
 يؤشزات االستذاية انًبنية

 في انجهبت انخيزية

 اعداد وتقدٌم 
 علً بن سلٌمان الفوزان

 مدٌر إدارة المنح التطوٌري
 مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحً وعائلته الخٌرٌة



 ترحيب

أهال وسهال بكم فً التعرٌف بمجال االستدامة 

 .المالٌة للجهات الخٌرٌة



 طبيعة المشاريع الربحية وغير الربحية

العمل 
 التجاري

 الربح المال المشروع الفكرة

العمل غٌر 
 الربحً

 األثر المشروع المال الفكرة



 يفهىو االستذاية انًبنية

هً معدل استقرار وزٌادة اإلٌرادات المالٌة للجهة الخٌرٌة التً تساهم فً تقدٌم 

أفضل الخدمات للمستفٌدٌن مع تحقٌق فائض مالً حتى مع تغٌر الظروف الداخلٌة 

 .والخارجٌة للجهة الخٌرٌة



:واقعنا مع الموارد المالية  

 .ال تذهب بعيذا فبنًىارد يتىفزة داخم انًنظًة



 .ال تفكر فً زٌادة المبالغ المالٌة قبل أن تجٌد إدارتها: 1قاعدة 

 
 .المالٌة هً مصدر للمعلومات ولٌست مخزنا للمعلومات واألوراق: 2قاعدة 



مؤشرات 
االستدامة 

 المالٌة

خطة مالٌة 
 استراتٌجٌة

دعم قوي من 
أصحاب 
 المصلحة

إدارة مالٌة 
 سلٌمة

دخل غٌر 
 محدد

تنوٌع 
مصادر 
 الدخل



 خطة مالٌة تكتٌكٌة

 تزايديه صفرية

مالٌة استراتٌجٌةخطة : أوال  

استراتٌجٌة 
الدخل على 
المدى البعٌد 

 والمتوسط

 األولوٌات
التوسع 

 والشراكات
السٌاسات 

 المالٌة
مؤشرات 

 النجاح
إدارة 
 المخاطر



 خطىات انخطة انًبنية انتكتيكية

الخطوة 
 األولى

ما مقدار •
األموال التً 
 نرٌد جمعها؟

الخطوة 
 الثانٌة

من أٌن نأتً •
 بهذه األموال؟

الخطوة 
 الثالثة

ماهً األنشطة •
التً سنقوم 

 بها؟

الخطوة 
 الرابعة

ماهً •
الموارد التً 

 نحتاجها؟



قوي من أصحاب المصلحةدعم : ثانٌا  

 المجتمع
فرٌق 
 العمل

مجلس 
 اإلدارة

الجهة 
 المشرفة

المستشار
 ون

 والخبراء
 الشركاء الداعمون المستفٌدون المنفذون

 مناصر مؤٌد  موافق  محاٌد  معارض 



 مصفوفة األهمية والتأثير

 فً أصحاب المصلحة ٌتم المقارنة بٌن متغٌري األهمٌة والتأثٌر•

 



مالٌة إدارة : ثالثا
 سلٌمة

 (التشغٌل، االستثمار، التموٌل)التنبؤ بالتدفق النقدي 

 خطة اإلٌرادات والمصروفات

 اإلجراءات واألنظمة المالٌة والمحاسبٌة

 المراجعة الداخلٌة والخارجٌة

 تكلفة المنتج النهائً

 شبكة تموٌل لمشروع واحد

 (.السرقة، االحتٌال، الفساد، التلف)المخاطر إدارة 

 األصول والممتلكات

 (المشروع، اإلٌرادات، غٌر المباشر)المصروفات 

 اإلهالك

 مراجعة الحسابات

 التقارٌر المالٌة خاصة التدفقات النقدٌة

 االحتٌاطً



غٌر دخل : رابعا
الجهة )محدد 

الخٌرٌة تقرر 
كٌفٌة انفاق 
المال ولٌس 

 (المتبرع

 هامش ربح

 دعم غٌر محدد مرحل

 مساعدات عامة

 رعاٌات

 عائد استثمار

 تبرعات األفراد

 حمالت عامة مثل الماراثون

 شراكات

 عضوٌات

 توفٌر من خالل إدارة مالٌة سلٌمة



 انذخمتنىيع يصبدر : خبيسب

 :مصادر الدخل ثالثة، وهً

 (.منتجات/خدماتبٌع تبرعات أو )التشغٌل : أوال

 (.لٌس مرتبط بنشاطك الرئٌسً) االستثمار: ثانٌا

 .التموٌل: ثالثا

 :وٌوجد تقسٌمات فرعٌة

 .بناء على مقدمً المال/  أ

 .بناء على نوع المال/ ب



مصادر الدخل / أ
بناء على مقدمً 

 المال 

 حكومة

 مانحة مؤسسات مؤسسات

 عامة أوقاف

 مبرات

 مجتمعٌة مسؤولٌة

 دولٌة منظمات

 المستفٌد أفراد

 أفراد عادٌٌن

 رجال وسٌدات األعمال

 أوقاف استثمار عائد

 خدمات

 معرفة

 عقارات

 تموٌل
 مالٌة مؤسسات

 أفراد



مصادر / ب
الدخل بناء على 

 نوع المال

 صدقة

 زكاة

 هبة

 هدٌة

 وصٌة

 مصروفات تقلٌل

 شراكة

 عضوٌة

 رعاٌة

 عائد استثمار

 تموٌل



 اضبءات في تنىيع يصبدر انذخم

 .من مٌزانٌة الجهة الخٌرٌة من خمسة مصادر مختلفة%( 60)على األقل 1.

 .اجمع األصدقاء للجهة الخٌرٌة قبل جمع األموال2.

 .النجاح فً زٌادة عدد المتبرعٌن ولٌس زٌادة حجم التبرعات فقط3.

ٌوجد مصادر دخل غٌر مالٌة مثل التبرعات العٌنٌة والتطوع فً الفكر أو 4.

 .  الجهد أو الخدمات

 



 نوع المشارٌع مكررة مطورة جدٌدة

 طوٌلة األجل % % %

 قصٌرة األجل % % %

 :المشارٌع فً الجهات الخٌرٌةصفات 

 لماذا هذا التقسٌم؟

 .ٌحافظ على البوصلة والغاٌة من وجود الجهة1.

 .ٌساعد على النمو التجدد2.

 .ٌساعد على التحسٌن المستمر3.

 .ٌساعد على تنوٌع مصادر الدخل4.



 مصدر الدخل مقطوع/ مكرر صغٌر/ كبٌر جدٌد/ قدٌم

 محدد لمشروع عدد/ عدد عدد/ عدد عدد/ عدد

غٌر محدد  عدد/ عدد عدد/ عدد عدد/ عدد
 لمشروع

 :صفات مصادر الدخل فً الجهات الخٌرٌة

 لماذا هذا التقسٌم؟

 .الدخل غٌر المحدد هو القلب النابض للجهة الخٌرٌة1.

 .استدامة مالٌة للجهة الخٌرٌة2.

 (.المشروط)الدخل غٌر المحدد ٌقفز بحجم الدخل المحدد 3.

 .معرفة سلوك المتبرعٌن4.

 .معرفة أفضل المصادر5.

 .تحكم فً التبرعات والمتبرعٌن6.



 :أين نضع اإليرادات

 (التبرع)مجاالت اإلٌرادات 

 مباشر للمشارٌع أصول غٌر استثمارٌة  أصول استثمارٌة



 أين تنفق اإليزادات؟

 النفقات

المصروفات غٌر 
 (العامة)المباشرة 

تكالٌف 
 المشروعات

تكالٌف جمع 
 التبرعات



شبريع ( غيز يحذد/يحذد)انعالقة بين انذخم : يثبل (  قصيز/طىيم)وانتشغيم واًن

 :األجم

تكلفة 
 اإلٌرادات

10%  

المصروفات 
غٌر المباشرة 

10%  

 المشروعات

60%  

 البرامج

20%  

 قصير األجل طويل األجل

 غير محدد

 محدد

ى
عل

أل
 ا
ف

ص
لن
 ا
ى
عل

ز 
رك

ى 
عل

أل
 ا
ف

ص
لن
 ا
ى
عل

ز 
رك

 



 ال تجعم جهتك انخيزية تتكيف يع انصعىببت



 :األصىل في تنًية انًىارد انًبنية 

 :األصول الداخلٌة، ومنها•

 .منسوبو إدارة تنمٌة الموارد المالٌة1.

خبرات ومعارف )المستفٌدون والموظفون والمتطوعون وأعضاء مجلس اإلدارة 2.
 (.وعالقات

 .والجداراتالمهارات 3.

 .المال إدارة واستثمارا وحجما4.

 .االلتزام5.

 .اإلنجاز6.

 .تخصص الجهة الخٌرٌة7.

 :األصول الخارجٌة، منها•

 .السمعة1.

 .العالقات2.

 .الحجم فً السوق3.

 .األثر4.



 :إضبءات في األصىل انذاخهية وانخبرجية

 .استحضار حسن الظن باهلل والتوكل علٌه1.

 (20/80مثال قاعدة . )الرٌادة والفكر اإلبداع2ً.

 .التفكٌر االستثماري3.

 .الدافع الذاتً من الداخل4.

 (A B Z)ِ. القدرة على إدارة المخاطر5.

 .تمتٌن النجاحات المتكررة6.

 .التركٌز7.

 .االهتمام فً الفرص ولٌس المشاكل والصعوبات8.

 (.ماذا سأعمل)ولٌس ( من معً)البداٌة ب 9.

 .التقلٌد قد ٌختصر المسافات لكن لن تكون فً المقدمة10.



 :يذارس تنًية انًىارد انًبنية

 .االهتمام بجامعً التبرعات: األولى

 (.سلوك المتبرعٌن)االهتمام بالمتبرعٌن : الثانٌة

 .حتاج مهارات عالٌةٌالجمع بٌنهما وهو : الثالثة

 

 .المتبرعٌن فً جهتك الخٌرٌةدراسة سلوك مهم جدا 



 ينهجيبت تنًية انًىارد انًبنية
 :من منهجٌات تنمٌة الموارد المالٌة

 .الكعكة الكاملة/ 1

 (.األموال)تفتٌت المشارٌع / 2

 (.المسلم الجدٌد، الجزء القرآنً)المنتج النهائً /الخدمة/ 3

 (.المالبس، األثاثالهلل، )المهملة التبرعات / 4

 .االستقطاعات/ 5

 (.تبادل المنافع)الرعاٌات / 6

 .رسوم الخدمة من المستفٌد/ 7

 .العضوٌات/ 8

 

 



 :تببع ينهجيبت تنًية انًىارد انًبنية
 (.بنسبة من الربحأو الشركات مع رجال األعمال )الشراكة / 9

السلسلة الممتدة وهً جعل اآلخرٌن مسوقٌن لك بدون / 10

 .تكلفة علٌك

بٌن رواد األعمال والمقرضٌن، بٌن المستثمرٌن )الوساطة / 11

 (والممولٌن

 .التطوع/ 12

 .بٌع المنتجات أو األفكار أو الخدمات/13

 .االستثمار/ 14 

 .التموٌل والقروض/ 15



 :ينهجيبت تنًية انًىارد انًبنية

مصدر الدخل المناسب 

 (نوع التبرع)
الدخل المناسب  مصدر

 (المتبرع)
 المشروعات

 المناسبة
 م المنهجٌة

عضو مجلس إدارة  صدقة

 داعم مكرر /سابق
 1 الكعكة الكاملة حلقة قرآنية متميزة

 2 المشاريع تفتيت قرآنية مبنى مدرسة سيدة األعمال/ المجتمع صدقة

 3 المنتج النهائي الجزء القرآني المجتمع/الحفاظ رابطة صدقة

 4 الرعايات الموقع اإللكتروني المسؤولية المجتمعية شراكة



 األسئهة انًههًة
 (.تبرع، رعاٌة، شراكة)لماذا ٌتبرعون لنا؟ 1.

 

 

 

 (.تبرع، رعاٌة، شراكة)لماذا ٌفضلوننا على غٌرنا فً التبرع؟ 2.

 

 

 

 (.تبرع، رعاٌة، شراكة)لماذا ٌستمرون فً التبرع لنا؟ 3.



 :انخيزيةانتعزيف ببنجهة 

 :ٌتم التعرٌف بالجهة حسب أصحاب المصلحة، ومنهم

 (.العمالء)المستفٌدون 1.

 .الجهات المشرفة2.

 .الداعمون من جهات وأفراد  3.

 .الشركاء4.

 .المنفذون ومقدمً الخدمات5.

 .المنافسون6.

 .المجتمع7.

 .المتطوعون8.

 الخبراء والمستشارون9.

 .ٌناسبهكل فئة عدة أنواع ولكل نوع أدوات ومحتوى فً 

 



 شكزا نكى

 وانسالو عهيكى ورحًة هللا وبزكبته


