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األساسية  الركائز  إحدى  الجماعي  التمويل  يعتبر 
لتطوير المجتمع ورفع قدرات المؤسسات الخيرية 
والمجتمعية . فهي إدارة حديثة وتقنية رائدة تسهل 
على تلك المؤسسات ابتكار أساليب إبداعية تسمح 
بالتواصل المباشر مع الجموع، بهدف الحصول على 
الموارد المالية الضرورية لتحويل األفكار الورقية إلى 
مشاريع واقعية، عبر تمويلها بمبالغ مالية صغيرة 
من مجموعة كبيرة من األشخاص بداًل من مصدر 

تمويلي واحد.

لقد تطورت التقنيات كثيرًا وتشهد الساحة محاور 
التمويل  في  الحديثة  التقنيات  لتوظيف  جديدة 
التقنيات  تلك  الستكشاف  يدعو  مما  الجماعي 
أهمها  ولعّل  بها  المهتمين  وتعريف  وبحثها 

.)Blockchain( الالمركزية وتقنية سلسلة الكتل

»مؤتمر  دورات  سلسلة  من  الثانية  الدورة  في 
منصات التمويل الجماعي لمشروعات المنظمات 
التقنيات  على  فيه  سنركز  والمجتمعية«،  الخيرية 
تغيير  في  ودورها  الكتل  وسلسلة  الالمركزية 
آملين، من هللا سبحانه  الجماعي.   التمويل  شكل 
وتعالى أن تكون أوراق وورش العمل التي ستقدم 
ومهنية  نوعية  إضافة  تشكل  المؤتمر  هذا  خالل 
الخيرية  المنظمات  تمويل مشروعات  لممارسات 
والمجتمعية. كما نأمل أن يكون هذا المؤتمر منصة 
الجماعي  التمويل  مجال  في  التجارب  بين  لإللتقاء 
بين الدول األوربية ودول الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا والعالم أجمع.

من  عدد  بتكريم  لنحظى  المؤتمر  هذا  ونستثمر 
في  إستثنائية  إنجازات  حققت  التي  المؤسسات 
حتى  الجماعي،  التمويل  منصات  توظيف  مجاالت 
لدعم  المعززة  تجاربها  تكون حافزا لإلستفادة من 
جهود تمويل مشروعات هذه المؤسسات الخيرية 

منها والمجتمعية. 

تقــديــــــــم  
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التعريف بسلسلة 
 (Blockchain)الكتل

ودورها في دعم 
المنظمات غير الربحية.

الشفافية، المحاسبة، 
الحوكمة في سلسلة 
 (Blockchain)الكتل
والتمويل الجماعي.

توظيف تقنية سلسلة 
الكتل (Blockchain) في 

التمويل الجماعي.

توظيف التمويل الجماعي 
متناهي الصغر في دعم 

مشروعات خيرية 
ومجتمعية كبيرة.

اإلطار القانوني 
للتمويل الجماعي 

الالمركزي. 

تجارب عالمية رائدة في 
توظيف التمويل الجماعي 

الالمركزي.

التكاتف المجتمعي 
الالمركزي.

توظيف التمويل الجماعي 
في القضايا القانونية 

وخدمة المجتمع.

محـــاور أوراق وورش عمــل المـؤتــمـــر 



الــرخصــة الــدوليــة للمســؤولـيــة المجتـمـعــيــة4
International Social Responsibility License

مميزات المشاركة:
الجماعي  التمويل  منصات  مجال  في  واألساليب  التقنيات  أحدث  على  التعرف   •

للمشروعات الخيرية والمجتمعية.

• المشاركة في حدث متخصص هو الوحيد من نوعه في المنطقة العربية.

خبراء  قبل  من  الجماعي  التمويل  منهجيات  على  والتعرف  تدريبي  برنامج  حضور   •
ومتخصصين.

تنظيم برنامج تدريبي 
دولي في مجال 

التمويل الجماعي 
للمشروعات الخيرية.

تكريم أفضل المنصات 
في مجال التمويل 

الجماعي الخيري.

عروض تعريفية 
ألفضل منصات 

التمويل الجماعي

فعــالـيـــــات مـصــاحبـــــة
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تم  للربح  هادفة  غير  دولية  مهنية  مؤسسة  هي  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة    •
تأسيسها في عام 2007م. كما حصلت على عضوية منظمة األمم المتحدة في عام 4102م. ولها 

فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في داخل العديد من الدول العربية وفي خارجها.
المسؤولية  حول  الوعي  مستوى  رفع  إلى  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تهدف     •
للشركات  المجتمعية  المسؤولية  تعزيز  على  والعمل  والمؤسسات،  للشركات  المجتمعية 

والمؤسسات، والقطاعات الحكومية واألهلية والخاصة. 
الخدمات  تقديم  خالل  من  أهدافها  لتحقيق  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تسعى    •
الملتقيات  تنظيم  وكذلك  المتخصصة،  العمل  وورش  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  االستشارية، 
والمؤتمرات المتخصصة في مجاالت المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة وأخالقيات 

األعمال والخدمة المجتمعية والتطوع المؤسسي.
مسؤولة  وأنشطتها  وأعمالها  ممارساتها  تصبح  أن  على  والمؤسسات  الشركات  مساعدة    •

ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة.
تعمل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، اضافة    •
إلى اصدار دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات األعمال والمؤسسات األخرى بممارسات 

المسؤولية المجتمعية وفقًا للمقاييس العالمية المعتمدة. 
المسؤولية  لممارسات  لتوفير مرصد مهني  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تسعى    •

المجتمعية الفاعلة في المنطقة العربية.
والممارسات  بالمبادرات  التعريف  على  االجتماعية،  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تعمل    •
المسؤولة للشركات، والمؤسسات، والقطاعات الحكومية، واألهلية، وكذلك منظمات المجتمع 

المدني، وتقدير أصحابها، والقائمين عليها من خالل فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة.



  www.regionalcsr.com لالشتراك و التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
info@regionalcsr.com أو اإليــمـيــــل اإللكــتــــرونــــي  


