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الجزء الثالث:
دليل األنشطة للمدرب

في تدبير التمويل في الجمعيات والمؤسسات األهلية

هـــذا اجلزء من الدليل يشـــمل مجيع االنشـــطة اخلاصة باملتـــدرب إضافـــة إىل التوجيهات اخلاصة 

باملدرب واليت ترشـــده لكيفية تنفيذ األنشـــطة بطريقة تضمن مشاركة املتدربني واخلروج بنتائج 

حتسن أداء اجلمعية/املؤسسة 

 الهدف من دليل المدرب الخاص بتدبير التمويل للجمعيات والمؤسسات األهلية: 

-    توجيه املدرب ليتم التدريب بطريقة تشاركية.

-    توجيه املدرب لتحقيق تطبيق عملي وخمرجات فعلية من واقع اجلمعية.

-    متكني املدرب من تدريب اجلمعيات/واملؤسسات األهلية على تدبري التمويل  للجمعيات بشكل 
عملي يضمن حتسني أداء اجلمعية ونقلها من املستوى احلالي إىل مستوى أعلى"وفق منهجية 

دليل وحدة التدريب يف تقييم القدرات التنظيمية و املؤسسية للجمعيات/املؤسسات األهلية.

منهجية التدريب على الدليل:

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

على قدرات املشاركني أنفسهم،  ولذلك سيتم مايلي: 

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

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

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

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

تناول متطلبات البدء يف تدبري 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 تدبري التمويل لتتمكن 
من متابعة التدريب وتقييمه.

• رابعًا : حتديد مستوى اجلمعية /املؤسسة األهلية يف جمال تدبري التمويل بهدف تذكريها 

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 تقييم  القدرات التنظيمية املؤسسية للجمعية/املؤسسة األهلية وفق دليل"حتديد القدرات 
أن  املفرتض  التالي  املستوى احلالي للجمعية/املؤسسة واملستوى  املؤسسية والذي يوضح 

تنقل إليه.

o كادر إداري ال يقل عن ثالثة أشخاص ملتزمني 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"تقييم القدرات التنظيمية 
و املؤسســــية والذي يوضح املســــتوى احلالي للجمعية/املؤسســــة واملســــتوى التالي املفرتض 

االنتقال إليه.

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

o كادر إداري ال يقل عن ثالثة أشخاص ملتزمني 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:

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

أهلية، حيث سيتم التعرف على قدرات املشاركني كما يلي: 

o  يطلـــب املـــدرب من اجلمعية / املؤسســـة أمساء املشـــاركني وخلفياتهـــم ومؤهالتهم 
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وميكن أن حتدد تلك البيانات يف التقييم القبلي، ليتسنى للمدرب معرفة املواضيع اليت 
جيب الرتكيز عليها وإعطائها الوقت الالزم وفق قدرات وخربات املشاركني.

o  يقـــوم املـــدرب باإلطـــالع علـــى كل ما يتعلق بقـــدرات اجلمعية/املؤسســـة يف املوضوع 
الذي ســـيتم التدريب عليه، ومن ثم مقابلة مسئولي اجلمعية ملعرفة ما مل يتم معرفته 
من خالل الوثائق- مؤهالت ومستويات املتدربني العلمية وخرباتهم العملية _ واليت مت 
حتديدها  أثناء حتديد القدرات املؤسســـية للجمعية/املؤسسة وذلك حتى يتمكن املدرب 

مع إدارة اجلمعية من حتديد تفاصيل وخصوصية التدريب لكل مجعية/مؤسسة.

o  عمـــل حمضـــر تدريب، وهـــو اتفاق بني اجلمعية/ املؤسســـة والصنـــدوق االجتماعي 
للتنمية على بنود حمددة  تشـــمل التوقيت املناســـب للجمعية / املؤسســـة حبســـب عدد 
الســـاعات احملـــددة يف الربنامج، االلتـــزام مبتطلبـــات التدريب آلية والتقييـــم ..اخل. مما 

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

آلية التدريب : 

كممارسني  املشاركني  خربة  تعتمد  حيث  التشاركية،  التدريب  آلية  التدرييب  الدليل  يعتمد 
يف جمال عمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية كأساس للتدريب يف عملية التعلم / التدريب التشاركية 
اآلليات  األنشطة ثم عرض  أواًل عرب جمموعة من  ، لذلك سيتم حتديد اخلربات احلالية للمشاركني 
املشاركني وإمكاناتهم ليقوموا بتحليل  املتبعة وأسسها ومبادئها واعتماداً على خربات  العلمية والعملية 
تلك اخلربات ومن ثم إعادة تصورها بشكل آخر وفق املبادئ اجلديدة اليت تعلموها أثناء التدريب وبذلك 
قدراتهم  لتطوير  اجلديدة  واملعارف  املبادئ  وبني  وإمكانيات  خربات  من  ميتلكون  ما  بني  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 من املفرتض أن تدير اجلمعية/ املؤسسة بشكل مجاعي،  وبذلك 
ال  يكون املشاركون مستعدون فقط لتحمل مسؤولية عملية تعلمهم بل أيضًا مسؤلني عن التفاعل مع 
املشاركني 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 أكرب يف العمل اجلماعي، 

ولكي نوضح أكثر آلية 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 منوذجني، أحدهما يعتمد على 

املدرب كأساس للتدريب، واآلخر يعتمد على املتدرب وخربته كأساس لعملية التدريب ليتعرف 
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املشارك على الفرق بينهما وهذه النماذج نوضحها كما يلي:  

نماذج تصميم المنهج التدريبي: 

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

التعليمي  املــنــهــج  أن  حــيــث  ومــعــرفــتــهــم،  املــتــعــلــمــني  خـــربة  مــن  ــًا  انــطــالق الــتــعــّلــم  يــبــدأ   	.1
املتبع يقوم على املتعلِّم، ويهدف إىل تعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إجيابي 

وواقعي للذات لدى املتعلِّمني.

أمنـــاط  عـــن  ــبــحــثــون  وي اخلــــــربات  هــــذه  املـــشـــاركـــون  تـــشـــارك اخلــــــربات، حيـــّلـــل  ــعــد  ب  	.2
معّينة )على سبيل املثال: ما هي النقاط املشرتكة؟ ما هي األمناط؟(

أفــكــار  خــلــق  يــتــّم  أو  اخلــــــرباء،  مـــن  مــســتــقــاة  جـــديـــدة  ونـــظـــريـــات  مــعــلــومــات  ـــضـــاف  ُت  	.3
جديدة مجاعيًا إلكمال معرفة املشاركني وخربتهم.

ــدة  ــدي تـــعـــّلـــمـــوه. وعــلــيــهــم أن ميــــارســــوا مــــهــــارات ج ـــشـــاركـــون مـــا  امل ــق  ــّب ــط جيـــب أن ي  	.4
ويطّوروا اسرتاتيجيات وخطط عمل.

إىل  يــــعــــودون  ــدمــا  عــن )عـــــــادًة  الحـــقـــة  ــة  مــرحــل يف  ــمــوه  ــّل ــع ت مـــا  ـــشـــاركـــون  امل ــق  ــطــّب ي  	.5
منّظماتهم وعملهم اليومي(.

تلقائي  بــشــكــل  ــقــان خــاللــه  ويــطــّب ــامــج  الــربن مــن تصميم  هــمــا جـــزء  والــتــقــيــيــم  الــتــفــكــري  	.6
وليس فقط يف نهايته.

خيتلـــف النمـــوذج اللوليب عن منوذج "اخلـــرباء"  يف أنه يعطي أهمية كربى لقيمة معرفة املشـــاركني 
وخرباتهم عوضًا عن الرتكيز بشكل أساسي على معرفة املعّلم أو اخلبري لتحويل التعليم للمشاركني، كما هو 
احلال يف منوذج اخلرباء. كما يرّكز النموذج اللوليب على العمل الذي يؤّدي إىل تغيري ما نتيجًة لتفاوت قدرات 

املشاركني على الفهم يف حني أّن منوذج اخلرباء يسّلط الضوء على املشاركني وحيافظ على الوضع القائم.
)النموذج اللوليب(
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)منوذج اخلرباء(

قام بنقل النموذج من املصدر  وترمجته  الدكتوره/ سوسن الرفاعي 

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

1- التطبيقات التي تتم للمستوى المطلوب نقله للمستوى الثالث: 

- كيفية التخطيط لتدبري التمويل.

- كيفية كتابة مقرتحات التمويل  

2- التطبيقات التي تتم للمستوى المطلوب نقله للمستوى الرابع:
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- كيفية حتسني العالقات مع املاحنني.

- كيفية تقييم تدبري التمويل.

   مخرجات التدريب المطلوبة: 

1- المخرجات المطلوبة من التدريب على تدبير التمويل من المستوى الذي سيتم نقله للمستوى الثالث: 

-  قاعدة بيانات مبسطة عن املمولني.

-  كشف املمولني للفرتة احلالية للجمعية.

-  خطة عمل واضحة للممولني احملتملني.

-  حتديد التقنيات اليت تستخدمها اجلمعية للممولني احملتملني.

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

-  قاعدة بيانات متكاملة عن املمولني.

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

-  قائمة باملمولني للفرتة احلالية للجمعية.

-  قائمة بالتقنيات اليت ستستخدمها اجلمعية للممولني احملتملني.

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

آليــــة التقــــييم.

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

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

1-  تقييم مباشر وينقسم إلى: 

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

2 –  تقييم مرحلي)الحق(: 

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 تدبري التمويل .

-  تقييم مقرتحات التمويل اليت مت إعدادها أثناء التدريب.

-   تقييم الالئحة املنظمة لعملية تدبري التمويل اخلاصة باجلمعية / املنظمة.
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تعليمات للمدرب:
التمويل- جتمع معلومات حول  التمويل- مقرتحات  - تؤخذ نسخة من خطة تدبري 

مسؤوليات ومهام املختصني بتدبري التمويل.
- تؤجل عملية التقييم هذه حتى نهاية التدريب لتضمن مشاركة فاعلة من املشاركني.
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توصيات عامة للمدرب:
اعدت هذه االدلة بناء على احتياجات اجلمعيات واملؤسسات بشكل عام، لذلك جيب على املدرب أن حيدد االحتياجات  	-1

التدريبية على املستوى الفردي لكوادر اجلمعيه قبل بدء التدريب مباشره.
2-	املخرجات املتوقعة من التدريب جيب أن تنفذ خالل الدوره ويرفق نسخه أوليه من مسودتها النهائيه مع 

تقرير التدريب.
جيب على املدرب االطالع على تقرير” حتديد القدرات املؤسسيه للجمعيه/ املؤسسه” قبل بدء التدريب والتحقق من  	-3

توفر “متطلبات البدء يف التدريب” بناء على املستوى احلالي ألداء اجلمعيه/ املؤسسه.
4-	  اعتمد تصميم هذه االدله على  خربة املشاركني وجتاربهم السابقة كأساس لبدء التدريب، لذلك جيب عليك 
أن تبدأ مبا لديهم يف كل موضوع )حيث جيب أن تطلع على خططهم السابقه- اهليكل التنظيمي- طريقتهم يف 

إدارة املشاريع ....اخل(  ليتم تقييمه ومن ثم العمل على حتسينه خالل الدوره.
مجيع االنشطه مت إعدادها من قبل فريق من املختصني وقد مت تطبيقها أكثر من مره وعلى أساسه مت اختيار  	-5
استبداهلا  ميكن  ال  اليت  وهي  الزامية  انشطه  إىل  االنشطه  تقسيم  مت  كما  وفعاليه،  مالئمه  االكثر  االنشطه 
الطريق االنسب للحصول على خمرجات عمليه، وأنشطه اخرى اختيارية  املدرب ألنها  بأنشطه اخرى من قبل 
)اليت حتتها خط( وهي اليت ميكن للمدرب تغيري طريقه النشاط فقط مع عدم تغيري أو أهمال املوضوع وذلك 

حبسب طبيعه املشاركني إن لزم األمر،وعليه نأمل من املدرب االلتزام بذلك. 
6-	بشكل عام جيب عليك كمدرب أن: 

ــلــمــفــاهــيــم  ـــب بـــشـــكـــل كــــامــــل ل ـــوع ـــت ـــس ـــة وم ـــي ـــب ـــدري ـــت ـــى إطـــــــالع كــــامــــل بـــــاملـــــادة ال ـــل تــــكــــون ع 	-
واخلطوات العملية املوضحه فيها. 

تتبع التعليمات املوجودة يف األدلة وتشجع املشاركني على اتباعها. 	-
ــــني وبـــالـــتـــالـــي  ــــارك ــــش ــــاء عـــلـــى حتـــــديـــــدك لــــــقــــــدرات امل ــــن ــــــت الــــتــــمــــاريــــن ب ميـــكـــنـــك تـــغـــيـــري وق 	-

الوقت الالزم لكل موضوع من املواضيع التدريبيه.
ـــــــدل عـــــن “دفـــــــــرت املـــــالحـــــظـــــات” لـــــذلـــــك فــــمــــن اجلـــيـــد  ــــخــــدامــــه ب ــــه مت اســــت ــــط ــــش دلـــــيـــــل االن 	-
إتاحة الفرصه للمشاركني للكتابة عليه ، ولكن عليك املوازنة بني التدريب واملشاركة وبني الكتابه على 

الدليل من قبل املشاركني.   
تستخدم التقييم املعريف قبل وبعد الدورة لتتمكن من قياس االستيعاب والفهم للدليل. 	-

حتدد توقعات املشاركني من الدورة وتقارنها باألهداف وتناقشها معهم. 	-
تتأكد يف نهاية الدورة أنها حققت أهدافها . 	-

حتضر جيداً للدورة وتكن مستعداً وأدواتك جاهزة. 	-
تستخدم املواد التدريبية حبرص. 	-

تكتسب احلس تنموي إلكساب املشاركني ذلك يف كل دورة.  	-
ميكنك استخدام االنشطه الرتفيهيه اهلادفه املرتبطه مبواضيع التدريب من دليل “تدريب املدربني”  	-

تتذكر مستويات املعرفة وتربطها دائمًا بالتدريب: 	-
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أنشطة لبدء التدريب
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1- التعارف: 

مبا أن املتدربني 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:

نشاط )أ( :

 عرف نفسك للمشاركني عن طريق اإلجابة عن األسئلة التالية:

املدرب( العمل )ليتعرف عليكم  االسم والعمل يف اجلمعية 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  بني هذه الدورة والدورات األخرى 
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30 دقيقة

تعليمات للمدرب:
-  عليك كمدرب أن توضح للمشاركني: 

-  أهداف احلقيبة التدريبية ومكوناتها.

-  مراحل إعداد احلقيبة التدريبية.

-  منهجية وآلية التدريب.

-  املخرجات املتوقعة من التدريب.

-  ال تنس القيام بعملية التقييم املسبق قبل بدء التدريب.

تعليمات للمدرب:
-  تطلب من املشاركني الوقوف يف دائرة واحدة واإلجابة على األسئلة السابقة بعد 

تدوينها على ورق فليب شارت وتعليقها حبيث تكون واضحة للجميع. 

12
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20 دقيقة

نشاط )ب(:

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

توضيح أهداف الدورة حيث أن اساس جناح الدورة، هو مدى حتقيقها ألهدافها.

عمل فردي: اكتب توقعاتك من الدورة يف كرت وسلمه للمدرب ومن ثم   -
استمع برتكيز ألهداف الدورة اليت سيعرضها عليك املدرب .

حوار جماعي: شارك اجملموعة يف النقاش حول التوقعات من الدورة التدريبية   -
ومقارنتها باألهداف.

3- مساهمة المشاركين في تحقيق أهداف الدورة:  

إن أي دورة تدريبية، ال بد أن تواجه بعض الصعوبات واملعوقات اليت تقلل من فائدة التدريب و يعتمد 
مدى تأثريها على الدورة على التزام املشـــاركني، ومبا أنه مت االتفاق على أن جناح التدريب وحتقيق 
نتائج جيدة مســـؤولية اجلميع، فعلى  املشـــاركني أنفســـهم حتديد مســـاهمتهم اليت  تساعدهم على 

حتقيق أقصى نتيجة إجيابية ممكنة لعملية التدريب،وتلك املساهمة تنفذ أثناء وبعد التدريب.

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

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

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

..........................................................................................................
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تعليمات للمدرب:
-  اطلب من املشاركني القيام بكتابة التوقعات يف كرت.

-  اطلب من املشاركني تعليق الكروت،بعد االنتهاء من الكتابة.

-  اطلب من املشاركني مناقشة التوقعات.

-  اعرض أهداف الدورة وقارنها بتوقعات املشاركني.

-  أشر إىل أهمية أن تظل ورقة األهداف معلقة على احلائط حتى نهاية التدريب 
لرتبط بني توقعات املشاركني وأهداف الدورة للتوفيق بينهما مبشاركتهم

13
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15 دقيقة

 نشاط )جـ( :

ســـتقوم من خالل هذا النشاط بتحديد مساهمتكم يف حتقيق أهداف الدوره أثناء وبعد التدريب،  
وسيتكون هذا النشاط من جزءين كما يلي: 

عمل فردي:  فكر ما هي مساهمتك الفردية يف تقليل املعيقات 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 

اثناء وبعد الدورة. 

اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول: 	•

اكتب القواعد اليت مت االتفاق عليها يف هذا اجلدول: 	•

 

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

...............................................................................................
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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 بتدبري التمويل يف مجعيتك/مؤسستك ما أمكن ذلك .

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

 نشاط )هـ( :

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

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

اجملموعات األخرى.

تعليمات للمدرب:

-  وضح للمشاركني أهمية مساهمتهم واليت تعترب قواعد عمل وإرشادات لكل 
من املدربني واملشاركني.

-  تذكر أن تلك القواعد تسمح باحلصول على ديناميكيات فعالة للفرق كما 
ميكن من خالل حتديد قواعد العمل أن ننشئ مبادئ االحرتام املتبادل داخل 

الفريق وتنطبق هذه املبادئ على أعضاء الفريق كافة بغض النظرعن 
خلفيتهم، وميكن أن تستخدم ملعاجلة التدرج اهلرمي الذي قد مينع بعض 

أعضاء الفريق من التحدث أو االستماع.

20 دقيقة

40 دقيقة

تعليمات للمدرب:
واربطه  سابقًا  متت  اليت  املؤسسة   / اجلمعية  قدرات  حتديد  خمرجات  راجع    -

باملستوى الذي سيتم حتديده. 

14
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جلمعيات وما يتعلق به
جمال تدبري التمويل يف ا

جلمعيات /املؤسسات األهلية يف اليمن يف 
ض ملستويات ا

أوال: عر

يب
در

الت
دء 

ة ب
شط

أن

15



دليل
تدبير التمويل المدرب

17
د.متدرب صــــــ           ـــــــــــ

جلمعيات وما يتعلق به
جمال تدبري التمويل  يف ا

جلمعيات /املؤسسات األهلية يف اليمن يف 
ض ملستويات ا

تابع: عر
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ملخص للمشارك
كيف  وحدد  السابقة  الوحدة  من  املستفادة  الدروس  الصفحة  هذه  يف  اكتب  املشارك  عزيزي 

ستحّسن املعلومات اليت تلقيتها أدائك داخل اجلمعية/املؤسسة .
)ميكنك أن تبدأ أواًل بكتابة كيف كان الوضع قبل التدريب ومن ثم املعلومات اليت اكتسبتها أثناء التدريب وثالثًا كيف ستحّسن أدائك 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 تدبري التمويل وأهميته للجمعيات/ املؤسسات األهلية.

2( املـــوارد الـــيت حتتاجهـــا اجلمعيات/املؤسســـات األهليـــة، واملصـــادر اليت ميكـــن من خالهلا 
احلصول على متويل لتغطية تلك االحتياجات .

التقنيات التدريبية المستخدمة:

-  عصف ذهين 

-  حوار مجاعي

-  عمل جمموعات

االحتياجات التدريبية 

-  فليب شارت

-  أقالم 

-  كروت

-  الصق
يل

مو
الت

ير 
تدب

ى 
عن

م
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يل
مو

الت
ير 

تدب
ى 

عن
م

15 دقيقة

تعليمات للمدرب:
التمويل،  تدبري  عملية  تعريف  الستنتاج  الكروت  باستعراض  تقوم  	•

وأهميتها مع مراعاة عدم التكرار . 
•	تقوم بتدوين تعريف عملية تدبري التمويل وتعلقه يف مكان واضح للجميع.

قدرة املنظمة على إقناع اآلخرين مببادئها وأهدافها حتى يتم التفاعل معها 
وإبراز كيانها كشريك فاعل يف عملية التنمية.

15دقيقة

تعريف عملية تدبير التمويل:   

نشاط )1(: 

اجلمعيات  يف  التمويل  تدبري  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 تدبري 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 خريية ؟

تعليمات للمدرب:
مناقشته  ثم  ومن  يطرح،  ما  لتدوين  املشاركني  بأحد  تستعني  أن  ميكن   -

واالتفاق عليه.

21
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مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية :   

نشاط )3(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على مصادر متويل اجلمعيات واملؤسسات األهلية وسوف يتكون 
هذا النشاط من جزءين:

- عمل جماعي: ناقش مع جمموعتك 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.

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

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

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

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

تعليمات للمدرب:
•	عمل نقاش مع اجملموعات، وتلخيص نتائج عرضها.

الوقت املخصص للنشاط. التأكيد على  التنس  	•

20دقيقة

يل
مو

الت
ير 

تدب
ى 

عن
م

- ذاتـيـة:   )1( االشرتاكات    )2( املشاريع املوجودة    )3( بيع سلع وخدمات. 
املشاريع  بعض  إسناد   )2( احلكومية    اجلهات  من  السنوي  الدعم   )1( حكومية:    -
احلصول   )4( العينية   االعانات   )3( التنموية   املؤسسات  لبعض  احلكومية 

على بعض اخلدمات بأسعار رمزية.

- خارجية:  )1( املنح واملعونات  )2( الزكاة   )3( الصدقات   )4( التربعات النقدية.
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يل
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الت
ير 

تدب
ى 

عن
م

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

نشاط )4(: 

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

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

- صنفوا تلك االحتياجات وفقًا للجدول التالي:




 



 

 







تعليمات للمدرب:
- توضح للمشاركني الفرق بني احتياجات لتسيري عمل اجلمعية واحتياجات لتنفيذ مشاريع 

ختدم مستفيدي اجلمعية بضرب أمثلة توضيحية.

وكراسي  ومكاتب  ومكافآت  ورواتب  موظفني  من  اجلمعية  عمل  تسيري  احتياجات   *
ونفقات تشغيلية من اجيار وكهرباء وتلفون وغريه..

* احتياجات لتنفيذ مشاريع ختدم مستفيدي اجلمعية من كوادر تدير أو تشرف على املشروع 
أو تكاليف مالية إلقامة املشروع أو النشاط، أو مواد وجتهيزات مادية إلقامة املشروع.

- تناقش املشاركني بعد عرض عمل جمموعاتهم للخروج باحتياجات متفق عليها من قبل اجلميع.

-  التنس التأكيد على الوقت املخصص للنشاط.

30 دقيقة
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مراحل عملية تدبير التمويل:

نشاط  )5(: 

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

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

-  حوار جماعي : من وجهة نظرك ملاذا جيب أن نبدأ بالتخطيط يف عملية تدبري 
التمويل ؟

 

 
 

التخطیط
تدبیرلعملیة

 التمویل

فیذلتنا
تدبیرلعملیة

 التمویل

التقییم
تدبیرلعملیة

 التمویل

 

التمویلتدبیرعملیةمراحللتوضیحيمخطط

راجـذیــغــت ةــعـة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تعليمات للمدرب:
•	 تذكري املشاركني مبا ورد يف الوحدة األوىل لربطه بالنشاط احلالي.

•	عرض املخطط التوضيحي للمشاركني وإدارة النقاش لتسمية املراحل الثالث 
لعملية تدبري التمويل.

•	التأكيد للمشاركني أن أي عملية يف إدارة اجلمعيات واملؤسسات األهلية جيب 
أن تبدأ بالتخطيط.

30 دقيقة

يل
مو

الت
ير 

تدب
ى 

عن
م

التخطيط  عملية  على  تعتمد  التمويل  عملية  جناح  من   %80 نسبة  ألن 
واالعداد.
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يل
مو

الت
ير 

تدب
ى 

عن
م مرجعية نظرية مختصرة

وحتى  احلكومية  وغري  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 
البقاء  أو مادية أو مالية إضافة إىل نفقات املشاريع اليت تنفذها خلدمة مستهدفيها حتى تتمكن من 

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 وعربيه غري حكومية.

- منح ومعونات من القطاع اخلاص.
مفوضية  العاملية،  الصحة  منظمة  العاملي،  الغذاء  برنامج  )اليونسيف،  متخصصة:  دولية  منظمات   -
الالجئني، 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  أنها    

كشريك فاعل يف عملية التنمية. 
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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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...................................................................................................................................................
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الوحدة الثانية:

مرحلة التخطيط لعملية تدبير التمويل
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  أهداف الوحدة الثانية:

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين معرفه بـ :

التمويل بشكل عام. 1( مراحل عملية تدبري 

التمويل. التخطيط لتدبري  الـ )6( لعملية  2( اخلطوات 

التقنيات التدريبية المستخدمة: 

-  عصف ذهين. 

-  لعب أدوار.

-  عمل جمموعات.

-  نقاش مجاعي.

االحتياجات التدريبية: 

-  فليب شارت.

-  أقالم .

-  كروت.

-  الصق.

يل
مو

الت
ير 

تدب
ط 

طي
تخ
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ير 
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ط 

طي
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   مرحلة التخطيط لعملية تدبير التمويل:

وهي أول مرحلة في عملية تدبير التمويل، تتكون هذه المرحلة من )7( خطوات على النحو التالي:

1. حتديد اهلدف.

التمويل. 2. مسئولية تدبري 

3. دراسة قدرات وإمكانية اجلهة طالبة الدعم.

املمول والتعرف على اهتماماته . 4. دراسة 

املاحنة واملتوافقة مع مجعيتك/مؤسستك.  5. حتديد اجلهات 

6. دراسة االسرتاتيجيات والتقنيات املالئمة لقدرات مجعيتك/مؤسستك وتتوافق مع املاحنني. 

التمويل التنفيذية لتدبري  7. اعداد اخلطة 

 1-  تحديد الهدف من عملية تدبير التمويل: 

نشاط  )6(: 

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

-  عمل جماعي: شارك جمموعتك النقاش حول السبب الذي جيعل  مرحلة التخطيط 
ألي عملية تبدأ  بتحديد اهلدف .

التمويل هدف يف حد ذاتها أم وسيلة لتحقيق هدف ما؟ o أيضا ناقش جمموعتك هل عملية تدبري 

20 دقيقة

- مرحلة التخطيط ألي عملية يجب أن تبدأ بتحديد الهدف وذلك كونها:
الذي تهتدي إليه أي عملية الحقة، وهي اليت من خالهلا يتم  البارز  املعلم   متثل 

اختيار الوسيلة املناسبة والطريقة األمثل واجلهة املالئمة.
 أي أنه يرتتب عليها مجيع اخليارات الالحقة.

- عملية تدبير التمويل :  وسيلة لتحقيق هدف ما.

29



دليل
 المدرب

تدبير التمويل 30
د.متدرب صــــــ           ـــــــــــ

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

من خالل قراءتكم للرسالة ما هو قراركم؟ موضحني األسباب؟

األخوة/ ........................................... احملرتمون

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 وفقرية، وهي حباجة إىل مد يد العون 

واملساعدة ونرجو دعمنا مبشاريع كمبيوتر وخياطة وتطريز. 

                                                       ولكم جزيل الشكر،،، 
	            	                   رئيس اجلمعية  	                                                                    

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

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

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

..........................................................................................................
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تعليمات للمدرب:
•	التأكيد للمشـــاركني أننا جنمع املال هلدف حمدد مثل مشروع جديد أو نقص 
يف النفقات التشـــغيلية للجمعية/املؤسســـة أو ... وال جنمع املال حتى يكون لدى 

اجلمعية/املؤسسة أموال ومن ثم تعمل بها ما تريد خلدمة مستهدفيها. 

متابعة املشاركني أثناء عمل اجملموعات وتتأكد من فهمهم للنشاط. 	•
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مو
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ير 

تدب
ط 

طي
تخ
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2- مسؤولية تدبير التمويل: 

نشاط  )7(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  اخلطوة الثانية وهي مسئولية تدبري التمويل من خطوات 
التخطيط لتدبري التمويل وسوف يتكون هذا النشاط من جزئني. 

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

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

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

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

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

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

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

التمويل.

30  دقيقة
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على اجلمعية/املؤسسة  حتديد املسؤولني عن عملية تدبري التمويل 
مـــع حتديـــد دقيق ملهامهـــم ؟ وصالحيـــات كاًل منهم ومســـؤولياتهم 

ضمن لوائحها؟

3- دراسة قدرات الجمعيات/المؤسسات األهلية وإمكانات الجهة طالبة الدعم: 

نشاط  )8(: 

التمويل   لتدبري  التخطيط  خطوات  من  الثالثة  اخلطوة  على  النشاط  هذا  خالل  من  ستتعرف 
وسوف يتكون هذا النشاط من 3 اجزاء :

تعليمات للمدرب:
-  التأكيد على الوقت املخصص ، وعلى اهلدف األساسي من النشاط.

تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
-  تلفت نظر املشاركني إىل أن  هذه الالئحة من ضمن النقاط اليت سيتم تقييم 

اجلمعية/ املؤسسة على أساسها من قبل الصندوق االجتماعي الحقًا.

45  دقيقة
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-  عمل جماعي:  شارك اجملموعة اليت ستكون ضمنها يف حتديد قدرات وإمكانات 
مجعيتك أو مؤسستك، واليت تؤهلها للحصول على دعم وفق اجلدول التالي: 

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

تعليمات للمدرب:
- تذكر املشاركني باخلطوتني األوىل والثانية من خطوات التخطيط لعملية تدبري التمويل. 

وهي  التمويل  لتدبري  التخطيط  خطوات  من  الثالثة  اخلطوة  للمشاركني  توضح   -
دراسة قدرات املنظمة طالبة التمويل. 

- نقاط القوة: وجود وتوفر اجلوانب املذكورة وتطبيقها وتفعيلها.

- النقاط اليت حتتاج إىل حتسني: هي اجلوانب املوجودة وغري مطبقة أو ناقصة أة غري فعالة.

الغري  واجياد  التنظيمية  اجلوانب  وتنظيف  القانونية  اجلوانب  إكمال  التحسني:  طريقة   -
موجود فيها والتدريب والتأهيل يف اجلوانب التقنية.
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تلك  تنفيذ   مسؤولية  عليه  تقع  من  حتديد  مجعيتك/مؤسستك  على 
التحسينات وتوقيتها وآليه تنفيذها عرب خطة تؤهلها للحصول على دعم. 

4- دراسة الممول والتعرف على اهتماماته: 

نشاط  )9(:

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

-  عمل جماعي: شارك جمموعتك النقاش حول:

املمولني احملتملني جلمعيتك/مؤسستك؟ o أساليب اكتشاف 

o  املمولني  احملتملني جلمعيتك/مؤسستك من حيث وصفهم )أفراد- قطاع حكومي- 
منظمات ماحنة(؟

للجمعيات/املؤسسات  احملتملني  املمولني  على  للتعرف  دراستها  املفرتض  احملاور   	o
األهلية؟ وأهميتها؟.

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

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

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

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

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

45  دقيقة
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تعليمات للمدرب:
ستكون  باجلمعية/املؤسسة  اخلاصة  التكليفات  بأن  للجمعية/املؤسسة  تؤكد    -

ضمن التقييم من قبل الصندوق االجتماعي الحقًا.

تكليف خاص 
باجلمعية
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-  عمل جماعي:  اختاروا ثالثة من املاحنني، ثم قوموا باستكمال بياناتهم بعد االتفاق 
عليها يف اجلدول التالي: 

تعليمات للمدرب:
عملية  من  السابقة  الثالث  باخلطوات  املشاركني  ُتذكر  أن  كمدرب  عليك  	•

التخطيط لتدبري التمويل قبل تناول اخلطوة الرابعة.

•	تذكري املشاركني مبصادر التمويل.

احملتملني  املمولني  على  للتعرف  دراستها  املفرتض  اخلمسة  احملاور  تلخيص  	•
للجمعيات/ املؤسسات األهلية وهي :

اكتشاف مصادر التمويل املتاحة للجمعية. 	-

البحث عن جماالت اهتمام املمولني. 	-

-	 التعرف على القيم احملركة للجهات املمولة.

-	 البحث عن دوافع اجلهات املمولة.

التعرف على أمناط وشروط التمويل املختلفة اليت تطلبها اجلهات املمولة. 	-
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تخ اعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى للمناقشة. 	-

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

5- تحديد الجهات المانحة والمتوافقة مع جمعيتك/مؤسستك: 

نشاط  )10(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  اخلطوة اخلامسة من خطوات التخطيط لتدبري التمويل، 
يتكون هذا النشاط من جزئيني هما: 

-  عمل جماعي: استعرض مجعيتك/مؤسستك من حيث:

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

جماالت عملها للفرتة احلالية؟ 	o

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

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

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

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

تكليف خاص 
باجلمعية

تعليمات للمدرب:
- عرض اجلدول للمشـــاركني بالباور بوينت أو على ورق حائط )كما تراه 

مناسب( وتطلب منهم وضع البيانات وتوضح هلم خانات اجلدول.
- توزيع املشـــاركني إىل جمموعيت عمل وليس من الضروري أن تأخذ كل 
جمموعـــة ماحنني خمتلفني عن األخرى ألن التشـــابه رمبـــا يظهر أكثر 

من طريقة لتعبئة البيانات.

45  دقيقة
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احتياجاتها للدعم للفرتة احلالية ؟ 	o

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

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

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

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

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

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

التمويل اليت قمت حبصرها يف النشاط )9(، ثم شارك اجملموعة  جهات  استعرض  	o
اليت ستكون ضمنها يف حتديد من 2-3 ماحنني يتوافقون مع احتياجات مجعيتك/ 

مؤسستك للفرتة احلالية وفقًا للجدول التالي :
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تعليمات للمدرب:
يف  حصرها  ومت  التمويل  تقدم  أن  احملتمل  اجلهات  قائمة  استعراض    -

اجلدول بالنشاط )9(.
- التأكيد للمشاركني على أهمية دراسة التوافق قبل تقديم أي طلب.

-  املقارنة بني بنود احملاور للجمعية مع بنود احملاور للجهة املمولة.
-  ترتيب اجلهات املمولة على أساس درجة املوائمة والتوافق ثم اخرت اجلهات 

على رأس القائمة.
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6- دراسة االستراتيجيات والتقنيات المالئمة لقدرات جمعيتك وتتوافق مع المانحنين: 

1- دراسة استراتيجيات تدبير التمويل:

نشاط  )11(: 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على  اخلطوة السادسة من خطوات التخطيط لتدبري التمويل، 
يتكون هذا النشاط من جزئيني :

- حوار جماعي:  من وجهة نظرك ما املقصود باسرتاتيجيات عملية تدبري التمويل؟    
- عمل ثنائي:  حدد مع زميلك مدى تفضيلك ألتباع مجعيتك/مؤسستك ألحدى 

االسرتاتيجيات التالية:



1
 

2
 

3
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تعليمات للمدرب:
- تلخيص معنى االســـرتاتيجيات وأنواعها للمشاركني بالطريقة اليت تراها 

مناسبة؟ )اخللفية النظرية صفحة )35-34(.
- إعطاء املشاركني الوقت الكايف للتمرين الثنائي ومناقشتهم فيه مع مراعاة 

الوقت املخصص لذلك.

30 دقيقة
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2-  تقنيات تدبير التمويل:

أواًل: كتابة مقترحات المشاريع: 

نشاط  )12(: 

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

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

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

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

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

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

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

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

تعليمات للمدرب:
التمويل  تدبري  وطرق  تقنيات  من  العديد  يوجد  أنه  للمشاركني  التوضيح    -
ختتلف حبسب املمول الذي قررت يف مرحله سابقة أنه يالئم هدفك ونشاطك. 

120 دقيقة

تعليمات للمدرب:
- عرض مكونات مقرتح املشروع على املشاركني.

- الطلب من املشاركني نقاش مكونات املشروع وماهي املكونات اليت يضعونها 
يف مقرتحات املشروع املعدة سابقًا.

- تلخيص إجابة املشاركني إليضاح الفرق بني تصميم املشروع وكتابة مقرتح 
املشروع، حبيث أن كتابة املقرتح هي انعكاس فقط ملرحلة تصميم املشروع.
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عمل جماعي : شارك جمموعتك النقاش حول مقرتح املشروع املرفق ) مقرتح مجعية األمان( من حيث:
اكتمال مكوناته.  §

نقاط قوة وضعف كل مكون.  §
التالي:   اتعرضوا عمل جمموعتكم على اجملموعات األخرى وفق اجلدول   o






 
 




 

 




 

 









 

 




 

 

تعليمات للمدرب:
•		مناقشـــة مكونـــات كتابة مقرتحات املشـــروع مع املشـــاركني باســـتخدام الباور 

بوينت أو فليب تشارت )كما تراه مناسب(.

•	يف التمريـــن التالـــي مـــن االفضـــل أن تقـــوم اجلمعية/املؤسســـه مبناقشـــة أحـــد 
مقرتحات مشـــروعها ولكن أن مل يكن مقرتحاتها مالئمه- أو سيســـبب مناقشتها 
حساســـية لدى البعض أو قد ال يوجد لديها مقرتحات سابقة فيمكن االستنعانة 

مبقرتح التمويل املرفق يف دليل املدرب واملتدرب.

•		توضيـــح كيفيـــة حتديـــد نقاط القـــوة والضعـــف يف املقرتحات مثل التسلســـل 
املنطقـــي يف املقـــرتح ووضـــوح أهميـــة املشـــروع وصحـــة املقـــرتح لغويـــًا وإمالئيًا 

ومنطقية املوازنة .. اخل 
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عمل جماعي: شارك جمموعتك واملدرب النقاش حول النصائح العامة لكتابة مقرتحات 
املشروع؟ وأسباب رفضها؟

ثانيًا: طرق وتقنيات أخرى في تدبير التمويل: 

نشاط  )13(: 

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

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

واالجيابيات لكل تقنية.
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تعليمات للمدرب:
-  عرض ومناقشة التقنيات األخرى للمشاركني بعد التمرين.

على  مبين  تقنية  لكل  املالئم  املمول  حتديد  أن  للمشاركني  التوضيح    -
يف  كما  مسميات  شكل  على  التحديد  ويكون  واهتماماته  املمول  دراسة 

النشاط وميكن حتديد األفراد واجلهات امسًا يف اجلمعيات.
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7- إعداد الخطة التنفيذية لتدبير التمويل: 

نشاط  )14(: 

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

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

)راجع دليل أساسيات االدارة _ الفرق بني اخلطة والتخطيط(
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تخ
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تعليمات للمدرب:
•		عرض نتائج التمرين الذي مت فيه حتديد املمولني احملتملني للجمعية 

جلميع املشاركني.
التقنية  واختيار  احملتلمني  املمولني  بتحديد  أنه  للمشاركني  التوضيح  	 	•
واملسؤول  اهلدف  حتديد  وبالطبع  اجلمعية  وقدرات  املمول  تناسب  اليت 
وقدرات اجلمعية اليت تأهلها للحصول على الدعم تكون عملية التخطيط 
قد انتهت واليت أخذت حوالي 80% من وقت العملية كاملة ويتم البدء 

يف التنفيذ.
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مرجعية نظرية مختصرة

قبل أن تبدأ بسؤال اجلهات املاحنة إعطائك متوياًل، جيب أن تعرف أن تدبري التمويل 
الناجح يعتمد بنسبة 80% على التخطيط واإلعداد ، ونسبة 20% على التنفيذ. و 

عملية التخطيط تتناول  األتي :

1- حتديد اهلدف من عملية تدبري التمويل.

2- حتديد املسؤولني عن عملية تدبري التمويل.

3- دراســـة قدرات مجعيتـــك واليت تؤهلك للحصول على دعم )نقاط القوة اليت ســـتظهرها 
للماحنني لكسب ثقتهم والنقاط اليت ستعمل على حتسينها إلقناع املانح.

4- دراسة املمولني والتعرف عليهم )ويفرتض أن حتدد جمموعة من املاحنني بعد أن تعرفت 
على جماالت اهتمامهم- القيم احملركة هلم- دوافعهم- شروط وأمناط التمويل(.

5- حتديد املمولني احملتلمني املالئمني جملاالت وقدرات مجعيتك.

6-حتديد االسرتاتيجيات والتقنيات اليت تتناسب معهم.

7- إعداد اخلطة التنفيذية لتدبري 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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ملخص للمشاركتخ

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 الوحده الثالثة: 

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين : 

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

التقنيات المستخدمه:

-  عصف ذهين 

-  عمل جمموعات

-  نقاش مجاعي

االحتياجات التدريبيه:

-  فليب شارت

-  كروت ملونة

-  أقالم سبورة
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ت تنفيذ عملية تدبير التمويل: 
 

نشاط )15(: 

 ستتعرف من خالل هذا النشاط على خطوات تنفيذ عملية تدبري التمويل وسيتكون هذا النشاط 
من جزء واحد:

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

أهميتها من وجهة نظركم وفق اجلدول التالي: 


















تعليمات للمدرب:
-  توجيه املشاركني لقراءة النشاط وتنفيذه واعطاؤهم الوقت احملدد.

-  توضيح خطوات تنفيذ االستقطاب للدعم للمشاركني:
)1( تهيئة جهات التمويل املختارة من خالل رسائل التهيئة مثل املطبوعات وعرض األنشطة 

والربامج وغريها.   )2( التواصل الفعلي مع املانح.    )3( بناء عالقة شخصية مع املمولني.

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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الوحدة الرابعة

تقييم عملية تدبير التمويل
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أهداف الوحده الرابعة: 

في نهاية الوحدة سيكون لدى المشاركين : 

1(  القدرة على تقييم عملية تدبري التمويل يف مجعيتهم/مؤسستهم.

التقنيات المستخدمة:

-  عصف ذهين 

-  عمل جمموعات

-  نقاش مجاعي

االحتياجات التدريبيه:

-  فليب شارت

-  كروت ملونة

-  أقالم سبورة
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نشاط )16(: 

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

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

اختيار إحدى عمليات تدبري التمويل اليت قامت بها مجعيتك/مؤسستك وقيمها  o شارك اجملموعة يف 
وفق اجلدول التالي: 
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-عمل ثنائي: قارن بني التمويل يف احلالتني:















تعليمات للمدرب:
•		توضيح معنى التقييم وخطوات وطرق تدبري التمويل للمشاركني.

•		توجيه املشاركني إلضافة معايري أخرى.

•		مناقشة رأي كل ثنائي.

•		توضيح أهمية كل من النوعني السابقني.

15 دقيقة
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يعترب تنفيذ عملية تدبري التمويل هي  املرحلة التالية  ضمن مراحل عملية تدبري 
عملية  وتشمل  جيد  بشكل  املسبق  واإلعداد  التخطيط  مت  أن  بعد  وتأتي  التمويل 

التنفيذ على ما يلي:  

تهيئة املاحنني. 	 -

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

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

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

والتنفيذ التاليه لعملية تدبري 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 باملاحنني.

2(   معرفة بأهم أخالقيات عملية تدبري التمويل.

3(   معرفة بأهمية توفري مورد ثابت للجمعية.

التقنيات المستخدمة:

-  عصف ذهين 

-  عمل جمموعات

-  نقاش مجاعي

االحتياجات التدريبيه:

-  فليب شارت

-  كروت ملونة

-  أقالم سبورة
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االحتفاظ بالمانحين: 

نشاط )17(:  

ستتعرف من خالل هذا النشاط على طرق وأهمية االحتفاظ باملاحنني، وسيتكون هذا النشاط 
من جزءين هما:

عصف ذهني : وضح أهمية االحتفاظ باملاحنني للجمعيات واملؤسسات األهلية.  -

عمل جماعي :    -

o	حدد مع جمموعتك املاحنني 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 مره أخرى.

النصائح لتتمكن مجعيتك/مؤسستك من االحتفاظ باملاحنني. o	حدد أهم 

تعليمات للمدرب:
•		توضيح معنى االحتفاظ باملاحنني وأهميته للمشاركني .

•		توزيع املشاركني على جمموعيت عمل لتنفيذ النشاط.

•		توضيح نصائح االحتفاظ باملمولني واملاحنني للمشاركني )اخللفية النظرية صفحة 66 (

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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أخالقيات تدبير التمويل

نشاط )18(:  

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

عصف ذهني: وضح مفهوم أخالقيات عملية تدبري التمويل من وجهة نظرك؟  -

عمل جماعي: شارك جمموعتك النقاش حول مفهوم أخالقيات العمل ثم   -
اكتبها يف اجلدول التالي بعد االتفاق عليها من قبل اجلميع: 

ألخالقيات  موحد  مبفهوم  للخروج  النقاش  وشاركوهم  األخرى  اجملموعات  على  عملكم  اعرضوا   -
العمل اليت مت االتفاق عليها من قبل اجلميع وستتبناها مجعيتكم/مؤسستكم.

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

تعليمات للمدرب:
•		تلخيص معنى أخالقيات تدبري التمويل والقيام بتعليقه يف مكان واضح بعد االنتهاء 

من النشاط.
توزيع املشاركني على جمموعيت عمل لتنفيذ النشاط اجلماعي مع مراعاة الوقت  	 	•

احملدد لذلك.











تعليمات للمدرب:
بالتكليف اخلاص باجلمعية وبأنه سيكون  القيام  التأكيد للمشاركني على  	 	•

من ضمن نقاط التقييم اليت ستتم من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية.

تكليف خاص 
باجلمعية

30  دقيقة
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مة
 عا

ئح
صا

ن

توفير موارد مدرة للدخل في الجمعيات/المؤسسات األهلية 

نشاط )19(:  

ســـتتعرف مـــن خالل هذا النشـــاط علـــى كيفية توفري مشـــاريع مـــدرة للدخـــل يف اجلمعيات/ 
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 مشاريع مدرة للدخل يف   -
مجعيتك/مؤسستك يف احلاالت التالية: 

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

تعليمات للمدرب:
املشاريع  معنى  تلخيص  ثم  الذهين،  العصف  باستخدام  الفردي  العمل  تنفيذ  	 	•

املدرة للدخل وأهميتها للجمعيات واملؤسسات األهلية. 

•		عند تنفيذ العمل اجلماعي وزع املشاركني على جمموعيت عمل لتنفيذ النشاط 
مع مراعاة الوقت احملدد لذلك حبيث تأخذ كل جمموعة حالة واحدة.

•		ال تنس أن تضرب مثال عن كل حالة قبل أن يبدأ عمل اجملموعات.




 
 


 
 

تكليف خاص 
باجلمعية
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مرجعية نظرية مختصرة

لتعزيز قدرات مجعيتك/مؤسستك يف تدبري التمويل عليك أن:

•	حتتفظ باملاحنني:

 فذلك يظهر مدى كفاءتك ومصداقيتك.

•	تلتزم بأخالقيات تدبري 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: 

من خالل طلب متويل من املاحنني ألنشطة مدرة للدخل، واستغالل اجلمعية ملواردها 
املتاحة، فذلك يضمن لك االستمرارية يف تشغيل مجعيتك/ مؤسستك.

تعليمات للمدرب:
•		راجع مع املشاركني أهداف وحماور الربنامج التدرييب.

تقيم اجلانب النظري للربنامج التدرييب من خالل اإلجابة على استمارة القياس 
واليت مت التعامل معها قبل بدء التدريب وتقارن بني إجابات املشاركني .
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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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ات
حق

مل
ال

الملحقات

التقييم المسبق والالحق لمستوى معارف المشاركين

ما معنى تدبري التمويل؟

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

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

............................................................................................................................................................................................
ما الفرق بني تدبري التمويل، وكتابة مقرتح التمويل؟

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

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

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

ماذا تعرف عن مراحل تدبري التمويل؟

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

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

............................................................................................................................................................................................
ما هي خطوات مرحلة التخطيط لعملية تدبري التمويل؟

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

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

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

ما هي أهم تقنيات تدبري التمويل؟

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

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

............................................................................................................................................................................................
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 كيف تنفذ عملية تدبري التمويل يف مجعيتك/مؤسستك؟

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

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

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

كيف تقيم عملية تدبري التمويل يف مجعيتك/مؤسستك ؟

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

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

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

ما أهم األشياء اليت حتتاج إىل تطويرها يف عملية تدبري التمويل جلمعيتك/مؤسستك؟

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

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

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

اكتب بعض النصائح لالحتفاظ باملاحنني؟

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

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

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

اقرتح جلمعيتك/مؤسستك مشروع يدر عليها عائد مستمر؟

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

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

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

ماذا تعرف عن أهم الفرص يف جمال التمويل اليت حددها قانون اجلمعيات / املؤسسات األهلية 2001؟

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

............................................................................................................................................................................................
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ماذا تعرف عن أهم احملضورات يف عملية تدبري التمويل اليت حددها قانون اجلمعيات / املؤسسات األهلية 2001؟

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

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

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

كيف ميكن تأهيل مجعيتك/مؤسستك لتكون قادرة على جذب التمويل من املاحنني واملمولني؟

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

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

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

ما أهم الصعوبات اليت توجهها مجعيتك/مؤسستك يف عملية تدبري التمويل؟ 

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

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

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

ما أهم مصادر التمويل جلمعيتك/مؤسستك؟

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

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

............................................................................................................................................................................................
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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
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3
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20
20
20
20

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

$ 200
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$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
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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
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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
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وتوثيق5 $100ـــــــــ100إعالم
$20ـــــــــ20تنسيق6
القاعة7 $300ـــــ3001إيجار
للمشاركين8 $2550ــــ2بريك

$3870اإلجمـــــالــــي
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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 
املصدر،  إىل  االشاره  مع  الناشر  من  مسبق  أذن  أي  اشرتاط  دون  الدليل  من  االقتباس  ميكن  جمانًا،كما 

وعليه ال يسمح باستخدام هذا الدليل أو جزء منه  لألغراض التجاريه  إال بأذن خطي مسبق من الناشر.
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