

دعم القضايا / المصداقية •

اإليجابيات 

الوعي الكامل بأهمية •
المسوحات ونشاطات جمع 

المعلومات

امتالك المعرفة واإلمكانيات •
المطلوبة لجمع وإدارة 

المعلومات 



العالقات والتأثير 

السلبيات

التداخل بين العمل اإلنساني•
والسياسي

ض التمثيل غير المؤهل في بع•
المناسبات والمنصات

التنافسية •

بيةاالنفصال عن الحاضنة الشع•

دول القيود المفروضة من قبل ال•
وريةالمستضيفة للجمعيات الس

االيجابيات

قويةتشكل تحالفات المناصرة ال•

المساهمة الكبيرة في تشكل•
يدالمجتمع المدني السوري الجد

ة الوصول إلى المنصات الدولي•
المعنية باتخاذ القرار 



ة تحالف المنظمات السورية غير الحكومي



الموارد المالية 



اإليجابيات 

لدوليةالوصول إلى التمويل الدولي وبناء الشراكات مع المؤسسات ا•

الوصول إلى التمويل العربي •

الشريك الفاعل والوحيد على األرض داخل سوريا •

ارة القدرة على تحقيق شروط تمويل الجهات الداعمة ومعايير اإلد•
المالية 



السعي لتأمين حجم تمويل أكبر بكثير من قدرات المؤسسة •

التنافسية بين المؤسسات وصوالً لالنتهازية •

التمويل الموجه على حساب الموارد الداخلية  •

تجاهل تحقيق المشاريع والبرامج اإلنسانية لشروط الجدوى •
االقتصادية 

ى االقتصاد تفاقم اآلثار الجانبية الناتجة عن االستجابة اإلنسانية عل•
المحلي 

مؤسسات الفجوة الكبيرة بين مرتبات الكوادر المحلية العاملة في ال•
الخيرية مقارنة ببقية الفئات المجتمعية المنكوبة 



أهم مهددات االستقرار واالستدامة المالية  

الفقاعات التمويلية •

عقود التمويل قصيرة األمد•

تكاليف التشغيل العالية على مستوى المؤسسة والمشاريع •

تقديم الخدمات المجانية لكافة الفئات •

ضعف التنوع في مصادر التمويل•

ضعف الموارد الداخلية•

ضعف إدارة المخاطر مع وجود مهددات خارجية مهمة•

فقدان الثقة المتبادلة بين األمناء و القيادات التنفيذية •



مشروع 
ية  دليل تأسيس وإدارة الجمعيات الخيرية المحل

:  األهداف 

موارد أكبر وتكاليف أقل •

إدارة مخاطر فعالة•

مصداقية وقبول مجتمعي •

أثر مستدام •



موارد اكبر وتكاليف اقل 

.(دقات توجيه الص–االستثمارات –التطوع )تنمية الموارد المحلية •

ةالتركيز على النشاطات الخيرية على حساب الخدمات المجاني•

دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع •

التكامل من أجل تكاليف تشغيل أقل•

تفعيل دور المرأة •

أدوات التواصل و اإلدارة عن بعد ؟•

دور مجلس األمناء •



ادارة مخاطر فعالة 

التعامل الحذر مع فقاعات التمويل•

العالقة الواضحة والمحددة بين األمناء والقيادات التنفيذية •

الشفافية القصوى •

:  تبني المعايير المؤسساتية ومراقبة تنفيذها •

–تضارب المصالح–الفساد المالي –التحرش والعنف الجنسي 
التعامل مع تدخالت سلطات األمر الواقع 



توفير الحاضنة الشعبية 

كيف تكون المجتمعات المستفيدة في قلب االستجابة 

الجمعية جزء من المجتمع •

تفعيل نظام التطوع للكوادر والمستفيدين •

استهداف الفئات الهشة•

مبادرات تنموية تستهدف المجتمع •

التنسيق بين األمناء و القيادات المجتمعية•

قيم الممولين الخارجيين –قيم المجتمع •



أثر مستدام 

...(بناء قدرات –منح دراسية )المشاريع التنموية لألفراد •

المستفيد اليوم هو مقدم الخدمة غداً •



قليل دائم خير من كثير منقطع

محمد زاهد المصري. د
أطباء عبر القارات تركيا –المدير التنفيذي 

+905352616820
ceo@pac-turkey.org



 
 

 

 

 
 تحقيق االستدامة المالية للمنظمات الخيرية في أوقات األزمات وبعدها
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 الفهرس ومحتويات البحث
 

 

 3ص          شكر وتقدير  -

 4ص          مقدمة  -

 5ص        مدخل االستدامة المالية -

 5ص            المنظمات الخيرية االستدامة المالية لمواصلة أداء  أهمية -

دولة الكويت ودورها كمركز عالمي للعمل اإلنساني في تسهيل وتوفير برامج   -

 6-5ص                  االستدامة المالية للمنظمات الخيرية 

 تداعيات أزمة كورونا المالية على العالم وعلى المنظمات الخيرية  -

اإلنسانية والخيرية في تحقيق االستدامة المالية أثناء  جمعية السالم لألعمال  تجربة -

 8ص                          أزمة كورونا وبعدها

 10ص          خاتمة   -

 11ص          المراجع   -

 13ص           السيرة الذاتية -
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 شكر وتقدير 
 

الشالكر وعظيم  تتقدم جمعية السالالم لألعمال اإلنسالانية والخيرية بجزيل  تتقدم  
ولمعهد الشالالالبكة اإلقليمية    للشالالالبكة اإلقليمية للمسالالالؤولية االجتماعية  اإلمتنان

لإلسالالالالالتالدامالة المالاليالة للمنظمالات   إلقالامالة المؤتمر السالالالالالادس للتالدريالب بالالريالا 

مدخل لممارسالات  تحت شالعار   اإلسالتدامة.. 2020الخيرية والمجتمعية لعام 

 28-26ي الفترة مالابين  عالالميالة لمرحلالة مالا بعالد أزمالة جالاوحالة كورونالا   ف
ودعوتنالا في جمعيالة السالالالالالالم لألعمالال اإلنسالالالالالانيالة والخيريالة للمؤتمر  نوفمبر

تحقيق االسالالالالالتالدامالة المالاليالة للمنظمالات   وتقالديمنالا ورقالة علميالة وبحالث بعنوان
اإلنسالالالالالانيالة   وتجربالة جمعيالة السالالالالالالم لألعمالال  الخيريالة في أوقالات األزمالات

 .في االستدامة الماليةبجاوزة الكفاءة العلمية  وتكريمناوالخيرية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة :
 

المنظمات الخيرية اليوم في العالم لتقديم المزيد من الدعم للمسالالاهمة  تسالالعى
من خالل جهودهالا التووعيالة لمسالالالالالاعالدة الالدول والشالالالالالعوب لتحقيق التنميالة  
المسالالالالتدامة   بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والشالالالالراكات المتنوعةمع 

مسالتدامة كافة الجهات المعنية الحكومية واألهلية والخاصالة لتحقيق التنمية ال
للشالالالالالعوب والالدول والمجتمعالات  وإن توفير الموارد المالاليالة واسالالالالالتالدامتهالا  
يعتبران التحالد  األكبر أمالام هالذل المنظمالات الخيريالة  وفي هالذا البحالث نسالالالالاللو 
الضالالوء على جهود دولة الكويت ومنظماتها الخيرية وتجربة جمعية السالالالم 

لكويتيالة لتوفير  لألعمالال اإلنسالالالالالانيالة والخيريالة كالمحالد المنظمالات اإلنسالالالالالانيالة ا
الموارد المالية وتحقيق االسالالتدامة المالية السالالتمرار دعم الدول والشالالعوب   
وتوفير احتياجاتها   ومسالالالاعدتها في تخوي نكباتها وكوارثها  والمسالالالاهمة  

 . في تنميتها واستقرارها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 :االستدامة المالية مدخل
االستتادامة  ي ايقير رستتالاإلا اننستتانية  اقديا المستتاعدات هي قدرة المنظمات الخيرية على  

المالية من خالل م اردها المالية الاي اجمعإلا من المابرعين  الشتراات  الشترااو  المانيين   
 من ايقير أرباح مالية  ع ائد من مدخرااإلا المالية  أصتتت لإلا   دائعإلا الما  رة  لاستتت ي   

يامة   ا ستتتي  الشتتترااات  الاميس  ي استتت ير  م اصتتتلة عملإلا   ر خ ة استتتاراايجية م
المشتر عات   اق ية العالقات م  المانيين  اعسيس الققة لديإلا لم اصتلة ع ائإلا  دعمإلا من 

 .خالل اس يدها باننجاسات  األقر انيجابي لابرعااإلا
 

 :االستدامة المالية لمواصلة أداء المنظمات الخيرية أهمية
أ لت أسمة ا ر نا بظاللإلا االقاصتتتتادية  االجاماعية على د ل العالا    ستتتتببت العديد من 

  س او على المسا ى االقاصادي  االجاماعي  ه  ما أاداه المديرة العامه المشاال  العقبات  
لصتند   النقد الد لي الستيدة اريستاالينا ج رجييبا بق لإلا ان العالا ي اجه است و اسمة اقاصتادية  

د لة  180منذ الاستتتاد الابير الذي  ق   ي قالقينات القرن الماوتتتي  ا قعت بان ااقر من   

% من الق ى  81ستتتاشتتتإلد اراجعا  ي دخل البرد هذا العاا  أعلنت دراستتتة األما المايدة ان  

مليار شتتتتخ  قد أ لقت أماان عملإلا بشتتتتال اامل ا   3,3العاملة بالعالا  الاي اقدر بني   

 .(1بشال جسئي )
 

 مية االستدامة المالية لمواصلة أداء المنظمات الخيرية:هأ
إن أستا  عمل المنظمات الخيرية ه  استاداماإلا المالية  ا  ر ايرادات مالية اعينإلا على انبيذ  
أنشتتتت اإلا  برامجإلا  مشتتتتاريعإلا المان عة   بد ن الم ارد المالية المانامية  المستتتتامرة  ي 

عإلا قد يعروتتتإلا الى الا قو   ذلإ  إن من أابر ايديات  المنظمات الخيرية  إن انبيذ مشتتتاري
المنظمتات الخيرية هي انستتتتتاتدامة المتاليتة  ممتا يدع ها الى بذل ال األستتتتتبتا   األستتتتتالي   

  ال ر  الداعية الى انمية م اردها  اس يقإلا برامجإلا.
 

دولالة الكويالت ودورهالا كمركز عالالمي للعمالل اإلنسالالالالالاني في تسالالالالالهيالل وتوفير برامج  
 : مة المالية للمنظمات الخيريةاالستدا

اعابر د لة الا يت من أابر د ل العالا  ي دعا المنظمات االنسانية  قد اخااراإلا منظمة األما 
لاا ن مراسا عالميا للعمل اننستتاني  اخاارت أميرها الرايل الشتتي    2014/9/9المايدة  ي 

لد ر د لة الا يت رستميا  أهليا    صتباح األيمد الجابر الصتباح ريمه ق قائدا للعمل اننستاني
 ي اقديا المنح  المستاعدات للد ل  الشتع      قد قدمت الا يت  ي أخر خم  ستن ات  ق  

مليار د الر لمستتتاعدة الد ل المنا بة  الماوتتتررة  النامية   مما ستتتاها بشتتتال ابير  ي  5

   يعإلا  برامجإلا الانم يةايقير االسادامة المالية للمنظمات الخيرية  ي د ل العالا لانبيذ مشار
 
 
 



 
 

 

 
 

 
امتا اق ا د لتة الا يتت باستتتتتإليتل اجراوات جم  الابرعتات للمنظمتات الخيريتة عبر  ستتتتتائتل 
الاان ل جيتا اليتديقتة  من خالل الابرعتات المتاليتة عبر األ ن الين   استتتتتإليتل يمالت جم  

انجامتاعيتة  امتا اق ا  سارة الابرعتات للمشتتتتتاري  الخيريتة الاي اعامتدهتا  سارة الشتتتتت  ن  
الختارجيتة بتاعامتاد المنظمتات الخيريتة  ي د ل العتالا لاتأايتد مبتدأ الشتتتتتبتا يتة  ي العمتل الخيري  
الا ياي  الاي أدت الى ققة المابرعين  المانيين  الق اع الخا   الم ستتتتستتتتات اليا مية 

انمية الم ارد المالية    بالمنظمات الخيرية  مما ساها  ي  ي المسيد من الابرعات الاي أدت الى
  اساداماإلا لدى المنظمات الخيرية الا ياية.

 
 

 : جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية

   بدأ نشتتا إلا الا  عي  2010ان لقت  ارة جمعية الستتالا لمعمال اننستتانية  الخيرية عاا 

اننستانية  الخيرية  م    اننستاني  ي جمإل رية قر يسيا من خالل م ستستة الستالا لمعمال  

ا ستتت  نشتتتا إلا الم ستتتستتتي  ر باإلا  ي إيجاد شتتترااة مجامعية  إنستتتانية معإلا من خالل 

الم ستستات الخيرية  اننستانية بد لة الا يت  ايالبت م  الإليئة الخيرية انستالمية العالمية  ي 

لقائم ن     م  اسدياد نشتتتا إلا  ر باإلا  ي الا ستتت  للعمل  ي د ل العالا ستتتعى ا2014عاا  

يت ا  عليإلا  لاأستتتي   اشتتتإلار جمعية الستتتالا لمعمال اننستتتانية  الخيرية  ي د لة الا يت

لاإلدو الى انمية    22/3/2016اشتراو  رعاية  سارة الش  ن االجاماعية    اا إشإلارها   ي 

الم ستستات المجامعات  الستعي للانمية المستادامة  ي الد ل بالشترااة المجامعية  الد لية م  

جمعيات انستانية على مستا ى العالا  اما استعى   5 المنظمات   لاا ن مستاقبال وتمن أ وتل 

 لايقير أهدا إلا  رسالاإلا  قيمإلا  الاي اامقل  ي :

 

 الرسالة : 

بنتاو جمعيتة إنستتتتتانيتة خيريتة انم يتة اتأهيليتة عتالميتة ماميسة استتتتتاها  ي ر    اماين معتانتاة   

ل مشتتتتر عات  برامس إنستتتتانية خيرية انم ية   شتتتترااات  المجامعات المستتتتاإلد ة من خال

 اصتيبإلا الذين المنا بين  منإلا الياجة ذ ي  مستاعدة ني  الستعياستاراايجية عالمية  اباوة  
 . الا ارث 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 األهداف :

 . خارجإلا المقر د لة داخل منا ر اا ة  ي  الخيرية اننسانية المشاري  انبيذ ني  السعي -

 .  يرها  اأهيل  صية اعليا من الخاصة االياياجات بذ ي للعناية الجإل د بذل -

 .األجيال بناو  ي بد رها قيامإلا لومان الميااجة األسر رعاية -

  . للجمعية الداعمة  الجإلات المابرعين ققة اس  -

 . الخيري اننساني العمل  ي  الا  ع ر ح اأصيل -

 الرؤية : 
 .عالمية إنسانية خيرية انم ية اأهيلية اتجمعي 5أن اا ن ومن أ ول  -

 

 القيم : 
 الا اصل –انياسا   –الاأهيل  –الانمية  –الشبا ية  –اننسانية  -

 

 برامجنا :

 برامجنا اننسانية  الخيرية  ان اقية  الانم ية  الاأهيلية  -

 اأهيلية. –إ اقية  انم ية  –إنااجيه  –ققا ية  –إجاماعية  –صيية  –اعليمية  –إنسانية  -

 هاهي الجمعية استتعى باامل  اقاإلا  جإلدها لل صتت ل الى رستتالاإلا المنشتت دة   قد يصتتلت 

(  جائسة   2018 – 2015 ي األع اا )   على جائسة أ وتتتتل م ستتتتستتتتة خيرية  ي قر يسيا

   جتائسة 2018المستتتتت  ليتة المجامعيتة من الشتتتتتباتة انقليميتة للمستتتتت  ليتة االجامتاعيتة عتاا  

   ج ائس عديدة 2020الدبل ماستية اننستانية من الشتباة انقليمية للمست  لية االجاماعية عاا 

عية الستتتتالا لمعمال من د ل  يا مات  منظمات إقليمية  د لية  أممية   استتتتا اعت جم

اننستانية  الخيرية ببوتل ق عس  جل قا بجإل د المشتر ين عليإلا  الداعمين لإلا أن اعمل  ي 

 –بنغالدش   –ب رما    –البلبين    –اليمن   –ارايا    –ستتت ريا    –قر يسيا    –د لة ) الا يت   11

أ سباستاان ( ييث بل  عدد األستر المستابيدة من خدمااإلا داخل الا يت   –البانيا   – اجاستاان  

أستترة ميااجة   بل  عدد المستتابيدين من مستتاعدااإلا داخل الا يت بأسمة    30,000أاقر من 

مستابيد   نبذت مشتاري  انم ية  ا اقية  إنستانية  ي قر يسيا منذ   320,000ا ر نا أاقر من 

ملي ن د الر  اما نبذت مشتتتاري  يمالت ا اقية    60من    اأستتتيستتتإلا الى الي ا بلغت مايقار 

اليمن    – انم ية للد ل المنا بة  الماوررة من األسمات  الير    الا ارث مقل  ) س ريا  

ملي ن د الر   استتا اعت  ي  ارات  جيسة من اأستتيستتإلا    70ب رما ( بلغت مايقار  من   –

س الصتتتيية  المدار   العديد من انبيذ اآلالو من اآلبار  عشتتترات المستتتاشتتتبيات  المراا

 المشاري  الاأهيلية  المشاري  الانم ية  الير ية  اننااجية  يمالت إ اقية ماعددة  ماميسة.

 



 
 

 

 

 

  :تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية في تحقيق االستدامة المالية
   برامس انم ية ماعددة  يرصتت جمعية السالا لمعمال اننسانية  الخيرية على انبيذ مشاري

د ل  اما يرصتتت على استتادامة مشتتاريعإلا  برامجإلا  9 قد بل  عدد الد ل الاي اعمل  يإلا 

 ي هذه الد ل  مما يلسمإلا الير  على االستتادامة المالية لانبيذ مشتتاريعإلا  اشتتغيلإلا   انبيذ  
 صتت ل إلى هذا جمعيات خيرية عالمية   لل 5العديد من المشتتاري  المستتاقبلية لاا ن أ وتتل 

الإلدو الاسمت العديد من االشتتارا ات  الر ى  األعمال لل صتت ل إلى أهدا إلا المنشتت دة من 
خالل استتتتتاتدامتة متاليتة استتتتتا ي  من خاللإلتا انبيتذ التإ الر ى  ال م يتات   لقتد بتذلتت جمعيتة 

 :السالا  سعإلا   اقااإلا لل ص ل إلى االسادامة المالية من خالل
 

  :وقفيةتنفيذ مشاريع   -1

ستتتعت الجمعية لانبيذ العديد من المشتتتاري  ال قبية الاي ادر عائدا على المشتتتاري  اننشتتتائية  
المنبَذه   لاوتتمن استتاداماإلا المالية  اشتتغيلإلا  الصتترو عليإلا   ييث ياا بناو مشتتاري   قبية 

 . ُملَيقة بمشاريعإلا

 

 :شاريع إنتاجيةم -2

نبتذت الجمعيتة عتددا ابيرا  مان عتا من المشتتتتتاري  الاتأهيليتة الاي اتدر عتائتدا على أنشتتتتت تة 
 مشتتتاري   برامس الجمعية     ي ال قت نبستتته اق ا هذه المشتتتاري  اننااجية باأهيل األستتتر  

ملي ن ق عة  7،6د ل أناس   6مشغل خيا ة  ي    147الميااجة  ا  ير  ر  عمل لإلا   منإلا  

د ل استاباد منه  5مراس اأهيلي ير ي  ي   18خ    اما نبذت الجمعية شت   1،7 استاباد منه  

مخبس ي  ر ي ميا أاقر من نصتتو ملي ن   31شتتا   شتتابة    اا اشتتغيل   165000أاقر من 

 . خبسة ي ميا

 

 :تمهيلية ) المشاريع الصغيرة( مشاريع -3

 للمرأة لياا اعامادها نبذت جمعية الستالا الالو المشتاري  الصتغيرة الاأهيلية لمستر  للشتبا   
 .على أنبسإلا  اخبو الجمعية من مصاريبإلا المالية لمشاري  أخرى

 

 :الشراكة مع المؤسسات الخيرية لتنفيذ مشاريع مشتركة  -4

ستعت المعية للشترااة م  الجمعيات  المنظمات الخيرية لانبيذ مشتاري  مشتاراة ياا من خاللإلا 
مما ي  ر ميسانيات للجمعية استاعدها  ي استاداماإلا  اخبيو الميسانيات الم ل بة لالإ المشتاري 

 المالية

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 :مشتركة لتنفيذ مشاريع وتقديم مساعدات تحالفات -5

يتالبتت الجمعيتة م  اايتاد الجمعيتات  المبرات الخيريتة بتد لتة الا يتت لانبيتذ يملتة  سعتة ا
هذه اليملتة للا يت  ي أسمة ا ر نا   ممتا ستتتتتاعد على استتتتتاق تا  مابرعين جدد من خالل 

 .  ساها  ي اعسيس  دعا ميسانية الجمعية من خالل هذا الايالو
 

 

 :تعزيز ثقة المتبرعين والتواصل المتميز معهم لالستدامة المالية للجمعية  -6
اق ا الجمعية بانبيذ مشتتتاري  ماميسة استتتاق   من خاللإلا المابرعين    ياا اس يدها باقارير  

المابرعين الستتتتتامرار دعمإلا للجمعيتة   امتا اق ا الجمعيتة بعمتل متاليتة  إدارايتة اعسس من ققتة  
ريالت خارجية للد ل بمرا قة المابرعين ال العإلا على مشتتاريعإلا  اعسيس الشتتبا ية  الققة  

 . لديإلا   مما ساها  ي اسامرارها  ي دعا مشاري   برامس الجمعية
 

 

 :االستراتيجي للجمعية في االستدامة المالية التخويو -7
الل خ ة الجمعية االستتتاراايجية لمشتتتاريعإلا الاي ايقر استتتادامة مالية  إن مشتتتاري  من خ

 .  برامس الجمعية اسعى جانبا إلى جان  لايقير االسادامة المالية
 

 

 :شراكة وتحالفات مع القواع الخاص لتحقيق االستدامة المالية للجمعية  -8
 المست  لين عنإلا بالا اصتل م   استا اعت الجمعية با  ير ق عس  جل قا بستعي المشتر ين 

مبرات  شتراات  م ستستات الق اع الخا  لانبيذ مشتاري  المست  لية االجاماعية لإلا   مما 
 . ساها  ي ايقير إيرادات مالية   يرة للجمعية ساهمت  ي اعسيس اساداماإلا المالية

 

 

 : وزيادة إيراداتهاستقواب آالف المتووعين الذين ساهموا في تسويق مشاريع الجمعية ا -9
ستعت الجمعية منذ بداية اأستيستإلا  ي استاق ا  الالو الما  عين الذين ستاهم ا بشتال  اعل  ي 

 . انبيذ مشاري  الجمعية  برامجإلا  اس ير مشر عااإلا  اعسيس إيرادااإلا
 

  .جواوز الجمعية تعزز شفافيتها وتديم استدامتها المالية -10

 ا  يقته قا بجإل د العتاملين  يإلتا  شتتتتتراتائإلا من التداعمين  يصتتتتتلتت الجمعيتة بيمتد ق  
 الما  عين على ج ائس عتدة من د ل  منظمتات مان عتة اتأايتدا على اميسهتا  ج دة عملإلتا 

  ي ظل أسمة ا ر نا يصتتلت على عدة ج ائس  شتتإلادات اقدير    2020 شتتبا ياه    بي عاا  

ر الانمية المستادامة للد ل  الشتع    ايقإلا على المسيد من الع او  الاميس للمستاهمة  ي ايقي
 .  المجامعات

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية نموذجا لمواجهة فيروس كورونا : 
بذلت جمعية الستتالا لمعمال اننستتانية  الخيرية جإل دا ماميسة  ي م اجإلة  ير   ا ر نا  

 المبرات الخيريتة   من خالل اليملتة من خالل يملتة  سعتة للا يتت الاي قتامتت بإلتا الجمعيتات  
ال  نيتة للجمعيتات الخيريتة ليشتتتتتد الجإل د لم اجإلتة  ير   ا ر نتا    ايتت عن ان  سعتة 
للا يت    قد نشت ت الجمعية  ي انبيذ مشتاري  عديدة م  اللجان  المنصتات الخمستة الاابعة  

 يت    إنما امادت ليملة  سعة للا يت    لا اان الإ الجإل د مقاصتترة على العمل داخل الا
ما يقار     2020/7/31لاا ن للد ل الماوتتتررة من  ير   ا ر نا   ييث بل  إنباقإلا ياى 

 ملي ن د الر . لقد اانت الإ الجإل د االاالي : 5من 
 

 أوال : منصة الدعم اإلعالمي :

لاللاساا بقرارت ساهمت الجمعية بانبيذ العديد من األعمال انعالمية الا ع ية لدع ة المجام   
الد لة االياراسية لوتمان ستالمة الجمي     قد نبذت عددا من البيدي هات انعالمية الا ع ية  
 النشتتترات انعالمية   اما ستتتاهمت بدعا اليمالت انعالمية مقل يملة نبيإلا صتتتبر . اما 

صتتتتل  قامت الجمعية بعمل أنشتتتت ة مان عة مقل يلقات القرالن الاريا لل ال  من خالل الا ا
 انلاار ني عن بُعد .

 

 ثانيا : الدعم اللوجستي للمؤسسات الحكومية :

قدمت الجمعية دعما ابيرا  مان عا للم ستتستتات اليا مية لمستتاعداإلا  ي اأدية أعمالإلا بشتتال 
 اعل  ماميس لم اجإلة  ير   ا ر نا    قد اا الدعا  الانستتتير م   سارات  م ستتتستتتات 

ة األ قاو  سارة الصتتتية  سارة الداخلية  سارة العدل يا مية  منإلا : سارة الشتتت  ن  سار
 سارة الختارجيتة دي ان الميتاستتتتتبتة ال يران المتدني االدارة العتامتة للم تا ب  سارة الاإلربتاو  

ملي ن  متائتة  قمتان ن ألو    1,180,000البلتديتة  اا اقتديا العتديتد من الاجإليسات مقتل :ا  ير  

  مدار  اني او  اشمل ما يلي:ق عة مان عه لجمي  م سسات الد لة  المياجر 
 

 تجهيز محاجر صحية : -

 -معقمات يد ية   - م اد  ذائية    -مالب  -  -ب انيات    -شتراشتو   -مخاد    -ا  ير )  رش
يل يتات    -عصتتتتتائر   -منظبتات    -يبتاظتات أ بتال  ابتار    -    نستتتتتائيتة   -عب ات ميتاه  

 بأن اعإلا.
او  الصترو الصتيي   بانوتا ة شتاليه مجإلس بالاامل بالااييو  الم  46ا سي  عدد   -

 ممر اللي للاعقيا  15مظلة عاسلة لليرارة    عدد   40إلى 

بعد إلغاو قرار اليظر الالي الشتتتتامل  ا اااح المستتتتاجد اا   توفير احتياجات للمسالالالالاجد: -
الانسير م   سارة األ قاو  الش  ن انسالمية لا  ير سجادات  م اد انظيو  معقمات  

 ساجد.اللية  يد ية لر اد الم
 
 



 
 

 

 
 

 

وإلكترونيالالة:  - يالالدويالالة  من    معقمالالات  أاقر  ا سي   لل سارات    5,000اا  إلاار ني  معقا 

معقا يد ي استتتاباد منإلا    1,200,000 الم ستتتستتتات اليا مية  األهلية    ا سي  عدد 

بانوتا ة الى عدد  الم ستستات اليا مية  األهلية  الجمعيات الاعا نية  األستر  العمالة.
 جإلاس اعقيا الاار ني.  3000

 

 ثالثا : منصة التووع ضد كورونا :

استتتا اعت جمعية الستتتالا لمعمال الخيرية  الخيرية استتتاق ا  أعداد ابيرة من الما  عين  
الا  عية لالنوتماا للجمعية  انبيذ أعمالإلا  مشتاريعإلا  مستاعدااإلا الي مية    قد بل   البر   

 (  رير ا  عي .20( ما  ع   اما شارإ أاقر من )13650عدد الما  عين )
 

 رابعا : منصة دعم المتضررين من كورونا .

استاباد منإلا األستر قدمت الجمعية العديد من المستاعدات للماوتررين من أسمة ا ر نا    الاي  
  العمالة الماوررة .
   : األسر المحتاجة المتضررة 

 قدمت الجمعية مساعدات مان عة لمسر الماوررة منإلا : 
 .لمسر  ذائية سلة  30000 -
 . يد ية  معقمات  صيية سلة 30000 -
(    خل نا نبرد عليإلا  )  مشتتر ع   ي  لمستتر  اإلربائية أجإلسة لشتتراو دإ  150000 -

 أسرة .  1500اساباد منه أاقر من   الذي

 .أسرة 1000  من  يقار  ما لعدد مالية مساعدة -
 

   : المتضررة   العمالة    -
 : الاالي  الني   على الماوررة للعمالة  اقيرة مساعدات  الجمعية قدمت

   ذائية سلة  120000 -
    معقمات صيية سلة  10000 -
راسي )م ب   سعتة للا يتت( التذي الم  الم ب   خالل  من   تذائيتة   جبتة  860000 -

   قد    2020أقاماه الجمعية قبل شتإلر رموتان  استامر لغاية مناصتو شتإلر ي لي   

ستتتتتاها عدد من الما  عين  المابرعين  الشتتتتتراات الغذائية  الم اعا  عدد من  
الشتتبا  ال إلاة الما  ع ن  ي إنجاح عمل الم ب   ا سي  ال جبات على العمال .  

ر من العمالة الماوتتررة من مشتتر ع أوتتايي عيد األوتتيى  اما استتاباد عدد ابي 
(  رد من  50000( أوتتتيية استتتاباد منإلا أاقر من )2850المبارإ ييث اا نير )

 العمالة  األسر الماوررة. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 خامسا : منصة دعم الكويتيين في الخارج :

ستعت الجمعية لاقديا المستاعدة للا يايين  ي الخارم من األهالي  ال ال  الدارستين  ي 
 رد صتتيي  معقمات لاستتليمإلا  ي ال ائرات للعائدين    20000الخارم    قد اا ا  ير  

 .إلى الا يت من د ل العالا
 

مشتتتاري  قدمت الجمعية مستتتاعدات مان عة    نبذت عدة :  مسالالالاعدات الدول لمواجهة كورونا 
 :لمساعدة الد ل الماوررة من  ير   ا ر نا

 : يزياغمشروع )حملة تنفس ( لجمهورية قر   -

ات  يسيا بعد  لب  و أجإلسة انب  لمروى ا ر نا  ي قرنبذت الجمعية مشر ع شرا
 ي ي ا   د الر  594,000لدعا  المساندة  قد اا جم  مبل  لمن الجمعية  االسانجاد

من جمإل ية ارايا  نقلإلا ج ا   جإلاس انب  اا شرا ها 580 ايد  اا شراو أاقر من 

 . على المساشبيات  المرااس الصيية يعإلا سيسيا  ا لقر
 :شراء سيارات إسعاف ومواد وبية لجمهورية واجيكستان -

ختاللتإلتتتا  متن  اتا  رموتتتتتتتان  شتتتتتإلتر  اتبترعتتتات  تي  جتمت   يتمتلتتتة  عتمتتتل                                 اتا 
استتاان  او ستتيارات إستتعاو  م اد  بية ل اج د الر    اا شتتر  500000جم   

 .ير   ا ر ناادعما لإلا لم اجإلة  

 .ة لدول متضررة مثل اليمن وسورياتوفير سالل وبية وغذاوي    - 
 

 خاتمة :
الم لى    ي   داعيتتا  الم امر   لإلتتذا  للقتتائمين  التتداعمين  البيتتث أارر شتتتتتاري                 خاتتاا هتتذا 

عس  جل أن ي  ر القائمين عليه  المشتتتتاراين  يه لايقير المسيد من االستتتتادامة المالية الاي  

 . اساها  ي خدمة اننسانية جمعاو

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 المراجع : 

 اجربة جمعية الستالا لمعمال اننستانية  الخيرية  بيث   الدبل ماستية اننستانيةعن ان  ب بيث -1
ايت شتتتتعار: ايالبات    2020مقدا لم امر  جائسة الم امر الد لي للدبل ماستتتتية اننستتتتانية  

  شرااات من أجل اسادامة السالا  الانمية
 جمإل رية ارايا –إس نب ل  2020 –مار    2020 – 2019

  اننسانية لمعمال السالا جمعيةمدير عاا  عو  مجل  إدارة     نبيل يمد الع ند. : إعداد

  الخيرية
 

بيث بعن ان الجإل د الانستيقية  المنح المقدمة للم ستستات اليا مية  األهلية  الخاصتة  ي     -2

  ي أسمة ا ر نا جمعية السالا لمعمال اننسانية  الخيرية بد لة الا يت
الجإلتتات المتتانيتتة   رقتتة عمتتل مقتتدمتتة لم امر  الشتتتتتباتتة انقليميتتة للمستتتتت  ليتتة    جتتائسة 

 لمعمال الستتتتالا بجمعيةنائ  المدير العاا   -  وتتتتاري يمد البعيجان: إعداد .انجاماعية

 .2020أ س    15ية الخير اننسانية
 

 الاي ل الرقمي  بيث بعن ان  -3
مقدا للم امر العالمي   بيث  نم ذم لرعاية األيااا بجمعية الستتالا لمعمال اننستتانية  الخيرية

  -ايتت شتتتتتعتار: الختدمات الرقميتة  م ستتتتتستتتتتات رعاية األياتاا    2020القتالث لرعاية األياتاا  

نائ     -  وتتتتتاري يمتد البعيجتان: إعداد   د لة الا يت   2020  –ي ني      االيايتاجات  البر 

 . الخيرية اننسانية لمعمال السالا بجمعيةالمدير العاا 
 

 قيا  األقر انجاماعي  الخاصتتة  ي جمعية الستتالا لمعمال اننستتانية  ادارة   بيث بعن ان -4
 رقة عمل مقدمة لإلاياد الد لي للمستتت  لية المجامعية بالشتتترااة    الخيرية بد لة الا يت

المراس  م   )أعمر(  بتتالاعتتا ن  انجامتتاعي  األقر  إدارة  لقيتتا     العربي  المجل   م  

  بجمعيةنائ  المدير العاا   -  ري يمد البعيجانوتتتتا: إعداد. للانمية المستتتتادامة العالمي

 2020سبامبر  30  الخيرية اننسانية لمعمال السالا
 

  اصتتدار مراس الا يت  2018العمل الا  عي الا ياي  ي أربعة قر ن  د. خالد الشتت ي     -5

 .لا قير العمل اننساني ) نار(  د لة الا يت
 

الخامستتتة لاستتتمية أمير د لة الا يت قائدا للعمل نشتتترة إعالمية خاصتتتة بالذارى الستتتن ية   -6
  –اننستتاني من منظمة األما المايدة  إصتتدار مراس الا يت لا قير العمل اننستتاني ) نار(  

 2019ديسمبر 

 



 
 

 

 

 

 السيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية : 

 االسا : د. نبيل يمد عيسى الع ن 

 1967/  9/  21ااري  الميالد : 

 ا ياي الجنسية : 

 أبناو  6اليالة االجاماعية : ماس م  لدي  

 sdk3211@hotmail.comالبريد انلاار ني : 

 66578535 965+هااو : 

 أشغل حالياً :  

منصت  المدير العاا  عوت  مجل  إدارة جمعية الستالا لمعمال اننستانية  الخيرية  ي 

 رئي  مجل  أمناو جمعية الستتالا لمعمال اننستتانية  الخيرية  ي قر يسيا   –الا يت  

  عو  الجمعية الاأسيسية لجمعية ملاقى الا يت الخيري.

 المسيرة المهنية : 

العاا   العسارية  ذلإ  ي  بالالية  الايقت  القان ية  الدراسة  إاماا  بعد    1986بعد  ألاخرم 

ة  برابة مالسا  ي الجيش الا ياي أمويت  ي  ياصالً علي دبل ا العل ا العساري   سناين

د رة ماخصصة  ماقاعداً    18عاماً اجاست خاللإلا أاقر من    22الخدمة العسارية قرابة  

 للابرغ للعمل اننساني  الخيري. 2009بعد ذلإ برابة مقدا  ذلإ  ي العاا 

 المسيرة في العمل اإلنساني والخيري : 

العاا   ❖ المسيرة  ي    2009 ي  اأسي  جمعية بدأت   ( المجال اننساني  الخيري من خالل 

السالا لمعمال اننسانية  الخيرية (  ي جمإل رية قر يسيا للقياا ب اج  الخدمات اننسانية  

 الان يه  ان اقة باعابار األ واع المعيشية المادنية الاي يعاني منإلا هذا البلد ال اق   ي 

لي ن نسمة  يشاغل معظمإلا  ي السراعة  الرعي  م  5السيا ال س ى  الذي يبل  عدد ساانه  

 م  بعض المصادر ال بيعية مقل البيا  النب . 

 

mailto:sdk3211@hotmail.com


 
 

 

 
 

 

العاا   ❖ اننسانية    2012 ي  لمعمال  السالا  لجمعية  األمناو  مجل   رئي   منص   اقلدت 

  الخيرية  ي قر يسيا. 

العاا   ❖ السالا    2013  ي  لجمعية  العاا  األمين  منص   اذلإ  اننسانية  اسالمت  لمعمال 

 الخيرية  ي قر يسيا للقياا بأعباو انشراو  اسير أعمال الجمعية  مشاريعإلا المخالبة  ي  

 هذا البلد. 

❖ ( العالمية من عاا  الخيرية انسالمية  الإليئة  لدى  ا  عي  (  2015ت    2014شارات  رير 

 لمبادرة اأسي  م سسة خيرية  ي د لة قرقيسيا. 

ربايبا اليا مية  ي جمإل رية قر يسيا بمنيي شإلادة الداا راه  قامت جامعة أ  2014 ي عاا   ❖

البخرية  ذلإ اقديراً  ااريماً للجإل د الاي ابذلإلا جمعية السالا لمعمال اننسانية  الخيرية  

 -  الاي امقلت بالمئات  اآلالو من المشاري  الانم ية  الخيرية  منإلا:

المشا ل الصناعية  اننااجية    -د ر األيااا    -د  ) البار الماو   مشاري  المياه الابرى ت المساج

ال يدات الصيية ت رعاية البقراو  الميااجين ت ق ا ل ان اقة  الق ا ل ال بية     يرها    -

من المشاري  الانم ية مما  و  الجمعية علي رأ  أ ول جمعية  ي جمإل رية قر يسيا  

 ية  ذاإ ما بين األع اا   يص لإلا علي درع  ااريا   ساا الشرو من رئي  الجمإل ر

أاقر من    2018-  2014 لابل   البلد  الااريا  الاقدير  ي هذا  بعدها شإلادات   287لاا الى 

 شإلادة  شار  اقدير  ااريا علي جإل د الجمعية  ي مجال المساعدات الانم ية  االجاماعية. 

بم ج     2016 بعدها إشإلار جمعية السالا لمعمال اننسانية  الخيرية  ذلإ  ي مار    ❖

/أ( اقلدت منص  مدير عاا الجمعية  عو  مجل  إداراإلا منذ ذلإ  37القرار ال ساري رقا)

 اليين  إلي اآلن. 

 المساهمات األخرى : 

  – س ريا    –نايجة لميداث  األ واع المأسا ية الاي يعيشإلا الساان  ي ال من : اليمن   ❖

ا يعانيه الساان من أ واع  ب رما  ذلإ نايجة للير    الصراعات المسلية  يواو إليإلا م

انم ية   ال بيعية قمنا ب و  اساراايجية مساهمة  البقر  الا ارث  الاداعيات معولة  نايجة 

 أناجت المشر عات الاالية : 

 اخ اانا  الس ريات  ي ارايا    أخ ااناسيدة من    2450مشغل للخيا ة يدار  من قبل    137 ❖

ق عة من المالب  لاساو    ماليين  6اناام أاقر من   ي اليمن  قر يسيا   اجاساان    قنا  ي  

 الميااجين من الالجئين  المع سين.

 



 
 

 

 

 

 

 

مسان لمسر الاي اعاني من الاشرد  القال  انبادة  ي    6500اشييد أاقر من    ى عل  العمل ❖

 ب رما. 

 بئر ماو  ي قر يسيا. 9400مشر ع سقيا الماو  الذي أدى إلي إنجاس أاقر من  ❖

الاعإلد باقديا انعانة العاجلة  المساعدة للميااجين  ي الد ل الاي اعاني من معدالت مرابعة  ❖

 ي البقر  الياجة  األ واع الوناة  ذلإ ومن ميبظة المساعدات الانم ية علي هامش  

 الذي اعإلدت من خالله جمعية السالا   2018عقد  ي د لة الا يت  م امر المانيين  الذي ان

 د الر أمرياي.   15000000باقديا مبل  

ملي ن د الر  اان نصي  الجمعية    72اعإلدت الا يت  ي م امر دعا القوية الس رية بمبل    ❖

ملي ن د الر على مسا ى الجمعيات الخيرية   قد أ  ت الجمعية بالاعإلد   25من الاعإلد مبل   

شاينة الى اخ اننا    205ملي ن د الر عن  رير اسيير  23بأاقر من    2020 ي شإلر  براير  

  3الس ريين  ي ارايا  اليد د الس رية الاراية  بانوا ة الى بناو قرية ماااملة عبارة عن  

 مدن صغيرة

 الدورات التي شارك فيها : 

 2017/3/17الد ية بااري  شارإ  ى م امر منادى الشر   الغر  للعالا اننساني  ى  ❖

   18/5/2017-17بااري    ى م امر العالقات العربية الاراية  ى الا يت  ند  الجميرة شارإ ❖

المساقبلية   ❖ اآل ا   بعن ان  الخيرية  للجمعيات  الم سسات  األ ل  الخليجي  الم امر  شارإ  ى 

 . ى الا يت 2004للعمل الخيري ال اق   الايديات 

 2015ابريل  لي بعن ان انسالا ود الا رو   العنو  االرها   ىمشارإ  ى الم امر الد  ❖

 يوره نخبة من رجال العلماو   2016مشارإ  ى ملاقى ابار العلماو األ ل  ى بيشايإ قر يسيا   ❖

 شارإ  ى  رشة عمل  ى علا اندارة  2016 ى ماي   ❖

 شارإ  ى  رشة عمل  ى الا  ير الذااي   2016أاا بر  ❖

  رشة عمل ا  ير أسالي  العمل  ابسي  انجراوات الا يت  شارإ  ى   2017ن  مبر  ❖

 

 

 



 
 

 

 
 التواصل اإلعالمي : 

مساهمات عديدة  ي  سائل انعالا المقر و  المسم ع  المرئي  ذلإ ال مسا ى الصيا ة   ❖

الاقليدية أ  االلاار نية  اذلإ  سائل الا اصل االجاماعي  المقبالت االذاعية  الاليبسي نية  

الشئ ن  القوايا   انا ل  إلي  بانوا ة  السالا  جمعية  بأداو  الماعلقة  األخبار  اانا ل   الاي 

 عات المراب ة بساية العمل اننساني  الخيري  الا  عي   لعل يسابات الجمعية   الم و

خير دليل  مقال    –الا يار    –االنساجراا    –علي  سائل الا اصل االجاماعي : البيسب إ  

 علي ا اجدنا الشخصي  اذلإ الم سسي.

 االهتمامات الشخصية : 

ة  القيادة  ا  ير الذات  ذلإ لايسين  اأاي هذه االهامامات  ي إ ار اعسيس القدرات انداري ❖

العديد   المشاراة  ي  امت  عليه  بناو  الشخصي  المإلني  الم سسي  المسا ى  علي  األداو 

 الاقير من الد رات الادريبية   رش العمل  الند ات الاي اانا ل هذه الج ان   الاي ن رد  

 بعض منإلا علي سبيل المقال ال اليصر :  

 ة. الاخ ي   القيادة الباعل ❖

 الاخ ي  االساراايجي.  ❖

 مإلارات اندارة  القيادة  ي الم سسات اننسانية  الا  عية.  ❖

 الاس ير االجاماعي.  ❖

 التطلعات المستقبلية : 

يمان ارجمة ا لعاانا الشخصية  الم سسية من خالل الر ية الاي اابقنا علي ايقيقإلا  الاي   ❖

   -يمان الخيصإلا  ي:  

  ى عالمية عل  جمعيات   5نسانية  الخيرية من ومن أ ول  ان اا ن جمعية السالا لمعمال ان ❖

 مسا ى األعمال اننسانية  الخيرية  الانم ية الاأهيلية  ي السن ات القالث القادمة.

انم ية   ❖ إنسانية خيرية  بناو جمعية  أخذناها علي عااقنا ني   الرسالة  الاي  ييقر  ذلإ  لعل 

معا ر    اماين  اساها  ي  ماميسة  عالمية  خالل  اأهيلية  من  المساإلد ة  المجامعات  ناة 

بشرية   عالمية  اباوة  اساراايجية  انم ية  شرااات  خيرية  إنسانية  مشر عات  برامس 

 ماخصصة. 



:  ملخص

أهمية التعليم المالي ألصحاب المصلحة من 
.  والمتطوعين.والمتبرعين.المستفيدين 

.والعاملين بالمنظمات الخيرية 

معاذ العامر. المدرب . تقديم 



..المال
شكٍل أو بآخر، تلك الكلمة التي تعني للكثير ِمنَّا متعة الحياة ب

ن بيت، أو سواء كنت شابًّا صغيًرا، أو َربَّ أسرةٍ مسئول ع

اصة كهًًل تُواجه يوميًّا قرارات مالية؛ من أبسط األمور الخ

التقاعد؛ بالبيع والشراء؛ حتى تكوين ثروة تتكئ عليها بعد

قـتَ  هُ فيما عندما تريد التوقف عن العمل واالستمتاع بما حقَـّ

.مَضى ِمن عُمِرك



لم الُمختَص وِلَما لهذا األمر من أهمية على حياة البَشر، ولكْون االقتصاد هو العِ 

دأ علماء بدراسة سلوكيات البشر التي تجعلهم يتخذون قراراتهم الماليَّة؛ ب

ة المالية على األفراد، وما له من أس ـيَـّ باب ونتائج، في االقتصاد بمتابعة أثر األُم ِ

المالي محاولة لفْهم لماذا يصل الكثير من الناس لسن التقاعد دون االستعداد

لذلك؟

كر، أنهم وَجُدوا أن العديد من الناس لَـْيُسوا علَى دراية بالكثير من والجدير بالذ ِ

يَّ  ة الماليَّة هي أمر المفاهيم االقتصادية الحياتية التي تواجههم يوميًّا، وأن األُم ِ

.منتشر جدًّا في كل بلدان العالم

لتعليم المالي ِلَذا، كان لزاماً أن يَسلَط الضوء على هذا األمر، ويـوضح تعريف ا
والبعض من األفكار ،Financial Education And Literacyومحو أميته

 أفضل، وتعلُّم كيفيَّة التي علينا معرفتها؛ حتَّى يتسنَّى لنا ُمواَجهة الحياة بشكلٍ 

..ات ِخاذ القرارات المالية بشكل سليم



دارت من اجله معارك وحروب عالمية ويعيش ألناس من أجل .. المال

البحث عنه والحصول عليه ويقام مؤتمرات وملتقيات ودورات من 

طاعات أجله فأصبح من الضروري في البالد العربية أن تهتم جميع الق

عات بتعلمه وتعليمه ونشر الثقافة المالية بين جميع أفراد المجتم

.المبنية على مراجع االقتصاد اإلسالمي وغيرها 

خصوصا المنظمات الخيرية والمجتمعية والتي تهتم ببرامج 

المسؤولية المجتمعية التي أسميها القطاع الخامس في المجتمعات

التعلم المالي للمجتمع ) بالتي تهتم  . 2020المدنية ما بعد 

( .  وتحويله لمجتمع مستدام 



تعريف التعليم المالي
 (OECD)وفـقًـا لتعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

Organization for Economic Co-operation and 
Development)  ِ بهان فإن التعليم المالي هو العملية التي يُحس

اهيمها، وهذا من المستهلك والمستثمر فَْهَمهم للمنتجات الماليَّة ومف

عية؛ خًلل حصولهم على المعلومات، والتوجيه والنصائح الموضو

ُحوا أكثر وعيًا لتحسين مهاراتهم، وزيادة قدراتهم وثِـقَـتهم؛ ِليُصبِ 

ى بالمخاطر المالي ة، والفرص المتاحة لهم؛ التخاذ قرارات عل

هم من أساٍس صحيح، ولمعرفة ِمن أين يُطلَب الدعم الذي يمكن

. القيام بأعمال فعَّالة لتَحِسين أوضاعهم المالي ة



:التعليم المالي ألصحاب المصلحة من أهمية 

.مستفيدين 

.متبرعين

.متطوعين

.عاملين بالمنظمات الخيرية 



:أهمية التعليم المالي ألصحاب المصلحة من 

.المستفيدين 

يَّة حقيقي ة؛ لِ بهِلَما للتعليم المالي من أهمية؛ أصبح الجهل  َما له من آثار سلبي ة أم ِ

لماليالتعليم االىعلى الفرد والمجتمع؛ ويعتبر المستفيدين هم األمس حاجة 

لَيَّ أن أدَِّخر، ومتى فإن تعلُّم كيفيَّة الحصول على األموال، وكيفيَّة إنفاقها، وكم ع. 

تعلمها أبدأ في تحويل ما ادخرت إلى استثمارات؛ هي أمور يجب على المستفيدين

عوام كثيرة مهارةٌ حياتية سوف تؤث ِر على حياتهم ألبها، وألن هذه المفاهيم والعلم 

ع؛ بما في ذلك قادمة؛ تجعَلُهم قادرين على التفاعل مع المجتمع بما فيه صاِلح الجمي

يَّ من ِمن عمل موازنات ماليَّة سليمة، وفَْهم َما لي من أموال عند غيري، وما علَ 

.ديون



:أهمية التعليم المالي ألصحاب المصلحة من 

: المتبرعين 

ِمن مجموعة من األنشطة الماليَّة قصيرة المدى: التدفق المالي، هيإدارة 

ع لتحقيق أموال التبرالتخطيط، والتنفيذ، والتقييم؛ فيما يخص توزيع 

م يأتيههي التعامل المباشر مع ما : أو الخفية لهم؛ أيالواضحة األهداف 

فرع من فروع والتدفق المالي هواحتياجات المتبرع لهم ، من َدْخٍل ِلَسد ِ 

والتأمين تحتوي أيًضا عمليات االدخار واالستثمارالتي اإلدارة الماليَّة

رون بالتَدفُّق المالي أكثر من غيوغيره، واألغلبية  ره؛ بشكٍل أوضح يُفك ِ

ًل ثم يتجهون ليهتمون بإدارة أموالهم الفعلية التي بأيديهم  لتبرع بالفائضأوَّ



:أهمية التعليم المالي ألصحاب المصلحة من 

: المتطوعين 

حتاجون  المسؤوليات على المتطوعين  وغيرهم فإنهم يبسبب تضاُعف 

.  تماني ةالديون، والتعامًلت االئ: أخرى، مثلدْخَل مالي بطرق إلى زيادة 

طيط؛ إلى الكثير من الدراسة والتخوتحتاج واقتراض األموال وَسدادها 

.  قتةحلول مؤبداًل من كونها ِعبئًا على المتطوع ، حتى ال تصبح 

قدرتك على التي تـقـترضها تُؤثر على قدرتك على السداد، وفالكميَّة 

د ما إذا ك نت شخًصا السداد تُحدد َجدارتك االئتماني ة التي بدورها تُحد ِ

تطوع لذلك يجب على الم.ال؛ فيتم التعامل معه مرة أخرى أم بهموثوقًا 

بطرق التعلم المالي حتى ال يستغل عمله التطوعي في زيادة رأس ماله

.ملتوية



:أهمية التعليم المالي ألصحاب المصلحة من 

:  العاملين بالمنظمات الخيرية 

:يعاني العاملين بالمنظمات الخيرية من قصور في فهم التعلم المالي خاصة في مجالين مهمين وهما 

االستثمار / 2واالدخار / 1

لمهم أن عملية حفظ األموال إما بحالتها الجاري ة، أو بشكٍل آخر مثل الشيكات أو غيره؛ ا:فاالدخار هو

وب، سواًء تكون القدرة على استعادة هذه األموال وتحويلها إلى حالتها النقدية سريعة، وفي الوقت المطل

ال بطريقة بالبيع، أو بالسحب المباشر، كما في حسابات االدخار البنكية، كما يجب أن يكون حفظ األمو

ضها للَخساَرة في حال حدوث أي انهيارات اقتصادية مثًًل  .آمنة ال تُعر ِ

ة بِيَِدنا في حال وتسبق عملية االدخار عملية االستثمار؛ حيث أننا نحتاج لضمان وجود أموال سائلة فِعليَّ 

ًرا ما يكفي لستة أشهر قادمة على األقل كتمويل  حدوث أي أزمة طارئة، وتكون ُمدخ ِ
نا نحتاج كما تسبق عملي ة االدخار الشخصي ة عملي ة االستثمار، حيث إن،Emergency Fundللطوارئ

.  لحساب احتياجاتنا الشخصي ة األساسي ة قبل عملية االستثمار



االستثمار
أو تأسيس مكان ما بهدف الحصول  Assetهو عمليَّة استخدام المال لشراء أصل 

حتى لو يًّة يجعل المنظمة ثَرِ على عائد من هذا المال يكون آِمنًا ومقبواًل، بغاية أن 

.  االستثمار في األسهم والعقارات: كان ذلك بعد العديد من السنوات، مثل

قبل لمستبعدما تقوم بعملية االدخار لألوقات الطارئة، يأتي وقت االستثمار 

تضع في أكثر من عمل، وأالتستثمر المنظمات ، إْذ ِمن المهم أن منظماتهم القادمة

فة أيُّها يُِدرُّ فالتنوع في االستثمارات، ومعر. البيض كله في َسلة واحدة كما يُقال

ال التطوعي مهم المستمر للعاملين بالمجالعائد األكبر يحتاج إلى المتابعة، والتعلُّم 

عدَّى مرحلة أهدافًا لًلستثمار تـتيضعوا لمنظماتهم  أن عليهم أيًضا . في هذا المجال

الخطط الحالية ، 

التعليم المالي  ؛ وفيه يحتاج للكثير من العمل والجهديستثمرون اختيار الطريق الذي 

.يعملون لهاوال لمنظماتهم دون عناء األموال اليوم  التي تعمل حتى يأتي 



م كيفيَّة كل ما هو مهم نسعى للحفاظ عليه، وللحفاظ على أمٍر ما يجب تعلُّ 

. ليةالتعامل معه؛ ومن هنا تأتي أهمية التعليم المالي، أو محو األمية الما

ه؛ وقد ذَكْرنَا فكل ما يَمسُّ تعامًلتك المادي ة عليك معرفة ولو القليل عن

، وبعض المفاهيم الشائعة،  فهناك -كلوبعض وليس-أهمية التعليم المالي 

صادر الكثير والكثير مما يحتاج الوقوف عنده، تجدون بعضها في الم

:  ألخرىالمذكورة لًلطًلع، وعليكم البحث أيًضا في المجاالت المالي ة ا

ة أكثر في وسيكون لنا مقاالت تفصيلي. كالمحاسبة، والتسويق، وغيرهم

.األيام القادمة







تقديم
فيقةمسبوغيرتحدياتاليوموالمجتمعيةالخيريةالمنظماتتواجه•

تلكانحيث،تواجههاالتيالتحدياتضاعفمما،كوروناجائحةظل
ناءبأضالعمنرئيساضلعاتشكل،انواعهااختالفعلىالمنظمات
غيرحلولوإيجاداالبتكارالىماسةحاجةفييجعلهامماالمجتمع،
منأوالجائحةهذهجراءمنتواجههاقدالتيللمشاكلللتصديتقليدية
لقياملثباتهامعذلككلمتزامنا،الحادثةالتحوالتتبعاتمنغيرها

.المصلحةأصحابتجاهبهاالمنوطةبأدوارها



نواجهها،التيللتحدياتجديدةحلولإليجادوسيلةبأنهاالبتكاريعرف•

كالاألشعننوعيايختلفجديدماشيءأوسلوكأوفكرأيبأنهأيضايعرفكما•
القائمة،

نسيقوتمتباينةنظروجهاتتوافرخاللمنجديدةأفكاروتوليدمالحظةايضاوهو•
.ابتكاراتإلىوترجمتهااألفكارهذهلتنفيذالضروريةاألفعال

قالتطبيق)بأنهاالبتكارُنعرفأنيمكنوعليه• ،(منهاشتىمنافعوتحقيقلألفكارالخالا

األوليةرةالفكنشوءمرحلةبين"وسطيةمنطقة"وجودإلىيشيرذلكأنفيشكوال•
ستوجبوتالفكرة،دراسةمرحلةوهيأالالنهائي،بشكلهاتطبيقهاومرحلةالذهنفي

.ةالمنشوداالبتكارمرحلةلتبلغالفكرةتطويرفيتسهمأدواتاستخدام



إدارة االبتكار

تسمحلتياالفكرةلتحديدتقييمهاواألفكار،علىللحصولمنظمةعمليةهياألفكارإدارةإن•
إدارةفإنشاء.المنظمةداخلاالبتكارواإلبداعتحقيقإلىتؤديوللمنظمةمضافةقيمةبخلق
مامنهانذكر,العواملمنمجموعةيتطلب,االبتكارفيالمساهمةتشجيععلىتساعدلألفكار
:يلي

االبتكارفيوالمساهمةاألفكارخلقلتحفيزبسيطةقاعدةإتباعومالئمةبيئةوجوخلق•
.”األفكارمنثيرالكلديناتكونأنهوابتكاريةفكرةعلىللحصولطريقةأفضل“فيالمتمثلة

.األفكاربكلوباألفراد،االهتمام•

.واإلبتكاريةالجديدةاألفكارتشجيع•

.االبتكارفيمساهمةخلقوالمنتجةاألفكارإدارة•

تحسينهاوطويرهاتيمكنوتتغيرالتيومترابطةأفكارشبكةعنعبارةهي:االبتكاريةفالفكرة•
.المصلحةأصحابمختلفبينالحواروالتبادالتخاللمن



أدوات االبتكار

.والتحدياتالفرصبحث•

.الجديدةاألفكارطرح•

.واإلختبارالتطوير•

.الجديدةاألفكاروفعالياتصحةإثبات•

.والتنفيذالتقديم•

.واسعنطاقعلىونشرهاإلبتكاروتنميةتعزيز•

األنظمةتغيير•



القيام بإعداد خطة واضحة

التحليل)المتاحةاإلختياراتعلىوالتعرفالخيريةالمنظمةعملتقييمخاللمن•
.(الرباعي

العمليفوتطبيقهالتجاريالعملنموذجمخطط)األفكارتطويركيفيةمعرفة•
.(والمجتمعيالخيري

.(الشراكاتبناءخارطة)الرؤيةفيالمنظمةتشاركأخرىمجموعاتمعالعمل•

.(التعلمحلقة)السابقةاألعمالتطوير•



أدوات تساعد المنظمة الخيرية والمجتمعية على5
االبتكار

مبدععملفريق.1

والتحليلالبحث.2

الذهنيالعصف.3

الفعالالتعاون.4

العملمكان.5



أدوات االبتكار
مهددة باإلختفاء...المنظمات التي التبتكر

فيهاويتمجدا  فعالةأداةوهوالذهني،العصفوأقدمهاالمستخدمةاالبتكارأدواتأشهرومن•
نومما،قضيةحولاألفكارمنممكنعددأكبرتوليدبهدفاألفرادمنمجموعةاجتماع

ذلكيليوسخيفة،بدتمهمااألمربادئفيمطروحةفكرةبأيةاالستخفافيتمأالشروطها
.للتطبيقأفضلهااختياريتمحتىاألهميةحسبوتصنيفهااألفكارتقييم

ايازوعدةمنماقضيةإلىللنظروتستخدمالستالقبعاتالشهيرةاألخرىاألدواتومن•
.مثال  الفكرةسلبياتعلىبالتركيزالسوداءالقبعةصاحبيقومكأنمختلفة،

زالتركيومجموعاتاالبتكاركمقهىمختلفة،ألغراضتستخدمعدةأخرىأدواتهنالك•
وغيرهااباأللعطريقعناإلبداعيوالتفكيرالعشوائيالتفكيروتحفيزاألعماقفيوالغوص

.البتكاروتحويلهاالفكرةلدراسةالمهمةاألدواتمنالكثير



لمجتمعية اإلبتكار وتطبيقاته في المنظمات الخيرية وا
وقت األزمات

الخارجيةالمتغيراتبفهمابدأ:أوال

؟فيهتعملالذيالمجتمعي/الخيريالقطاععلىاالقتصاديةاآلثارماهي•

المصلحة؟أصحابسلوكفيالجديدةالتوجهاتماهي-•

العالقة؟ذاتالتشريعاتأوالقراراتهيما-•

الخيريةمنظمتكتواجهالتيالتحدياتافهم:ثانيا

تواجهنا؟التيالتحديات/المشاكلماهي•

؟الماديةالخسائرماهي-•

الحالية؟المشاريع/المصلحةأصحاببعضخسرنالماذا-•

العمل؟فريقعلىالتأثيراتهيما-•



التنافسيةمنظمتكقيمةراجع:ثالثا
منظمتنا؟تميزالتياألنشطة/الخدمات/المنتجاتماهي•
منظمتنا؟لدىالتيالبشريةوالمهاراتالمواهبماهي-•
نمتلكها؟التياألصولماهي-•
العمل؟فريقعلىالتأثيراتهيما-•

المصلحةأصحابمعتعاطف:رابعا
ا؟المصلحةأصحابمنفئةأكثرهيمن• تأثر 
تواجههم؟التيوالتحدياتالمشاكلماهي-•
معالتفاعلاستدامةمنتمنعهمقدالتيالعقباتماهي-•

أنشطتنا؟/خدماتنا/منتجاتنا



تأثيرااألكثرالتحدياتاختر:خامسا
ومهنيةعلميةأدواتتوظيفعبرالتحدياتهذهعلىالتعرف-

الرئيسيةالتحدياتصياغةأعد:سادسا
.عاليةوقوعاحتماليةوتأثيرذاتتحديات٣أكثراختر-•
(ونتجاوزها؟نديرهاأننستطيعكيف)بطريقةصياغتهااعد-•

األفكارعلىتعرف:سابعا
المتخصصةوالمواقعاالجتماعيالتواصلمواقعفيبالبحثقم-•
نفسفيالعاملونالمنافسونبهاقامعملنماذجأوجديدأفكارهناكهل-•

القطاع؟
تفيدنا؟أنيمكنأخرىقطاعاتمنأفكارهناكهل-•
!الحقوقإحفظولكن...األفكاراستلهم-•



المبتكرةوالحلولاألفكارأوجد:ثامنا

الحلولمنممكنعددأكبرفيبالتفكيرقم-•

الرئيسيالتحدي/بالسؤالالحلولاربط-•

الفكرةتطوير/تحسينفييشاركالفريقفيشخصكلاجعل-•

والحلولاألفكارأفضلأختر-:تاسعا

األفكارأفضلعلىبالتصويتقم-•

لزمإنبتحسينهاوقمالمختارةاألفكارراجع-•

لهاالمخصصالمكانفياألفكارالصق-•

.علميةبأدواتومشروعاتمبادراتصمم-:عاشرا



تحول المرتكزات الثالثة الرئيسة الواجب مراجعتها لل
الية نحو اإلبتكار المؤسسي لتحقيق اإلستدامة الم

يجيةاستراتخطةوتبنيوالتسويقية،الشاملةاإلستراتيجيةالخططمراجعة•
.الماليةلإلستدامة

خطةوفقتوظيفأوالمستجداتمعللتعاملالبشريةالمواردتأهيلإعادة•
..واضحةتوظيف

.واألنشطةوالخدماتالمنتجات•



لمجتمعيةمبادرات مبتكرة لتحقيق اإلستدامة المالية في المنظمات الخيرية وا
جنداتواألالوطنيةالتنميةبخططالخيريةالمنظمةوخططوالمبادراتالمشروعاتربط)عالميةممارسات•

."م2030المستدامةالتنميةأهداف"وخاصةالعالميةالتنموية

.(واجباأصبحفيهاإلستثمار)األعمالنافلةمنيعدلمالذكيالتحول•

لممارساتاأفضلإلىالوصول-شراكاتلتحقيق(قرآنيةقاعدة-واسعةاللهأرضتكنألمقالوا)ممتدةجغرافية•
.العالممشكالتحلفيالمساهمة-المعرفيمنظماتنارصيدتنمية–

راتيجيةاستخططإلىوتحويلها(البشريةبالمواردالصلةذاتالتنميةخططوتطويرمراجعة)البشرياإلستثمار•
.العامةالسياساتمناألدنىبالحدفقطاإلكتفاءوليس

داخلفيميةالتنظيالوحدةهذهلفاعليةالالزمةاألدواتوتوفير(المنظماتاستدامةنجاحسر)والتطويرالبحث•
.المنظمات

.محترفينقبلومناحترافيةبأدواتوتطويرهالتصميمهاالتخطيطيتموخدماتمنتجات•

.(استدامة–تطوير-تشغيل)الماليةالعوائدتقسيميتمحيثالمالية،الثالثية•

.والحوافزالمكافآتنظام•

.إستراتيجيوتخطيطراسخاقرارايتطلبالذاتيالتمويل/اإلكتفاءمرحلةإلىالوصول•



تمعيةمبادرات مبتكرة لتحقيق اإلستدامة المالية في المنظمات الخيرية والمج

.نيةوالوطالدوليةالمانحةالجهاتمعللتواصلالمهنيةوالقدرةالجاهزية•

يلتموعلىللحصولالفرصوتحديدالمستهدفةاألسواقتقسيم•
.المنظماتلمشروعات

ةالخيريالمنظماتأعمالاستدامةتدعماقتصاديةمنظوماتبناء•
معيةمجتشركات-أنموذجاالمجتمعيةاألعمالريادة)عصريةبمفاهيم

.(محترفينبإدارة

إلىاستناداالخيريةالمنظمةأعمالسلسلةفيوتطبيقاتهاالجودة•
.معياريةمرجعيات



مبادرات مبتكرة لتحقيق اإلستدامة المالية في المنظمات الخيرية 
والمجتمعية

احة للتمويل، وبناء اإلستثمار في البحوث والدراسات ذات الصلة باإلحتياج المجتمعي المتجدد، وكذلك بالفرص المت•
.وحدات معلوماتية دقيقة

.البناء المؤسسي للمنظمات الخيرية وكذلك لمبادراتها ومشروعاتها •
.بناء القدرات المؤسسية والبشرية المستمرة في مجال تنمية واستدامة الموارد المالية•
(.تقارير )اإلفصاح المستند إلى مرجعيات مهنية •
.القطاع الخيري وفاعليته في اإلستجابة لالحتياجات المجتمعية•
.خطط واضحة إلدارة المخاطر قصيرة وطويلة األمد•
.تنوع الموارد ومصادرها•
(.المهام)الفصل بين السلطات •
.العضويات في المنظمات العالمية صانعة القرار اإلنساني وخاصة منظمات األمم المتحدة•
.التصالح المستدام  مع المجتمع المحلي وكذلك بناء الشراكات الدولية الفاعلة•
.ممارسات المسؤولية المجتمعية بقواعد صحيحة ومرجعيات عالمية صحيحة ففيها خير كثير•
.قياس األثر وأدواته محفز مستدام للداعمين•
.التعرف على الممارسات العالمية في التطوع وتوظيف أدواتها بمرجعيات تتوافق مع ثقافتنا•


