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 هي الحالة المالية التي تمكن المنظمة الخيرية من   
االستمرار في تحقيق رسالتها الخيرية على المدى   
الطويل وأن تقدم خدمات متميزة للمستفيدين مع 

تحقيق فائض مالي حتى مع تغير الظروف الداخلية        
والخارجية. 

ما هي االستدامة 
المالية 
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 لالستدامة المالية عدة مظاهر داخلية ومظاهر خارجية،

 ومن عالمات االستدامة المالية الداخلية أن تمتلك
 المنظمة مصادر توليد داخلية كاألوقاف واالستثمارات
 وبيع السلع والخدمات والعضوية وغيرها. ومن عالمات

 االستدامة المالية الخارجية أن تكون مصادر الدعم
للمنظمة مصادر متنوعة.
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 تحقيق االستدامة المالية يتضمن امتالك المنظمة الخيرية

 لألدوات التي تعطيها القدرة على التوسع في الفرص
 السانحة والتعامل مع المخاطر غير المتوقعة وفي الوقت

ذاته إدارة عملياتها المعتادة.

ألن القطاع الخيري يعتمد على مصادر دعم مالية 01
خارجية الحكومات والمؤسسات المانحة والتجار، 
وهذه مصادر رغم سخائها إال أنها غير أكيدة على 

المدى البعيد.
أهمية االستدامة 

المالية

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



عدد الجمعيات الخيرية على 
مستوى المملكة هو 686 

جمعية 

اإلدارة المالية الفعالة تحتاج 
لنظم الكترونية احترافية 

تساهم في توفير التقارير 
وكافة البيانات المطلوبة عند 

االحتياج

عدد البرامج المحاسبية 
المتخصصة والتي تطبق 
معايير المحاسبة المالية 
الخاصة بالقطاع الخيري 

قليلة للغاية

لماذا هذه المبادرة؟

عدد الجمعيات  النظم والبيانات  البرامج المالية  
المحاسبية



القدرات المالية 

القدرات اإلعالمية

القدرات التشغيلية 

مرتكزات تحقيق االستدامة المالية

لتمكين الجهات الغير ربحية من تحقيق االستدامة يوجد 3 مرتكزات 
أو قدرات رئيسية يجب أن يتم العمل على بنائها، حتى تتمكن 

الجهات غير الربحية من تحقيق االستدامة المالية وهي:



ما هي مبادرة التمكين المالي؟

هي مبادرة معنية بتمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق االستدامة المالية 
وذلك عبر التدريب النظري والعملي على نظام مالي متكامل يلبي كافة 

االحتياجات المالية للمؤسسات الخيرية.



المدة الزمنية
ستة أشهر.

المستھدفة الفئة
الجهات غير الربحية.

النطاق الجغرافي
المملكة العربية السعودية.

الرسالة
تمكين الجهات غير الربحية من الحوكمة 
المتكاملة لإلدارة المالية وفق أحدث 

المعايير المحاسبية والنظم االلكترونية 
وبناء قدرات منسوبيها.

االستراتيجية
تأهيل...تمكين ...استدامة

الرؤية 
بناء مؤسسات خيرية مستدامة تمتلك أحدث 

األنظمة والحلول المالية االلكترونية.

ما هي مبادرة التمكين المالي؟



30

60
50

70

40

تطوير الجهات غير الربحية وتمكينها من 
تحقيق االستدامة المالية.

توفير أدوات وحلول تقنية احترافية تساعد 
الجهات غير الربحية على التطبيق الفعال 

لمنهجيات االستدامة المالية.

تقديم حلول استشارية وتأهيلية وتنفيذية 
وتوعوية متكاملة.

أهداف المبادرة



الدعم والمتابعة التطبيق العملي التأهيل والتدريب قياس االحتياج

مراحل المبادرة:

4 3 2 1



اوًال:قياس االحتياج

 يتم فيها قياس االحتياج لدى الجمعيات الخيرية المشاركة معنا في المبادرة 
وذلك عن طريق:

استبيانات تقيس مستوى معرفة العاملين في الجهات الخيرية 
بالمعارف األساسية لالستدامة المالية.

اوًال
زيارات ميدانية لمعرفة مدى جودة البرامج المحاسبية الموجودة 
في الجهات الخيرية ومدى مالءمتها لتحقيق معايير االستدامة 

المالية.

ثانيًا



ثانيًا:التأهيل والتدريب
 

وهو عبارة عن برنامج تأهيلي وتدريبي متكامل يقدم إلى العاملين 
في الجمعيات الخيرية لصقل مهاراتهم الشخصية والمالية بما 

يحقق االستدامة للمؤسسات الخيرية

 

اوًال
التدريب على المعارف المالية األساسية 

لتحقيق االستدامة المالية. 

ثانيًا
التدريب على المهارات الشخصية الالزمة لتحقيق      

االستدامة.

ثالثًا
الشروط الواجب توافرها في البرامج المحاسبية 

لتحقيق االستدامة المالية.



هو التطبيق العملي لما سبق دراسته على نظام مالي 
متكامل والذي يتم منحه للجمعيات الخيرية كجزء من 

البرنامج التأهيلي بشكل مجاني في العام األول، وذلك 
لتمكين منسوبي المؤسسات غير الربحية من التطبيق 

المتكامل لمعايير االستدامة المالية.

التطبيق العملي

رابعًا:الدعم والمتابعة ثالثًا:التطبيق العملي 

حرصا على توفير دعم متكامل وخدمة عالية الجودة 
سيتم توفير خدمات الدعم الفني واالستشاري بعد 
انتهاء البرنامج التأهيلي لمدة 3 أشهر لضمان إتقان 
منسوبي المؤسسات للبرنامج وما تم دراسته من 

مفاهيم مالية.

الدعم والمتابعة 



 【admin@bod.com.sa】
【 】【 】

               

              للتواصل واالستفسار:       

شركة والدة حلم التجارية
شركة والدة حلم التجارية - جدة - شارع فؤاد 

شاكر - النزهة 


