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الجزء الثاني:
دليل األنشطة للمتدرب

في تدبير التمويل في الجمعيات والمؤسسات األهلية

املعلومات بشكل  باملتدرب واليت متكنه من تطبيق  االنشطة اخلاصة  الدليل يشمل  هذا اجلزء من 

عملي لتحقيق هدف التدريب بشكل عام وهو اكتساب مهارة التنفيذ. 

 الهدف من دليل المدرب الخاص بتدبير التمويل للجمعيات والمؤسسات األهلية: 

االس���ت���ف���ادة م���ن امل���ع���ل���وم���ات امل����وج����ودة يف اخل��ل��ف��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة مل�����ادة ت���دب���ر ال��ت��م��وي��ل  	-
املهارات  اكتساب  من  خالهلا  من  املشاركون  ليتمكن  للتطبيق  قابلة  خلطوات  وحتويلها 

الالزمة يف تدبر التمويل للجمعية/ املؤسسة بكفاءة وفاعلية.

مت��ك��ن امل��ش��ارك��ن م��ن ال��ت��ف��اع��ل األجي���اب���ي م��ع ال��ت��دري��ب ل��ل��خ��روج مب��خ��رج��ات عملية  	-
تستفيد منها اجلمعية يف عملية تدبر التمويل.

حت��م��ل امل���ش���ارك مل��س��ؤول��ي��ة ال��ت��دري��ب وب��ال��ت��ال��ي م��س��ؤول��ي��ة ج����ودة ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي يف  	-
تدبر التمويل.

منهجية التدريب على الدليل:

تعتمد منجهية التدريب يف هذا الدليل على حتديد مستوى قدرات وأداء اجلمعية مسبقًا، قبل 
البدء يف التدريب، بناء على دليل تقييم القدرات املؤسسية للجمعيات واملؤسسات األهلية،  والذي يشمل 
أربع مستويات من األداء/ القدرات، ويهدف إىل متكن اجلمعيات واملؤسسات األهلية من حتديد مستوى 
سيتم  حيث  حتسينها،  وكيفية  ضعفها  ونقاط  تعزيزها  وكيفية  قوتها  نقاط  ومعرفة  احلالي  أدائها 
الفجوة بن  لتغطية  أدائها،  األهلية وجماهلا وقدراتها ومستوى  الرتكيز على عمل اجلمعية/املؤسسة 
مع  حتديده  فسيتم  نفسها  اجلمعية  داخل  األفراد  لقدرات  بالنسبة   أما  املطلوب،  واألداء  احلالي  أدائها 
اجلمعية/املؤسسة الحقًا، وذلك حتى يتم تكييف مواضيع التدريب املطروحة بناء على قدرات املشاركن 

أنفسهم،  ولذلك سيتم مايلي: 

-  إذا صنف مستوى أداء اجلمعية /املؤسسة األهلية  يف املستوى األول فسيتم حتديد متطلبات تقوم 
بها اجلمعية/ املؤسسة ذاتيًا لتتمكن من تلقي التدريب الذي سينقلها للمستوى الثاني مباشرة. 
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الثاني فسيتم تدريبها مباشرة لتحسن  -  إذا صنف مستوى أداء اجلمعية/املؤسسة يف املستوى 
أدائها ونقلها إىل املستوى الثالث.

مباشرة  أيضًا  تدريبها  فسيتم  الثالث  املستوى  يف  أنها  على  أدائها  مستوى  تصنيف  مت  إذا  أما    -
لتتأهل وتتمكن من حتسن أدائها لتصل للمستوى الرابع.

-  اجلمعيات/املؤسسات يف املستوى الرابع ليست مستهدفة ضمن هذه احلقيبة التدريبية.

لتحقيق  التدرييب  الدليل  هذا  يف  العملي  التطبيق  أهمية  يتضح  السابق  التوضيح  خالل  من 
أهداف التدريب والنتائج املرجوة منه ، ولذلك سيتم مايلي:

تناول متطلبات البدء يف تدبر التمويل يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف خمتلف  • أواًل: 
املستويات، ليتم البدء وفق أسس سليمة، ومبا يضمن حتقيق نتائج اجيابية للتدريب.

• ثانيًا: تنفيذ التطبيقات العملية خالل التدريب لتحقيق التدريب العملي .

حتديد خمرجات التدريب املطلوبة واليت سيتم على أساسها تقييم اجلمعيات/  • ثالثًا: 
املؤسسات األهلية ومدى قدرتها على االنتقال للمستوى األعلى، للحصول على 
خمرجات من واقع عملها تساعدها على تطوير العمل يف جمال تدبر التمويل، 

لتتمكن من متابعة التدريب وتقييمه.

• رابعًا : حتديد مستوى اجلمعية /املؤسسة األهلية يف جمال تدبر التمويل بهدف تذكرها 

مبستوى أدائها احلالي وحتديد املستوى املطلوب االنتقال إليه كنتيجة هلذا التدريب.
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متطلبات البدء في التدريب .
- متطلبات البدء يف التدريب للمستوى األول والثاني يف حال التدريب لنقلها للمستوى الثالث:

o حتديد القدرات املؤسسية للجمعية/املؤسسة األهلية وفق دليل"حتديد القدرات املؤسسية 
والذي يوضح املستوى احلالي للجمعية/املؤسسة واملستوى التالي املفرتض أن تنقل إليه.

o كادر إداري ال يقل عن ثالثة أشخاص ملتزمن بدوام يف اجلمعية.

o احلصول على التدريب السابق )أساسيات العمل التنموي- أساسيات اإلدارة- حماسبة-
إدارة مشاريع ( وتنفيذ متطلبات التدريب املطلوبة.

o دوام يف اجلمعية حمدد وقته.

اتباع نظام حماسيب سليم.  o

إدارية ومالية سليمة. o تقارير 

- متطلبات البدء يف التدريب للمستوى الثاني والثالث يف حال التدريب لنقلها للمستوى الرابع:

o حتديد القدرات املؤسسية للجمعية/املؤسسة األهلية وفق دليل"حتديد القدرات املؤسسية 
والذي يوضح املستوى احلالي للجمعية/املؤسسة واملستوى التالي املفرتض االنتقال إليه.

o احلصول على التدريب السابق ملادة تدبر التمويل )أساسيات العمل التنموي- أساسيات 
اإلدارة- مالية( وتنفيذ متطلبات التدريب املطلوبه.

o كادر إداري ال يقل عن ثالثة أشخاص ملتزمن بدوام يف اجلمعية.

. املؤسسة  o دوام حمدد للجمعية/ 

o لوائح تنظيمية/ وهيكليه واضحة.

o مشاريع تنموية ال تقل عن ثالثة.

 خصوصية التدريب في الجمعية/ المؤسسة:

بناء على مهمة وطبيعة عمل اجلمعية إضافة إىل قدراتها  التدرييب  سيتم حتديد االحتياج 
كجمعية يف هذا اجملال ويتم حتديد التدريب على أساسه، ولكن بالطبع مل يتم حتديد قدرات 
األفراد املشاركن يف التدريب، لذلك تبقى هذه النقطة ضمن خصوصية كل مجعية/مؤسسة 

أهلية، حيث سيتم التعرف على قدرات املشاركن كما يلي: 

o  يطل���ب امل���درب من اجلمعية / املؤسس���ة أمساء املش���اركن وخلفياته���م ومؤهالتهم 
وميك���ن أن حتدد تلك البيانات يف التقييم املس���بق ليتس���نى للم���درب معرفة املواضيع 

اليت جيب الرتكيز عليها وإعطائها الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركن.
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o  يق���وم امل���درب باإلطالع على كل ما يتعلق بقدرات اجلمعية / املؤسس���ة يف املوضوع 
ال���ذي س���يتم التدري���ب عليه، وم���ن ثم مقابل���ة مس���ئولي اجلمعية ملعرفة م���ا مل يتم 
معرفته من خالل الوثائق- مؤهالت ومس���تويات املتدربن العلمية وخرباتهم العملية 
_ واليت متت أثناء حتديد القدرات املؤسسية للجمعية/ املؤسسة وذلك حتى يتمكن 
امل���درب م���ع إدارة اجلمعية من حتدي���د تفاصيل وخصوصية التدري���ب لكل مجعية/ 

مؤسسة.

o  عم���ل حمض���ر تدريب، وهو اتفاق بن اجلمعية/ املؤسس���ة والصن���دوق االجتماعي 
للتنمية على بنود حمددة  تش���مل التوقيت املناس���ب للجمعية / املؤسس���ة حبسب عدد 
الس���اعات احمل���ددة يف الربنامج، االلت���زام مبتطلبات التدريب وآلي���ة التقييم ..إخل. مما 

يضمن جناح التدريب وحتقيق أثر مباشر على اجلمعية /املؤسسة األهلية.

آلية التدريب : 

املشاركن كممارسن  التشاركية، حيث تعتمد خربة  التدريب  آلية  التدرييب  الدليل  يعتمد 
يف جمال عمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية كأساس للتدريب يف عملية التعلم / التدريب التشاركي، 
أواًل عرب جمموعة من األنشطة ثم عرض اآلليات  لذلك سيتم حتديد اخلربات احلالية للمشاركن، 
العلمية والعملية املتبعة وأسسها ومبادئها اعتماداً على خربات املشاركن وإمكاناتهم، ليقوموا بتحليل 
تلك اخلربات ومن ثم إعادة تصورها بشكل آخر، وفق املبادئ اجلديدة اليت تعلموها أثناء التدريب وبذلك 
قدراتهم  لتطوير  اجلديدة  واملعارف  املبادئ  وبن  وإمكانيات  خربات  من  ميتلكون  ما  بن  الربط  سيتم 

ومهاراتهم يف تأدية مهامهم داخل اجلمعية/ املؤسسة. 

األهلية  واملؤسسات  للجمعيات  التدريب  لعملية  أساسي  مرتكز  اجلماعي  العمل  يعترب  كما    
ألنه يدار بواسطة هيئة إدارية كاملة يفرتض بها أن تدير اجلمعية/ املؤسسة بشكل مجاعي،  وبذلك ال  
يكون املشاركون مستعدون لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم فحسب بل أيضًا مسؤلن عن التفاعل مع 
املشاركن اآلخرين يف اجملموعة، حيث أن اجملموعة ميكن أن تكون قوية ومنتجة وفعالة يف حال عملت 

بشكل تكاملي ألن األداء والنتائج واملخرجات من التعليم والتدريب تكون أكثر يف العمل اجلماعي، 

ولتوضيح أكثر آللية التدريب اليت سيتم العمل بها، نوضح لكم مناذج التدريب واليت مت 
 26th Annual international Human Rights Training Program-( التعرف عليها من خالل

Canadian Human Rights Foundation( والذي مييزها وجود منوذجن أحدهما يعتمد على 

املدرب كأساس للتدريب واآلخر يعتمد على املتدرب وخربته كأساس لعملية التدريب ليتعرف 
املشارك على الفرق بينهما وملاذا اعتمدنا النموذج احلالي وهي كما يلي:  
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نماذج تصميم المنهج التدريبي: 

يستخدم "النموذج اللوليب" كنموذج تصميم يف إطار التخطيط للربامج التدريبية، ويتضّمن 
هذا النموذج كّل ما نعرفه بشأن تعّلم البالغن بطريقة فاعلة، ويقّدم هذا النموذج املقرتحات التالية: 

التعليمي  امل��ن��ه��ج  أن  ح��ي��ث  وم��ع��رف��ت��ه��م،  امل��ت��ع��ل��م��ن  خ���ربة  م��ن  ان��ط��الق��ًا  ال��ت��ع��ّل��م  ي��ب��دأ   	.1
املتبع يقوم على املتعلِّم، ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي 

وواقعي للذات لدى املتعلِّمن.

أمن���اط  ع���ن  وي��ب��ح��ث��ون  ه����ذه اخل������ربات  امل���ش���ارك���ون  ت���ش���ارك اخل������ربات، حي���ّل���ل  ب��ع��د   	.2
معّينة )على سبيل املثال: ما هي النقاط املشرتكة؟ ما هي األمناط؟(

أف��ك��ار  خ��ل��ق  ي��ت��ّم  أو  اخل������رباء،  م���ن  م��س��ت��ق��اة  ج���دي���دة  ون���ظ���ري���ات  م��ع��ل��وم��ات  ُت���ض���اف   	.3
جديدة مجاعيًا، إلكمال معرفة املشاركن وخربتهم.

ت���ع���ّل���م���وه. وع��ل��ي��ه��م أن مي����ارس����وا م����ه����ارات ج��دي��دة  امل���ش���ارك���ون م���ا  جي���ب أن ي��ط��ّب��ق   	.4
ويطّوروا اسرتاتيجيات وخطط عمل.

إىل  ي����ع����ودون  ع��ن��دم��ا  )ع�������ادًة  الح���ق���ة  م��رح��ل��ة  يف  ت��ع��ّل��م��وه  م���ا  امل���ش���ارك���ون  ي��ط��ّب��ق   	.5
منّظماتهم وعملهم اليومي(.

تلقائي،  بشكل  خ��الل��ه  وي��ط��ّب��ق��ان  ال��ربن��ام��ج،  تصميم  م��ن  ج���زء  ه��م��ا  وال��ت��ق��ي��ي��م  ال��ت��ف��ك��ر  	.6
وليس فقط يف نهايته.

خيتل���ف النم���وذج اللوليب عن منوذج "اخل���رباء"  يف أنه يعطي أهمية كربى لقيمة معرفة املش���اركن 
وخرباتهم، عوضًا عن الرتكيز بشكل أساسي على معرفة املعّلم أو اخلبر لتحويل التعليم للمشاركن، كما هو 
احلال يف منوذج اخلرباء. كما يرّكز النموذج اللوليب على العمل الذي يؤّدي إىل تغير ما نتيجًة لتفاوت قدرات 

املشاركن على الفهم يف حن اّن منوذج اخلرباء يسّلط الضوء على املشاركن وحيافظ على الوضع القائم.
)النموذج اللوليب(
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)منوذج اخلرباء(

قام بنقل النموذج من املصدر  وترمجته  الدكتوره/ سوسن الرفاعي 

 التطبيقات العملية:
كما أوضحنا سابقًا فإن التطبيق العملي سيكون أساس عملية التدريب ألننا:

1- تطبيقات تتم للمستوى المطلوب نقله للمسوتى الثالث: 

- كيفية التخطيط لتدبر التمويل.

- كيفية كتابة مقرتحات التمويل  

2- تطبيقات تتم للمستوى المطلوب نقله للمستوى الرابع:

- كيفية حتسن العالقات مع املاحنن.

- كيفية تقييم تدبر التمويل.
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   مخرجات التدريب المطلوبة: 

1- مخرجات التدريب على تدبير التمويل  المطلوبة من المستوى الذي سيتم نقله للثالث: 

-  قاعدة بيانات مبسطة عن املمولن.

-  كشف املمولن للفرتة احلالية للجمعية.

-  خطة عمل واضحة للممولن احملتملن.

-  حتديد التقنيات اليت تستخدمها اجلمعية للممولن احملتملن.

2- مخرجات التدريب المطلوبة من المستوى الذي سيتم نقله للمستوى الرابع:

-  قاعدة بيانات متكاملة عن املمولن.

- الئحة تنظم عملية تدبر التمويل )املسؤوليات واملهام واألخالقيات اليت جيب االلتزام بها.اخل(.

-  قائمة باملمولن للفرتة احلالية للجمعية.

-  قائمة بالتقنيات اليت ستستخدمها اجلمعية للممولن احملتملن.

-  مقرتح متكامل  مشروع مدر للدخل مع حتديد اجلهة اليت سيتم تقدميه هلا.

آليــــة التقــــييم:

التمويل واملوضحة يف  التدريب يف جمال تدبر  التقييم على أساس مدى حتقق أهداف  سيتم 
الدليل سواء األهداف اآلنية أو األهداف بعيدة املدى ومدى حتسن أداء اجلمعية وقدرات العاملن فيها  

وقدرتهم على الوصول ملستوى أداء أعلى،  ويكون التقييم على مرحلتن كما يلي: 

1-  تقييم مباشر وينقسم إلى: 

-   تقييم مسبق قبل الدورة ميكن املدرب من قياس املستوى األولي للمتدربن وقدراتهم لتحديد 
املتدرب من حتديد  الفجوات بدقة ليتم الرتكيز عليها من ناحية، ومن ناحية آخرى متكن 

الفجوة وبالتالي يركز كل متدرب على الفجوة اليت لديه.

التقييم )ملحق رقم   (، وسيكون تقييمًا للجانب  -   وتقييم الحق مباشر للدورة عرب استمارة 
النظري، وما أجنز من تطبيقات عملية.
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2 –  تقييم مرحلي: 

اجلمعية  مع  عليه  االتفاق  يتم  أشهر،   6 مبدة  فرتةالتدريب  بعد  مرحلي  تقييم  عمل  سيتم     -
يف حمضر التدريب، من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية، حيث يتم تقييم اجلانب العملي 
ومدى حتسن األداء عرب استمارة حتديد القدرات الذاتي للجمعيات واملؤسسات األهلية، إضافة 
إىل وجود املتطلبات اليت طلبها املدرب أثناء التدريب والتكليفات اخلاصة باجلمعية واملوضحة 
يف الدليل، ويتم عن طريق إدارة اجلمعية يف حتديد مدى انعكاس التدريب على حتسن نوعية 
العمل وبإشراك عدد من  املستفيدين من اجلمعية ملعرفة كيف مت تطوير العمل من وجهة 
اخلاصة  والتكليفات  التدريب  أثناء  املدرب  طلبها  اليت  املتطلبات  وجود  إىل  إضافة  نظرهم. 

باجلمعية وهي: 

-  تقييم خطة تدبر التمويل .

-  تقييم مقرتحات التمويل اليت مت إعدادها أثناء التدريب.

-   تقييم الالئحة املنظمة لعملية تدبر التمويل اخلاصة باجلمعية / املنظمة.

)التقييم املسبق والالحق مرفق بالدليل( 
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أنشطة لبدء التدريب
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1- التعارف: 

نشاط )أ( :

مبا أن املتدربن يعملون يف مجعية /مؤسسة واحدة فبالتالي فإن التعريف ال بد أن يكون أعمق 
من االسم والوظيفة ألنكم بالضرورة تعرفون ذلك عن بعضكم البعض وبالتالي فما حنن حباجة إليه 

هو تعميق التعارف من خالل النشاط التالي:

 عرف نفسك للمشاركن عن طريق اإلجابة عن األسئلة التالية:

املدرب( العمل )ليتعرف عليكم  • االسم والعمل يف اجلمعية/املؤسسة وسنوات 

اليمن. ما أكثر شيء حتبه يف بالدنا   •

2- التوقعات واألهداف :

كما أشرنا سابقًا بأن التدريب تشاركي، ويعتمد على خرباتكم، لذلك فإننا نهتم بتوقعاتكم من 
هذا التدريب حتى يتم التوفيق  يف هذه الدورة والدورات األخرى 

نشاط )ب(:

 سيتم من خالل هذا النشاط التعرف على توقعاتكم من الدورة ومن ثم عرض أهداف الدورة 
الدورة واألهداف اخلاصة بالدورة ما أمكن ذلك، إضافة إىل  التوفيق بن توقعاتكم من  عليكم حملاولة 

توضيح أهداف الدورة حيث أن أساس جناح الدورة، مدى حتقيقها ألهدافها.

عمل فردي: اكتب توقعاتك من الدورة يف كرت وسلمه للمدرب ومن ثم   -
استمع برتكيز ألهداف الدورة اليت سيعرضها عليك املدرب .
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3- مساهمة المشاركين في تحقيق أهداف الدورة:  

إن أي دورة تدريبي���ة ال ب���د أن تواجه بعض الصعوبات واملعوق���ات اليت تقلل من فائدة التدريب، 
و يعتم���د م���دى تأثرها على ال���دورة على التزام املش���اركن، ومب���ا أنه مت االتف���اق على أن جناح 
التدريب وحتقيق نتائج جيدة مس���ؤولية اجلميع، فعلى  املش���اركن أنفسهم حتديد مساهمتهم 
اليت  تس���اعدهم على حتقيق أقصى نتيجة إجيابية ممكنة لعملية التدريب،وتلك املس���اهمة تنفذ 

أثناء وبعد التدريب.

 نشاط )ج( :

س���تقوم من خالل هذا النشاط بتحديد مساهمتكم يف حتقيق أهداف الدورة أثناء وبعد التدريب،  
وسيتكون هذا النشاط من جزءين كما يلي: 

عمل فردي:  فكر ما هي مساهمتك الفردية يف تقليل املعوقات اليت ميكن أن   •
تواجه الدورة وتقلل من الفعالية واملشاركة أثناء الدورة، وحتد من  حتقيق اهلدف من 

الدورة بعد التدريب .

حوار جماعي:  شارك اجملموعة يف حتديد  مساهمتكم يف حتقيق أهداف الدورة    •
لضمان  حتقيق نتائج التدريب، ومتكننا من اخلروج بقيمة كاملة وحقيقية للتدريب 

أثناء وبعد الدورة. 

اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول:  •

20  دقيقة
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اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول:  •

4- المعارف والمهارات الفردية:  

 نشاط )د( :

ستتعر ف من خالل هذا النشاط على املعارف واملهارات الفردية املطلوبة من إدارة اجلمعيات أو 
املؤسسات األهلية: 

عمل فردي:  أجب على كافة األسئلة الواردة يف استمارة التقييم املسبق مع   •
األخذ باالعتبار ربطها بتدبر التمويل يف مجعيتك/مؤسستك ما أمكن ذلك .

5- مستوى أداء الجمعية / المؤسسة األهلية في مجال تدبير التمويل:  

 نشاط )ه�( :

ستتمكنون من خالل هذا النشاط من حتديد مستوى مجعيتكم/مؤسستكم يف جمال تدبر 
التمويل وسيتكون هذا النشاط من جزء واحد كما يلي: 

شارك جمموعتك يف النقاش لتحديد مستوى مجعيتكم أو  عمل جماعي:    •
مؤسستكم يف جمال تدبر التمويل ثم قم بعرض ما توصلت إليه جمموعتك على 

اجملموعات األخرى.
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جلمعيات وما يتعلق به
جمال تدبر التمويل يف ا

جلمعيات /املؤسسات األهلية يف اليمن يف 
ض ملستويات ا
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(
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الوحدة األولى:

مفهوم تدبير التمويل
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أهداف الوحدة األولى:

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين معرفة بـ :

1( معنى تدبر التمويل وأهميته للجمعيات/ املؤسسات األهلية.

2( امل���وارد ال���يت حتتاجه���ا اجلمعيات/املؤسس���ات األهلي���ة، واملص���ادر اليت ميك���ن من خالهلا 
احلصول على متويل لتغطية تلك االحتياجات .
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يل
مو

الت
ير 

تدب
م 

هو
مف

تعريف عملية تدبير التمويل وأهميتها:   

نشاط )1(: 

اجلمعيات  يف  التمويل  تدبر  عملية  تعريف  كيفية  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
واملؤسسات األهلية وأهميتها، وسوف يتكون هذا النشاط من جزء واحد.        

عمل فردي :  فكر لبضع دقائق، ثم قم بكتابة تعريف عملية تدبر التمويل،   -
وأهميتها يف الكرت الذي أمامك؟

نشاط )2(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على أهمية املوارد املالية للجمعيات واملؤسسات األهلية.

حوار جماعي: من وجهة نظرك هل املوارد املالية مهمة لقيام اجلمعيات   -
واملؤسسات األهلية بعملها بالرغم من كونها خرية ؟ وملاذا؟

مصادر تمويل الجمعيات و المؤسسات األهلية:   

نشاط )3(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على مصادر متويل اجلمعيات واملؤسسات األهلية وسوف يتكون 
هذا النشاط من جزءين:
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- عمل جماعي: ناقش جمموعتك حول مصادر متويل اجلمعيات واملؤسسات األهلية. 

-  شارك اجملموعة يف تصنيف مصادر التمويل على النحو التالي ] ذاتية، حكومية، خارجية[:

- ثم شارك اجملموعة النقاش حول عدد املصادر اليت تستفيد منها مجعيتك/ مؤسستك.

     الموارد التي تحتاجها الجمعية / المؤسسة لتسيير نشاطها و خدمة 
مستهدفيها:

نشاط )4(: 

املوارد اليت حتتاجها مجعيتك/ مؤسستك لتسير عملها  النشاط على  ستتعرف من خالل هذا 
وتنفيذ مشاريع خلدمة مستهدفيها وسوف يتكون هذا النشاط من جزئن: 

- عمل جماعي:  شارك جمموعتك النقاش حول ما حتتاجه مجعيتك/مؤسستك من 
موارد لتسير عملها وتنفيذ مشاريع خلدمة مستهدفيها واكتبوا كل تلك االحتياجات. 

- صنفوا تلك االحتياجات وفقًا للجدول التالي:
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يل
مو

الت
ير 

تدب
م 

هو
مف مراحل عملية تدبير التمويل:

نشاط  )5(: 

هذا  يتكون  عام،  بشكل  التمويل  تدبر  عملية  مراحل  على   النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
النشاط من جزءين هما: 

-  حوار جماعي : ُيعرب املخطط التالي عن مراحل عملية تدبر التمويل، سمَّ كل 
مرحلة من مراحل  عملية تدبر التمويل يف املخطط؟

-  حوار جماعي : من وجهة نظرك ملاذا نبدأ عملية تدبر التمويل بالتخطيط

التمویلتدبیرعملیةمراحللتوضیحيمخطط

راجـعــة تــغــذیـة
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مرجعية نظرية مختصرة
وحتى  احلكومية  وغر  احلكومية  اخلارجية  التمويل  جهات  إلقناع  األهلية  اجلمعية/املؤسسة  حتتاج 
دافعي االشرتاكات والذين يشكلون املوارد الذاتية مببادئها وأهدافها حتى يتم التفاعل معها  ودعمها، 
سواء كان ذلك بالدعم املالي أو الفين، حتى تتمكن من تغطية نفقاتها واحتياجاتها من املوارد البشرية 
أو العينية أو املالية إضافة إىل نفقات املشاريع اليت تنفذها خلدمة مستهدفيها، حتى تتمكن من البقاء 

وتطوير العمل واالعتماد على ذاتها.   

o من أهم المصادر التي يمكن للجمعيات والمؤسسات االستفادة منها :
1- مصادر ذاتية للجمعية/املؤسسة األهلية وتتمثل يف: 

- مقابل اشرتاكات العضوية ... وهي حمدودة للغاية.
- مشاريع مدرة للدخل يستخدم عائدها لتمويل أنشطة اجلمعية ومصاريفها التشغيلية.
- مقابل بيع سلع وخدمات... تتوافر لبعض اجلمعيات/املؤسسات األهلية، وليس مجيعها.

2- مصادر حكومية:
- الدعم السنوي املقدم من اجلهات احلكومية. 

- إسناد بعض املشاريع احلكومية لبعض الصناديق واملؤسسات التنموية.	
- إعانة عينية كمنح اجلمعية أرض إلقامة مقرها )أنظر قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية اليمين 2001 م(.

- احلصول على بعض اخلدمات بأسعار رمزية كالتيار الكهربائي.
- ميكن إسناد إدارة بعض املؤسسات االجتماعية التابعة للدولة للجمعيات/املؤسسات األهلية.

3- مصادر خارجية:
- منح ومعونات من وكاالت تنمية عاملية لدول كربى مثل هيئة املعونة األمريكية ووكالة التنمية الكندية.

- منح ومعونات من سفارات أجنبية ووفقًا للقانون السائد.
- منح ومعونات من منظمات ومؤسسات غربية وعربية غر حكومية.

- منح ومعونات من القطاع اخلاص.
مفوضية  العاملية،  الصحة  منظمة  العاملي،  الغذاء  برنامج  )اليونسيف،  متخصصة:  دولية  منظمات   -
الالجئن، منظمة اهلجرة الدولية، اليونسكو، البنك الدولي، البنك اإلسالمي للتنمية، صناديق التنمية 

العربية … اخل(.
- القطاع األسري واألفراد ويشمل زكاة املال –الصدقات- والتربعات النقدية.

o تعرف عملية تدبير التمويل:
كيانها  وإبراز  معها  التفاعل  يتم  حتى  وأهدافها  مببادئها  اآلخرين  إقناع  على  املنظمة  قدرة  بأنها    

كشريك فاعل يف عملية التنمية. 
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مف ملخص للمشارك

كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 
ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .

)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



دليل
 المدرب

تدبير التمويل 26



دليل
تدبير التمويل المدرب

27

الوحدة الثانية:

مرحلةتخطيط عملية تدبير التمويل
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  أهداف الوحدة الثانية:

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركون بمعرفة بـ:

التمويل بشكل عام. 1( مراحل عملية تدبر 

التخطيط لتدبر التمويل. ال� )6( لعملية  2( اخلطوات 

- كما سيكتسب المشاركون مهارة التخطيط لتدبير التمويل 

يل
مو

الت
ير 

تدب
ط 

طي
تخ
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   مرحلة التخطيط لعملية تدبير التمويل:

وهي أول مرحلة في عملية تدبير التمويل، تتكون هذه المرحلة من )6( خطوات على النحو 
التالي:

1. حتديد اهلدف.

التمويل. 2. مسئولية تدبر 

3. دراسة قدرات وإمكانية اجلهة طالبة الدعم.

املمول والتعرف على اهتمامه . 4. دراسة 

املاحنة واملتوافقة مع مجعيتك/مؤسستك.  5. حتديد اجلهات 

6. دراسة االسرتاتيجيات والتقنيات املالئمة لقدرات مجعيتك/مؤسستك وتوافقها مع املاحنن. 

التمويل.  التنفيذية لتدبر  7. إعداد اخلطة 

  1- تحديد الهدف من عملية تدبير التمويل: 

نشاط  )6(: 

التمويل  لتدبر  التخطيط  األوىل من خطوات  النشاط على  اخلطوة  ستتعرف من خالل هذا 
وسوف يتكون هذا النشاط من جزءين. 

-  عمل جماعي: شارك جمموعتك النقاش يف  ملاذا جيب أن تبدأ مرحلة التخطيط ألي 
عملية بتحديد اهلدف ؟

لتحقيق  أم وسيلة  ذاتها  التمويل هدف يف حد  تدبر  ناقش جمموعتك يف هل عملية  أيضًا   o
هدف ما؟

30 دقيقة
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-  عمل جماعي: اقرؤوا الرسالة التالية ثم ضعوا أنفسكم مكان املسؤول يف املنظمة املاحنة واختذوا 
قرارًا فيما يتعلق برسالة طلب الدعم اليت قدمت من اجلمعية )س( وهي كما يلي: 

من خالل قراءتكم للرسالة ما هو قراركم؟ موضحن األسباب؟

األخوة/ ........................................... احملرتمن

األماني وتهنئكم  البيضاء أطيب  الصومعة- حمافظة  تهديكم مجعية )س( مبديرية 
بأعمالكم اإلنسانية، وعليه نرجو من سيادتكم التكرم بضم مجعيتنا إىل قائمة اجلمعيات اليت 
تقومون بدعمها، حيث أن اجلمعية تقع يف مديرية نائية وفقرة، وهي حباجة إىل مد يد العون 

واملساعدة ونرجو دعمنا مبشاريع كمبيوتر وخياطة وتطريز. 

                                                       ولكم جزيل الشكر،،، 
	            	                   رئيس اجلمعية  	                                                                    

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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ط 
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2- مسؤولية تدبير التمويل: 

نشاط  )7(: 

التمويل  التخطيط لتدبر  الثانية من خطوات  النشاط على  اخلطوة  ستتعرف من خالل هذا 
وسوف يتكون هذا النشاط من جزءين. 

-  عمل جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول مهام مسئول تدبر التمويل يف اجلمعية.

............................................................. -1 

 .............................................................  -2

..............................................................  -3

............................................................. -4 

 ..............................................................  -5

-  عمل جماعي:  بناء على معرفتكم مبهام مسئول تدبر التمويل يف اجلمعية، حددوا 
بشكل مجاعي املعارف واملهارات اليت جيب أن تتوفر يف الشخص املسئول عن عملية تدبر 

التمويل.

30  دقيقة
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على اجلمعية/املؤسسة  حتديد املسؤولن عن عملية تدبر التمويل 
مع حتديد دقيق ملهامهم وصالحيات كل منهم ومس���ؤولياتهم ضمن 

لوائحها؟

3- دراسة قدرات الجمعية/المؤسسة األهلية الطالبة للدعم: 

نشاط  )8(: 

التمويل   لتدبر  التخطيط  خطوات  من  الثالثة  اخلطوة  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
وسوف يتكون هذا النشاط من 3 أجزاء :

) توضيح (

- نقاط القوة: وجود وتوفر اجلوانب املذكورة وتطبيقها وتفعيلها. 

- النقاط اليت حتتاج إىل حتسن: هي اجلوانب املوجودة وغر مطبقة أو ناقصة أو غر فّعالة. 

الغر  واجياد  التنظيمية  اجلوانب  وتطبيق  القانونية  اجلوانب  إكمال  التحسن:  طريقة   -
موجود منها والتدريب والتأهيل يف اجلوانب الفنية. 

-  عمل جماعي:  شارك جمموعتك يف حتديد قدرات وإمكانات مجعيتك أو مؤسستك، 
واليت تؤهلها للحصول على دعم وفق اجلدول التالي: 

تكليف خاص 
باجلمعية

45  دقيقة
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-  عمل جماعي:  ناقش مع جمموعتك هل مجعيتك/مؤسستك مؤهلة للحصول على دعم أيًا كان 
حجمه؟ ومن أي ممول كان ؟ وماهي املعاير اليت قررت على أساسها لتحديد إجاباتك؟

على مجعيتك/مؤسستك حتديد من تقع عليه مسؤولية تنفيذ تلك التحسينات 
وتوقيتها وآلية تنفيذها عن طريق خطة تؤهلها للحصول على دعم. 

4- دراسة الممول والتعرف على اهتماماته: 

نشاط  )9(:

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على  اخلطوة الرابعة من خطوات التخطيط لتدبر التمويل،  
يتكون هذا النشاط من جزءين:

-  عمل جماعي: شارك جمموعتك النقاش حول:

املمولن احملتملن جلمعيتك/مؤسستك؟ o أساليب اكتشاف 

تكليف خاص 
باجلمعية

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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قطاع  )أفراد-  تصنيفهم  حيث  من  جلمعيتك/مؤسستك  احملتملن  املمولن    o
حكومي- منظمات ماحنة(؟

للجمعيات/املؤسسات  احملتملن  املمولن  على  للتعرف  دراستها  املفرتض  احملاور   	o
األهلية؟ وأهميتها؟.

.............................................................  -1 

 .............................................................  -2

.............................................................. -3

.............................................................  -4 

 ..............................................................  -5

-  عمل جماعي:  اختاروا ثالثة من املاحنن، ثم قوموا باستكمال بياناتهم بعد االتفاق 
عليها يف اجلدول املقابل: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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استعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى للمناقشة. 	-

املاحنن وتعد قاعدة  بيانات عن  املؤسسة أن جتمع  على اجلمعية/ 
بيانات يدوية/ آلية حبسب قدراتها وحتدد املسئول عن حتديثها .

يل
مو

الت
ير 

تدب
ط 

طي
تخ

تكليف خاص 
باجلمعية
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5- تحديد الجهات المانحة والمتوافقة مع جمعيتك/مؤسستك: 

نشاط  )10(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  اخلطوة اخلامسة من خطوات التخطيط لتدبر التمويل، 
يتكون هذا النشاط من جزءين هما: 

-  عمل جماعي: استعرض مجعيتك/مؤسستك من حيث:

التنافسي[؟ ]غرضها- رسالتها- قيمها- عالقاتها- مركزها  	o

جماالت عملها للفرتة احلالية؟ 	o

.............................................................  -1 

 .............................................................  -2

.............................................................. -3

.............................................................  -4 

؟ احتياجاتها للدعم للفرتة احلالية  	o

.............................................................  -1 

 .............................................................  -2

.............................................................. -3

.............................................................  -4 

عمل جماعي: شارك املدرب واجملموعة النقاش حول كيفية حتديد اجلهات   -
املاحنة اليت تتالءم مع احتياجات مجعيتك /مؤسستك للفرتة احلالية ؟

  ......................................................................................................................................... 	-

  ......................................................................................................................................... 	-

  ......................................................................................................................................... 	-

  ......................................................................................................................................... 	-

45 دقيقة
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استعرض جهات التمويل اليت قمت حبصرها يف النشاط )5(، ثم شارك جمموعتك  	o
للفرتة  مؤسستك  مجعيتك/  احتياجات  مع  يتوافقون  ماحنن   3-2 حتديد  يف 

احلالية وفقًا للجدول التالي :

6- دراسة االستراتيجيات والتقنيات المالئمة لقدرات جمعيتك وتواافقها مع المانحنين: 

1- دراسة استراتيجيات تدبير التمويل:

نشاط  )11(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  اخلطوة السادسة من خطوات التخطيط لتدبر التمويل، 
يتكون هذا النشاط من جزءين :

- حوار جماعي:  من وجهة نظرك ما املقصود باسرتاتيجيات عملية تدبر التمويل؟    
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- عمل ثنائي:  حدد مع زميلك مدى تفضيلك التباع مجعيتك/مؤسستك إحدى 
االسرتاتيجيات التالية:

2-  طرق وتقنيات  تدبير التمويل:

أواًل: كتابة مقترحات المشاريع: 

نشاط  )12(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على إحدى تقنيات تدبر التمويل وهى كتابة مقرتحات املشاريع 
وسيتكون هذا النشاط من أربعة أجزاء :

عمل جماعي: شارك املدرب واجملموعة النقاش حول مكونات مقرتح املشروع عند تقدميه 
من قبل املدرب.

................................................................................................  - 

................................................................................................  - 

................................................................................................  - 

عمل فردي: راجع الفرق بن تصميم املشروع وكتابة مقرتح املشروع.

................................................................................................  - 

................................................................................................  - 

................................................................................................  - 



1
 

2
 

3
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- عمل جماعي : شارك جمموعتك النقاش حول مقرتح املشروع املرفق)مقرتح مجعية 
األمان(  من حيث:

اكتمال مكوناته.  §
القوة والضعف لكل مكون. نقاط   §

التالي:   o اعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى وفق اجلدول 

- عمل جماعي: شارك جمموعتك واملدرب النقاش حول النصائح العامة لكتابة 
مقرتحات املشروع؟ وأسباب رفضها؟
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ثانيًا: طرق وتقنيات أخرى في تدبير التمويل: 

نشاط  )13(: 

هذا  وسيتكون  التمويل  تدبر  لعملية  األخرى  التقنيات  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
النشاط من جزءين :

- عمل ثنائي: شارك زميلك يف وضع املمولن التالين أمام التقنية املناسبة هلم )أفراد 
– رجال أعمال- حكومة – منظمات خارجية- مؤسسات حكومية ومن ثم حتديد املميزات 

والسلبيات لكل تقنية ..

30 دقيقة
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7- إعداد الخطة التنفيذية لتدبير التمويل: 

نشاط  )14(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على اخلطوة السابعة من خطوات تدبر التمويل وسيتكون هذا 
النشاط من جزء واحد :

- عمل جماعي: شارك اجملموعة يف عكش مجيع اخلطوات اليت متت العداد التخطيط 
لعملية تدبر التمويل يف خطة.

)راجع دليل أساسيات اإلدارة _ الفرق بن اخلطة والتخطيط(
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مرجعية نظرية مختصرة

قبل أن تبدأ بس���ؤال اجلهات املاحنة إعطاءك متوياًل جيب أن تعرف أن تدبر التمويل 
الناج���ح يعتمد بنس���بة 80% على التخطيط واإلعداد، ونس���بة 20% عل���ى التنفيذ. 

وعملية التخطيط تتناول  اآلتي :

1- حتديد اهلدف من عملية تدبر التمويل.

2- حتديد املسؤولن عن عملية تدبر التمويل.

3- دراس���ة ق���درات مجعيتك وال���يت تؤهلك للحصول على دع���م )نقاط القوة اليت س���تظهرها 
للماحنن لكسب ثقتهم والنقاط اليت ستعمل على حتسينها إلقناع املانح(.

4- دراس���ة املمولن والتع���رف عليهم )ويفرتض أن حتدد جمموعة م���ن املاحنن بعد التعرف 
على جماالت اهتمامهم- القيم احملركة هلم- دوافعهم- شروط وأمناط التمويل(.

5- حتديد املمولن احملتلمن املالئمن جملاالت وقدرات مجعيتك.

6-حتديد االسرتاتيجيات والتقنيات اليت تتناسب معهم.

7- إعداد خطة تنفيذية لتدبر التمويل.
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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الوحدة الثالثة

تنفيذ عملية تدبير التمويل
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أهداف الوحدة الثالثة: 

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين : 

1(  قدرة على تنفيذ  خطوات تدبر التمويل اليت مت حتديدها يف مرحلة التخطيط.

يم
قي

الت
ذ و

في
لتن

ا
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تنفيذ عملية تدبير التمويل: 

نشاط )15(: 

هذا  وسيتكون  التمويل  تدبر  لعملية  التنفيذ  خطوات  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف   
النشاط من جزء واحد :

عملية  من  اخلامسة  اخلطوة  يتناول  والذي   )10( رقم  للنشاط  بالرجوع  جماعي:  عمل   -
 )3  -2( حدد  مجعيتك/مؤسستك،  مع  املتوافقة  املاحنة  اجلهات  حتديد  وهي  التمويل  تدبر 
من املاحنن، ضع مع جمموعتك خطوات التنفيذ لعملية تدبر التمويل  اليت ستتم؟ وما هي 

أهميتها من وجهة نظركم وفق اجلدول التالي: 


















45 دقيقة
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(
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الوحده الرابعة

تقييم عملية تدبير التمويل
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أهداف الوحدة الرابعة: 

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين : 

1(  ق���درة عل���ى تقيي���م عمليات ختطي���ط وتنفيذ تدب���ر التمويل يف مجعيتهم/مؤسس���تهم 
وتضمن نتائج التقييم يف عملية التخطيط والتنفيذ القادمة لتدبر التمويل.
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نشاط )16(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على خطوات تقييم عملية تدبر التمويل وسيتكون هذا النشاط من جزءين:

- عمل جماعي: شارك اجملموعة واملدرب النقاش حول معنى تقييم عملية تدبر 
التمويل وأهميتها؟

اختيار إحدى عمليات تدبر التمويل اليت قامت بها مجعيتك/مؤسستك وقيمها  o شارك اجملموعة يف 
وفق اجلدول التالي: 
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-عمل ثنائي: قارن بن التمويل يف احلالتن:
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مرجعية نظرية مختصرة

تدبر  عملية  مراحل  يف  التالية  املرحلة  هي  التمويل  تدبر  عملية  تنفيذ  تعترب 
عملية  وتشمل  جيد  بشكل  املسبق  واإلعداد  التخطيط  مت  أن  بعد  وتأتي  التمويل 

التنفيذ ما يلي:  

تهيئة املاحنن. 	 -

أن  بشرط  السابقة،  التقنيات  إحدى  عرب  الدعم  بطلب  والتقدم  املانح  مع  الفعلي  التواصل  	 -
تتناسب مع قدرات املنظمة واملاحنن أيضًا.

وخالل عملية التنفيذ يتم متابعة العملية وفق خطة املتابعة املوضوعة سابقًا ليتم تصحيح  	 -
األخطاء ومعاجلة االختالل أواًل بأول.

واتباع  التخطيط  حيث  من  متت  اليت  التمويل  تدبر  لعملية  التقييم  مرحلة  تأتي  وبعدها  	 -
التخطيط  عملية  يف  النتائج  تلك  وتضمن  التنفيذ  وكذلك  فيها  السليمة  اخلطوات 

والتنفيذ القادمة لعملية تدبر التمويل.
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(
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الوحدة الخامسة:

نصائح عامة لنجاح عملية تدبير التمويل
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أهداف الوحدة الخامسة: 

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين : 

1(   معرفة بأهم النصائح لالحتفاظ باملاحنن.

2(   معرفة بأهم أخالقيات عملية تدبر التمويل.

3(   معرفة بأهمية توفر مورد ثابت للجمعية.
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االحتفاظ بالمانحين: 

نشاط )17(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على طرق االحتفاظ باملاحنن وأهميتها وسيتكون هذا النشاط 
من جزءين هما:

عصف ذهني : بنِّ أهمية االحتفاظ باملاحنن للجمعيات واملؤسسات األهلية.  -

عمل جماعي :    -

o	حدد مع جمموعتك املاحنن الذين تعاملت مجعيتك/مؤسستك معهم ملرة 
واحدة/ألكثر من مرة؟

املانح ال يرغب يف التعامل مع أي مجعية/مؤسسة  النقاط اليت جتعل  أبرز  o	حدد 
أهلية مرة أخرى.
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النصائح لتتمكن مجعيتك/مؤسستك من االحتفاظ باملاحنن. o	حدد أهم 

أخالقيات تدبير التمويل

نشاط )18(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على أخالقيات تدبر التمويل وسيتكون هذا النشاط من جزءين هما:

عصف ذهني: بنِّ مفهوم أخالقيات عملية تدبر التمويل من وجهة نظرك؟  -

عمل جماعي: شارك جمموعتك النقاش حول مفهوم أخالقيات العمل ثم   -
اكتبها يف اجلدول التالي بعد االتفاق عليها من قبل اجلميع: 
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- اعرضوا عملكم للمجموعات األخرى وشاركوهم النقاش للخروج مبفهوم موحد ألخالقيات العمل 
اليت مت االتفاق عليها من قبل اجلميع واليت ستتبناها مجعيتكم/مؤسستكم.

االتفاق  اليت سيتم  العمل  توثيق أخالقيات  على اجلمعية/املؤسسة 
عليها يف الئحتها الداخلية.

توفير موارد مدرة للدخل في الجمعيات/المؤسسات األهلية 

نشاط )19(:  

اجلمعيات/  يف  للدخل  مدرة  مشاريع  توفر  كيفية  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
املؤسسات األهلية وأهميتها، وسيتكون هذا النشاط من جزءين هما:

عمل فردي: من وجهة نظرك ما معنى مشاريع مدرة للدخل؟ وما مدى أهميتها   -
للجمعيات واملؤسسات األهلية؟

عمل جماعي: شارك جمموعتك يف حتديد مقرتحات لعمل مشاريع مدره للدخل   -
يف مجعيتك/مؤسستك يف احلاالت التالية: 

مع  متكامل  للدخل  مدر  مشروع  مقرتح  كتابة  اجلمعية  على 
حتديد اجلهة اليت سيتم تقدميه هلا ومتابعة تنفيذه.

تكليف خاص 
باجلمعية




 
 


 
 

تكليف خاص 
باجلمعية
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مرجعية نظرية مختصرة

لتعزيز قدرات مجعيتك/مؤسستك يف تدبر التمويل عليك أن:

• حتتفظ باملاحنن:

 فذلك يظهر مدى كفاءتك ومصداقيتك.

• تلتزم بأخالقيات تدبر التمويل: 

)احرتام القانون، احرتام سرية املانح، احرتام رسالة املنظمة، عدم تعارض املصاحل( فذلك 
يعزز من مصداقيتك وجينبك املساءلة القانونية ويكسبك احرتام اجلهات املاحنة.

• توفر مورد ثابت يدر دخل على اجلمعية: 

ملواردها  اجلمعية  واستغالل  للدخل،  مدرة  ألنشطة  املاحنن  من  متويل  طلب  خالل  من 
املتاحة، فذلك يضمن لك االستمرارية يف تشغيل مجعيتك/ مؤسستك.
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أداءك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أداءك الفعلي(
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الملحقات
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1

الفريقبالدوالرالمبلغالبندم األيامعدد بالدوالراإلجماليعدد
العملمكافأت1 $303190فريق
$20ــــ201تنسيق2
قاعة3 $1300ـــ300إيجار
$150شخص225ضيافة4
وت5 إعالميةوثيق $100ــــــ100تغطية
$50ــــــ50قرطاسيات6
مواصالت7 $5201100بدل

$710اإلجمـــــالــــي
 

2
 

الفريقبالدوالرالمبلغالبندم األيامعدد بالدوالراإلجماليعدد
العملمكافأت1 $303190فريق
$20ــــ201تنسيق2
قاعة3 $1300ـــ300إيجار
$170شخص235ضيافة4
و5 إعالميةتوثيق $100ــــــ100تغطية
$50ــــــ50قرطاسيات6
مواصالت7 $5201100بدل

$730اإلجمـــــالــــي

3

االمبلغالبندم األجمالياألياملفريقعدد
العملمكافأت1 $3031فريق 90
$201120تنسيق2
قاعة3 $1300ـــ300إيجار
$2251ضيافة4 50
و5 إعالميةتوثيق $100ـــــــ100تغطية
قرطاسيات6

البارز- بالخط مطبوعة اإلتفاقيه
البارز- للخط مكتبة
البارز- للخط قلم
شفاف- ملف

10
70
3

0.5

20
20
20
20

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

$ 200
1400$

60$
10$

$2.230اإلجمـــــالــــي
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4
الفريقالمبلغالبندم األجمالياأليامعدد
العملمكافأت1 $3031فريق 90
$201120تنسيق2
قاعة3 $1300ـــ300إيجار
$2251ضيافة4 50
و5 إعالميةتوثيق $100ـــــــ100تغطية
قرطاسيات6

بالخط- مطبوعة البارزاإلتفاقيه
البارز- للخط مكتبة
البارز- للخط قلم
شفاف- ملف

10
70
3

0.5

20
20
20
20

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

$ 200
1400$
60$
10$

$2.230اإلجمـــــالــــي
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5

الفريقالمبلغالبندم األجمالياأليامعدد
العملمكافأت1 $3031فريق 90
$201120تنسيق2
قاعة3 $1300ـــ300إيجار
$2251ضيافة4 50
و5 إعالميةتوثيق $100ـــــــ100تغطية
قرطاسيات6

البارز- بالخط مطبوعة اإلتفاقيه
البارز- للخط مكتبة
البارز- للخط قلم
شفاف- ملف

10
70
3

0.5

20
20
20
20

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

$ 200
1400$
60$
10$

$2.230اإلجمـــــالــــي
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6

األيامالمبلغبندالم الفريقعدد اإلجماليعدد
العملمكافأت1 $301390فريق
للمحافظات2 وإقامة سفر $1003161600بدل
األمانه3 من للمشاركين $101440مواصالت
قرطاسيات4

البارز- بالخط مطبوعة اإلتفاقيه
البارز- للخط مكتبة
البارز- للخط قلم
شفا- فملف

10
70
3

0.5

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ

20
20
20
20

$ 200
1400$
60$
10$

وتوثيق5 $100ـــــــــ100إعالم
$20ـــــــــ20تنسيق6
القاعة7 $300ـــــ3001إيجار
للمشاركين8 $2550ــــ2بريك

$3870اإلجمـــــالــــي

12.000$
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معدو الدليل )حسب الهجائية(:
االستاذة/ خلود احلاج 	-

االستاذة/ قبول حممد املتوكل 	-
االستاذة/ منى صاحل الغشمي 	-

االستاذة/ نوريه سيف اخلامري 	-

فريق التطبيق:
االستاذة/ أروى الشرعي 	-

االستاذة/ منى صاحل الغشمي 	-

مراجعة لغوية:
األستاذ/علي عبد اهلل الكحالني.

مراجعة نهائية :
األستاذ/ أمحد حممد إسحاق

االستاذة/ خلود احلاج
االستاذة/ سوسن الرفاعي

االستاذ/ فؤاد الصربي

التصميم:
samu_9_3@yahoo.com 777742918 -الصفحات الداخلية: مكتب املنى للدعاية واإلعالن

تم تطبيق مع جمعية البراءة الخيرية.

الناشر: 
الصندوق االجتماعي للتنميه- مجيع حقوق الطبع حمفوظه

الحقوق الفكرية:
 يسمح باستنساخ أي جزء من الدليل دون اشرتاط أي أذن مسبق من الناشر، شرط أن يتم توزيع النسخ 
الناشر مع االشاره إىل املصدر،  الدليل دون اشرتاط أي أذن مسبق من  جمانًا،كما ميكن االقتباس من 
وعليه ال يسمح باستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجاريه  إال بأذن خطي مسبق من الناشر.
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