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 تسم هللا انزحمه انزحيـــــــم

 

َماِء َماًء َفَسانَْت أَْوِديٌَح تَِمَدِرَها  )أَْوَشَل ِمَه انسَّ

ْيُم َستًَدا َراتِيًا ۚ َوِممَّا ُيولُِدوَن َػهَْيِه  َفاْحَتَمَم انسَّ

نَِك فِي انىَّ  اِر اْتتَِغاَء ِحْهيٍَح أَْو َمَتاعٍ َستٌَد ِمْثهُُه ۚ َكَذَٰ

يَْضِزُب انهَُّه اْنَحكَّ َواْنثَاِطَم ۚ َفأَمَّا انشَّتَُد َفيَْذَهُة 

ا َما يَْىَفُغ انىَّاَص َفيَْمُكُث فِي اْْلَْرضِ ۚ  ُجَفاًء ۖ َوأَمَّ

نَِك يَْضِزُب انهَُّه اْْلَْمَثاَل(  َكَذَٰ

 

 انؼظيــــــم صدق هللا

 (71 )سورج انزػد آيح
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 ــرـوالتقدي ـرـالشكـ
 

 أن القدير العمي اهلل من راسة، آممو الد ىذه إتمام عمى أعانني الذي راً وأخي أوالً  هلل الشكر
 ىذه إنجاز في ساىم من كل إلى والتقدير الشكر بجزيل وتقدم والباحثين، الدارسين بيا ينفع

 .طيبة جيود من بذلوه لما بالجميل العرفان باب من وذلك الوجود حيز إلى راسةالد
، والذي قام بإرشادي ولم يبخل عمي بالنصح في / سالم حمسالدكتور األستاذ بالشكر وأخص

 سبيل إنجاز الرسالة بالشكل البلئق، فجزاه اهلل عني كل خير.
/ يوسف عاشور، والدكتور/ سيف الدين عودة الدكتور األستاذ إلى الجزيل بالشكر أتقدمو 

خراجو  البحث ىذا مناقشة بقبول لتفضميما والذي  والدكتور/ نافذ بركات ممكن، شكل بأفضلوا 
 ساىم في التحميل اإلحصائي وقام بمساعدتي في التعميق عمى نتائج التحميل.

الذين ساىموا في انجاز االستبيان أداة الدراسة وساعدوا عمى  كما وأتقدم بالشكر لممحكمين
 اخراجيا بالشكل الصحيح والمعبر عن عناصر الدراسة.

ني سواء بالنصيحة والمشورة إلتمام والخروج بو عمى النحو البلئق، أود أن أشكر كل من ساعد
في قطاع المنظمات  ساىم في تعبئة االستبيان من زمبلء وزميبلت عاممينوأخيرًا أشكر كل من 

غير الحكومية الدولية والمحمية، شاكره ليم تعاونيم في انجاز الدراسة العممية فجزاىم اهلل كل 
 خير.
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 المـــمخـــص

تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد المتطمبات المالية الخاصة بالمنظمات المانحة الدولية المختمفة 
ومدى تطبيق المنظمات غير الحكومية المحمية  والمطموبة من المنظمات غير الحكومية المحمية،

ذلك عمى التمويل واستمراريتو. لتحقيق  ريفي قطاع غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة وتأث
ىذه األىداف استعرضت الدراسة واقع المنظمات غير الحكومية المحمية والنظام المحاسبي 

ظمات بإعدادىا، كما تم عرض مصادر تمويل المطبق داخميا، التقارير المالية التي تقوم المن
الخاص بيا والتحديات والصعوبات المتعمقة بالتمويل، كما تم التعرف عمى المنظمات المانحة 

 الدولية واآلليات التي تتبعيا في التمويل، واشكاليات ومخاطر التمويل وأبعاده. 

ذه الدراسة عمى عينة عشوائية بقت ىعمى المنيج الوصفي التحميمي، وقد ط  وقد اعتمدت الدراسة 
( والمنظمات غير 67من مجتمع الدراسة من الجيات المانحة الدولية والتي يبمغ عددىا )

( 59( جية منظمة مانحة دولية و)39( منيا )98بمغ حجم العينة ) (،401الحكومية المحمية )
عينة قياس متغيرات منظمة غير حكومية محمية، وقد تم استخدام استبانة لدراسة أراء أفراد ال

  ة ألغراض التحميل اإلحصائي.اإلحصائي الدراسة وبرنامج الرزم

اتفاق المنظمات غير الحكومية المحمية ومن أىم النتائج التي وصمت إلييا الدراسة ىي 
حول العناصر المؤثرة في الحصول عمى التمويل والمنظمات المانحة الدولية في الرأي 

والسياسات  النظام المحاسبي الداخمي العواملة الدراسة أىمية وتأثير واستمراريتو، قد أكدت عين
عداد التقارير المالية وفق متطمبات الجيات التنظيمية داخل المنظمات غير الحكومية  المحمية وا 

المانحة مؤثر في الحصول عمى التمويل واستمراريتو. وتم وضع مجموعة من التوصيات أىميا 
لحكومية المحمية بوضع خطة مالية لمتمويل الواجب توفيره خبلل الفترة أن تقوم المنظمات غير ا

القادمة بما يضمن تنوع ىذا التمويل بما يضمن استمراريتو ويحقق لممنظمة القدرة عمى 
 خدمة المجتمع. االستمرارية في 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to determine the financial requirements of various 

international donor organizations that required from local Non-Governmental 

Organizations (NGOs), and the scope of applying donor’s financial 

requirements by local non-governmental organizations in the Gaza Strip and 

the effect on funds and funding sustainability. The study presents the facts of 

NGOs and their internal accounting systems, the prepared financial reports by 

NGOs, the sources of fund, and fund challenges. Also the study explores the 

international donor organizations, their mechanisms to support with funds, 

threats and risks of funding from their side. 

The researcher applied the descriptive analytical approach through using a 

random sample of the study population of about (67) international donor 

organizations and (401) local NGOs. The sample consists of (98) organizations 

divided to (39) international donor organizations and (58) local NGOs. The 

researcher used questionnaire to measure the variables of the study, and then 

used the SPSS program for statistical analysis. 

The findings of the study shows; the agreement of NGOs and international 

donor organizations in opinion about the effective factors in obtaining funding 

and sustainability; the internal accounting system, and organization policies in 

local NGOs and financial reporting in accordance with donors requirements 

are effective factors in obtaining fund and sustainability. The most important 

recommendation is for local NGOs to design a financial plan to obtain varies 

funds for NGOs to ensure fund and sustainability that will provide continues 

ability for NGOs to serve the society. 

 

 

 

 



VI 

 

 قائمــــــة المحتويـــــــات

 الصفحة الموضـــــــوع
 I اآلية القرآنيـــــــــة

 II اإلىــــــــــداء 
 III الشكــــــر والتقديـــــــر

 IV ممخـــــــص الدراســـــة بالمغة العربيـــة
 V ة بالمغة االنجميزيــــةممخــص الدراســــ

 VI قائمــــــة المحتويــــــات
 X قائمــــــة الجــــــداول
 XII قائمــــــة األشكــــــال

 XII لمالحـــققائمــــــة ا
 الفصــــــل األول: اإلطــــــار العـــــــام لمدراســـــــــة

 1 المقدمــــة 1.1
 2 مشكمة الدراسـة 1.2
 3 رضيات الدراسـةف 1.3
 3 متغيرات الدراسـة 1.4
 4 أىميـة الدراسـة 1.5
 4 أىــداف الدراسـة 1.6
 5 حــدود الدراســة 1.7
 5 منيجية الدراسـة 1.8
 6 الدراسـة وعينة مجتمـع 1.9
 6 الدراسات السابقة 1.10

 6 الدراسات العربية 1.10.1
 10 الدراسات األجنبية 1.10.2
 13 عميق عمى الدراسات السابقةالت 1.10.3

 المحمية غير الحكوميـــــــة الفصــــل الثانـــــي: المنظمـــــــات
 15 المقـــدمة 2.1
 16 واقـع المنظمـات غير الحكوميـة المحميـة 2.2

 18 مفيـوم المنظمـات غير الحكوميـة دولياً  2.2.1



VII 

 

 19 نيـةتعريـف المنظمـات غير الحكوميـة الفمسطي 2.2.2
 20 خصائص المنظمـات غير الحكوميـة 2.2.3
 21 أىـداف المنظمــات غير الحكوميـة الفمسطينيـة 2.2.4
 22 وسائل وطرق الرقابة الخارجية عمى المنظمـات غير الحكوميـة في قطاع غزة 2.2.5
 24 مجال عمل ونشاطات المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 2.2.6
 25 ألساسي لممنظمات غير الحكومية العاممة في فمسطيـنالنظام ا 2.2.7
 26 النظام المحاسبي في المنظمات غير الحكومية 2.2.8
 29 أىداف المحاسبة في المنظمات غير الحكومية 2.2.9

 29 القوائم المالية في المنظمات غير الحكومية 2.2.10
 30 ةالعرض واإلفصاح المالي داخل المنظمات غير الحكومي 2.3

 30 مفيـوم اإلفصاح المالـي 2.3.1
 32 أنواع اإلفصـاح 2.3.2
 33 أىـداف اإلفصاح 2.3.3
 34 (117العرض واإلفصاح لممنظمات غير الحكومية ضمن المعيار الدولي رقم ) 2.3.4
 35 القوائم المالية الخاصة بالمنظمات غير الحومية وفق معايير المحاسبة الدولية 2.3.5
 36 ييم أداء المنظمات غير الحكوميـةتق 2.3.6
 38 في المنظمات غير الحكوميةأىداف التقارير المالية  2.3.7
 38 الجيات المستفيدة من المعمومات المحاسبية لممنظمات غير الحكومية 2.3.8
 39 التمويل داخل المنظمات غير الحكومية المحمية 2.4

 39 ت غير الحكوميةمفيوم وأىمية التمويل داخل المنظما 2.4.1
 41 مصادر التمويـــل 2.4.2
 43 تتبع المساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية حسب المانحين 2.4.3
 45 التمويل الخاص بالجيات المانحة الحكومية وغير الحكومية 2.4.4
 46 عالمساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية حسب القطا 2.4.5
 47 في المنظمات غير الحكوميةمشاكل ومخاطر التمويل  2.4.6
 48 الشروط الخاصة لحصول المنظمات غير الحكومية المحمية عمى التمويل 2.4.7
 49 معايير التمويل 2.4.8

 المنظمات المانحة الدوليةالفصـــــل الثالـــــث: 
 50 مقــــدمة 3.1
 51 التمويل الدولــي أشكال 3.2

 51 التمويـل أنواع 3.2.1



VIII 

 

 52 مصــادر التمويـل  3.2.2
 52 إشكاليـات التمويـل 3.2.3
 54 الشروط والتوجييات العامة لمجيات المانحة في التمويل 3.2.4
 55 مخاطـــر التمويــل الدولــي 3.2.5
 56 أبعـــاد التمويـل الدولـي 3.2.6
 57 شعـب الفمسطينــي آليــة تقديم المساعدات والمنـح لم 3.3

 57 التعيــــــــد 3.3.1
 58 االلتـــــزام 3.3.2
 58 الصـرف الفعمــــي 3.3.3
 60 توجيات الجيات المانحة وحجم تمويميا 3.4

 الفصـــــل الرابــــع: الطريقــــــــة واإلجــــــــراءات
 65 المقدمــــــــة 4.1
 65 منيجيــــة الدراســـــة 4.2

 66 طرق جمع البيانات 4.2.1
 66 مجتمع الدراســـة والعينــــة 4.3

 66 مجتمـــع الدراســـة 4.3.1
 67 عينــــة الدراســـــة 4.3.2
 77 أداة الدراســـــة 4.4
 78 صـــدق وثبـــات االستبيـــان 4.5

 79 صدق فقرات االستبيـــان 4.5.1
 85 ثبــات فقرات االستبيان 4.5.2
 86 المعالجـــات اإلحصائيـــــة 4.6

 الفصــــــل الخامـــــس: نتائــــج الدراســـــة الميدانيـــة وتفسيرىـــــا
 88 المقدمــــــة 5.1
 88 اختبـار التوزيـع الطبيعـي  5.2
 89 تحميـــل فقــرات وفرضيـــات الدراســــة 5.3

نظيمية لممنظمات غير الحكومية في الفرضية األولى: تؤثر السياسات الت 5.3.1
 α=0.2.الحصول عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

89 

الفرضية الثانية: تؤثر المتطمبات الخاصة بالجيات المانحة في الحصول عمى  5.3.2
 α=0.2.التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

92 



IX 

 

الداخمي لممنظمات غير الحكومية في الفرضية الثالثة: يؤثر النظام المحاسبي  5.3.3
 α=0.2.الحصول عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

94 

الفرضية الرابعة: تؤثر متطمبات معايير المحاسبة الدولية عمى إمكانية حصول  5.3.4
 α=0.2.المنظمات غير الحكومية عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

97 

فٙ  α=0.2.لخامسة: توجد فروق ذات داللو احصائية عند مستوى الفرضية ا 5.3.5

اعزدبثخ ػُٛخ انذساعخ حٕل رمٛٛى يذٖ رطجٛك انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ فٙ لطبع غضح 

نهًزطهجبد انًبَحخ انذٔنٛخ ٔرأثٛشِ ػهٗ اعزًشاسٚخ انزًٕٚم رؼضٖ ئنٗ ؽجٛؼخ انًُظًخ 

 ، يُظًخ يبَحخ دٔنٛخ(NGO)يُظًخ حكٕيٛخ

100 

تحميل الفرضية الرئيسية: تطبيق المنظمات غير الحكومية المحمية في قطاع غزة  5.4
 α=0.2.لممتطمبات المالية لمجيات المانحة يؤثر عمى استمرارية التمويل عند مستوى 

101 

 الفصـــــل الســــادس: النتائــــــج والتوصيـــــــــات
 104 مقــــــدمة 6.1
 104 النتائــــــج 6.2
 106 التوصيـــــات  6.3

 المراجـــــــــــــع
 108 المراجــــــع العربيــــــــة
 113 المراجــــع األجنبيـــــة
 114 مواقــــــــع االنترنــــــت

 116 المالحــــــــــــــــــــــــــــــق



X 

 

 داولــــــالجقائمــــة 

رقم 
 الجــــدول

 الصفحة عنــــوان الجـــدول

 25 انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ انؼبيهخ فٙ لطبع غضح حغت انُشبؽ انز٘ رًبسعّ 2.1

انًغبػذاد انخبسخٛخ نهًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ كُغجخ يئٕٚخ يٍ ئخًبنٙ  2.2

 انًغبػذاد انخبسخٛخ نألساػٙ انفهغطُٛٛخ 
40 

، 9666، 3..6يظبدس ئٚشاداد انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ انفهغطُٛٛخ نألػٕاو ) 2.3

6..5) 
42 

-9666رًٕٚم انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ انفهغطُٛٛخ حغت ردًغ انًًٕنٍٛ ) 2.4

6..5) 
43 

انًغبػذاد انحكٕيٛخ يمبثم انًغبػذاد غٛش انحكٕيٛخ نهًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ  2.5

 انفهغطُٛٛخ 
45 

يمبسَخ َغجخ انًُظًبد انفهغطُٛٛخ غٛش انحكٕيٛخ انؼبيهخ فٙ كم لطبع يغ َغجخ  2.6

 ٕٚم يٍ انًبَحٍٛ انخبسخ0ٍٛانزً
46 

أكجش ػششٍٚ خٓخ يٍ اندٓبد انًبَحخ نهؼفخ انغشثٛخ ٔلطبع غضح حغت  3.1

 62 (5..6-9661االنزضايبد ٔانًذفٕػبد )

-2000الوطنية لمفترة ) ةسمطالقيمة المساعدات العربية لمشعب الفمسطيني و  3.2
2009) 

 

64 

 69 لمنظمةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة ا 4.1
 69 توزيع عينة الدراسة حسب متغير وظيفة من يقوم بتعبئة االستبانة 4.2
 70 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي 4.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات خبرتك في مجال المنظمات غير  4.4
 الحكومية 

70 

 71 خبرتك مع المنظمة توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات 4.5
 72 القطاع الذي تعمل بو المنظمة 4.6
 73 قيمة المنح المتوفرة لممنظمة سنوياً  4.7
 74 مصادر التمويل المتوفرة لدى منظمتك 4.8
 74 أطول مدة تمويل حصمت عمييا من جية مانحة 4.9



XI 

 

 75 الممول الرئيسي ألنشطة وبرامج منظمتك 4.10

 76 نوي من الممول الرئيسي إلى إجمالي تمويل المنظمةنسبة التمويل الس 4.11

ىل يوجد لدى منظمتك سياسة خاصة بتوفير احتياطيات مالية لمواجو أزمة  4.12
 نقص التمويل

76 

 77 ىل قامت منظمتك بتقييم المخاطر التي تيدد التمويل المتوفر لدييا 4.13
 78 مقياس اإلجابات 4.14

ت المحور األول: العوامل والسياسات التنظيمية غير الصدق الداخمي لفقرا 4.15
 الحكومية

80 

الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: تأثير تطبيق متطمبات الجيات المانحة  4.16
 في المنظمات غير الحكومية بالحصول عمى التمويل واستمراريتو

81 

ل التالية في النظام الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: تأثير وجود العوام 4.17
 المحاسبي الداخمي في المنظمة غير الحومية لمحصول عمى التمويل واستمراريتو.

82 

الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: تأثير االلتزام بمتطمبات معايير المحاسبة  4.18
 الدولية من ِقّبل المنظمة غير الحكومية في الحصول عمى التمويل واستمراريتو

83 

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي  4.19
 لفقرات االستبانة

84 

 85 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( 4.20
 86 معامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ( 4.21
 87 طول الفتـــرات 4.22
 88 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي) 5.1

السياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكومية في تحميل فقرات المحور األول:  5.2
 الحصول عمى التمويل

91 

تحميل فقرات المحور الثاني: المتطمبات الخاصة بالجيات المانحة في الحصول  5.3
 عمى التمويل

93 

غير الحكومية النظام المحاسبي الداخمي لممنظمات الثالث:  تحميل فقرات المحور 5.4
 في الحصول عمى التمويل

 

96 



XII 

 

متطمبات معايير المحاسبة الدولية عمى إمكانية  تحميل فقرات المحور الرابع: 5.5
 حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل

99 

5.6 
تقييم مدى تطبيق المنظمات لمفروق بين إجابات المبحوثين حول ( t)نتائج اختبار

غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدولية وتأثيره غير الحكومية في قطاع 
 عمى استمرارية التمويل تعزى إلى طبيعة المنظمة

101 

5.7 
تطبيق المنظمات غير الحكومية لممتطمبات تحميل محاور الدراسة مجتمعة )أثر 

 (المالية الخاصة بالجيات المانحة

 

103 

 

 األشكــــالفيـــرس 

رقم 
 الشكل

 الصفحة الشكـــــــــلعنــــوان 

 59 (2008-2002مبالغ المساعدات الخارجية المدفوعة لمضفة الغربية وقطاع غزة ) 3.1
 61 ( 2007-2005نوع المساعدات الخارجية المدفوعة حسب مجموعات المانحين ) 3.2

 

 

  المالحقفيـــرس 

رقم 
 الممحق

 الصفحة الممحــقعنــــوان 

 i ــــنقائمة بأسماء المحكميــ 1
 ii  االستبانـــــــة )أداة الدراسة( 2
 vii قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية المحمية والجيات المانحة الدولية عينة الدراسة 3



1 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة: 1.1

سطيني يعتبر قطاع المنظمات غير الحكومية المحمية من أىم القطاعات المؤثرة في المجتمع الفم
والتي كانت سببًا في نشأة  خاصة التي يمر بيا المجتمع الفمسطينيالنتيجة لمظروف السياسية 

قطاع  قدرتو عمى المشاركة في البنية التنموية ىذا ال أثبتقد و ، قطاع المنظمات غير الحكومية
 في القطاع الزراعي وتنفيذ البرامج والمشاريع االجتماعية والتعميمية. 

وحتى  2006أىمية ىذا القطاع بعد األحداث التي مرت عمى قطاع غزة منذ عام وقد ازدادت 
لمنظمات غير من القطاعات األخرى وزاد من تأثير قطاع ا أضعف ، حيث أن الحصار قداآلن

صاب ألمتعويض عن العجز الذي  ديدة إضافية وذلكأعباء ومسئوليات ج الحكومية وأضاف إليو
 القطاعات األخرى.

مويل من أىم التحديات التي تواجو المنظمات غير الحكومية والتي تؤثر عمى ويعتبر الت
من أىم وأكبر الجيات التي تعتبر  المنظمات المانحة الدوليةكما أن تأديتيا لدورىا،  استمراريو

حيث قد بمغ اجمالي التمويل الذي توفر الموارد المالية  لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية، 
ما يقارب  2008وحتى عام  1999ذه المنظمات من الفترة حصمت عميو ى

الجيات المانحة وذلك وفق قاعدة البيانات الخاصة بالبنك الدولي. وتقوم ( $1,301,449,000)
ومالية يجب عمى المنظمة غير الحكومية المحمية  تنظيميةفرض شروط وتحدد متطمبات إدارية ب

 تنفيذىا لمحصول عمى الدعم المالي.

قطاع المنظمات غير الحكومية المحمي والدور التمويمي الذي تمعبو كل من ألىمية نتيجة 
المتطمبات المالية  أىم فقد جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لدراسة وتحميل المنظمات المانحة الدولية

مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية عمى  ومن ثم التعرف  المنظمات المانحة الدوليةالخاصة ب
تطمبات وأثرىا عمى استمرارية التمويل داخل المنظمات غير الحكومية المحمية بما ي مكنيا ليذه الم

 من تحقيق أىدافيا.
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ىذا الفصل مشكمة الدراسة والفرضيات التي وجدت لئلجابة عمى مشكمة الدراسة، كما  ويستعرض
ة في الدراسة أن ىذا الفصل يوضح األىمية واألىداف ليذه الدراسة، ويتناول العناصر األساسي

من مجتمع الدراسة والعينة ومنيجية الدراسة والدراسات السابقة التي تمت االستعانة بيا لبناء 
 الدراسة بأكمميا.

 مشكمة الدراسة: 1.2

تنبع مشكمة الدراسة من أىمية استقرار واستمرار التمويل داخل المنظمات غير الحكومية المحمية 
دماتيا لممجتمع المحمي. ولذلك وجب التعرف عمى بما يضمن قدرتيا عمى أداء أنشتطيا وخ

طبيعة المتطمبات المالية التي تشترطيا الجيات المانحة المختمفة عمى ىذه المنظمات حتى 
تحصل عمى التمويل، وتحديد مدى تأثير تطبيق ىذه المتطمبات عمى استمرارية التمويل داخل 

 اآلتي: في السؤال الرئيس مشكمة الدراسة يمكن تحديد وبناء عمى ذلكالمنظمات. 

المالية لمجيات  في قطاع غزة لممتطمبات المحمية تطبيق المنظمات غير الحكومية ما مدى)
 (التمويل؟استمرارية  عمى تأثيرهو  حةالمان

 عدة أسئمة فرعية ىي: ويرتبط بو ويتفرع عن ىذا السؤال

 حتى تستطيع المنظمات  ةجيات المانحة المختمفال التي تشترطيا ما ىي المتطمبات المالية
 غير الحكومية من الحصول عمى التمويل الممنوح من ىذه الجيات؟

  منظمات لم استمرارية التمويلو متطمبات المالية لمجيات المانحة التطبيق  مدى االرتباط بينما
 ؟غير الحكومية المحمية

 القانونية الممزمة  ما ىي طبيعة العبلقة بين المتطمبات المالية لمجيات المانحة والمتطمبات
لممنظمات غير الحكومية من قبل جيات الرقابة الحكومية المحمية؟ وىل ىناك تضارب او 

 اختبلفات جوىرية فيما بينيا؟
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 فرضيات الدراسة: 1.3
 فرضية رئيسية وىي: الدراسة تم تحديد اسئمةولإلجابة عمى 

المالية لمجيات المانحة تطبيق المنظمات غير الحكومية المحمية في قطاع غزة لممتطمبات 
من ىذه الفرضية مجموعة  وينبثق. α=0.05وى داللة يؤثر عمى استمرارية التمويل عند مست

  :اآلتيةمن الفرضيات الفرعية 

مويل تؤثر السياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى الت الفرضية األولى:
 α=0.05 واستمراريتو عند مستوى داللة

تؤثر المتطمبات الخاصة بالجيات المانحة في الحصول عمى التمويل  ية الثانية:الفرض
 α=0.050 ةواستمراريتو عند مستوى دالل

يؤثر النظام لمحاسبي الداخمي لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى  الفرضية الثالثة:
 α=0.050 ةالتمويل واستمراريتو عند مستوى دالل

تطمبات معايير المحاسبة الدولية عمى امكانية حصول المنظمات غير تؤثر م الفرضية الرابعة:
 α=0.050 داللة الحكومية عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى

في استجابة  05.0داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :خامسةالفرضية ال
ير الحكومية في قطاع غزة لممتطمبات المالية عينة الدراسة حول تقييم مدى تطبيق المنظمات غ

منظمة غير لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويل تعزى إلى طبيعة المنظمة )
 .(منظمة مانحة دولية، NGOحكومية 

 متغيرات الدراسة: 1.4

يات المانحة الجِقَبل من  المحمية لممنظمات غير الحكوميةالتمويل واستمراريتو  :المتغير التابع
 المختمفة.

 وتشمل التالي: المالية لمجيات المانحة المختمفة متطمباتال :المتغير المستقل
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وىي كل المتطمبات ذات العبلقة المباشرة بالمشروع الم مول من  قبل  :إلزاميةمتطمبات  -1
جراءات خاصة بالتعاقدات،سياسات و  الجية المانحة مثل: موازنة تقديرية، تقارير مالية  ا 

 ، وتقرير مدقق حسابات خارجي.، وتقارير مالية نيائيةدورية
وىي المتطمبات الخاصة بالمنظمة غير الحكومية المحمية  :إختيارية تفصيمية متطمبات -2

مدقق حسابات  ، تقريرختامية تفصيميةير مالية ، تقار سنوية موازنةووضعيا المالي مثل: 
  .خارجي

 أىمية الدراسة: 1.5

ة من أىمية قطاع المنظمات غير الحكومية المحمية العاممة في قطاع غزة، تنبع أىمية ىذه الدراس
قطاع يعتبر أكثر القطاعات فعالية في أداء الخدمات لممجتمع المحمي وذلك نتيجة الحيث أن ىذا 

لما أصاب القطاعات األخرى من شمل نتيجة لمحصار المفروض عمى القطاع والذي زاد تأثيره 
 .2009-2008بعد حرب 

ىذه الدراسة بعرض المتطمبات المالية لمجيات المانحة المختمفة عرضًا تفصيميًا، مما  قد قامتو  
قد يساعد في تحقيق التقارب بين التقارير المالية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المحمية 

، إن التعرف عمى ىذه المتطمبات سوف يقدم فكرة واضحة المنظمات المانحة الدوليةومتطمبات 
وىذا ما المنظمات غير الحكومية المحمية داخل  يتور لية الحصول عمى التمويل وامكانية استمراآل

 تحقيق اىدافيا.سوف يساعدىا من أجل إستمراريو أدائيا في سبيل 

أولى الدراسات في قطاع غزة التي اىتمت بدراسة من حسب عمم الباحثة تعتبر ىذه الدراسة 
، وتأمل الباحثة أن تكون ىذه الدراسة حجر الزاوية حة الدوليةالمنظمات المانوتحميل متطمبات 
 .المنظمات المانحة الدوليةوتحميل كافو التفاصيل الخاصة ب عنى بدراسةلدراسات مستقبمية ت  

 أىداف الدراسة: 1.6

 الدارسة إلى تحقيق األىداف التالية: ىذه تيدف

 المختمفة والمطموبة من  يةالمنظمات المانحة الدولالخاصة بمتطمبات المالية ال تحديد
 المنظمات غير الحكومية المحمية.
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 الممزمة ات المانحة والمتطمبات معرفة وتحديد طبيعة العبلقة بين المتطمبات المالية لمجي
لممنظمات غير الحكومية من قبل جيات الرقابة الحكومية المحمية وتحديد ما اذا كان ىناك 

 .تضارب او اختبلفات جوىرية فيما بينيا
 التقارير المالية لممنظمات غير الحكومية والمعدة وفق المتطمبات الخاصة بالجيات  بيان أثر

 .التمويل إستمراريةة عمى المانح

 حدود الدراسة:  1.7

العاممة في قطاع  المحمية والمنظمات غير الحكومية المنظمات المانحة الدولية الدراسة تشمل
  غزة. 

 : منيجية الدراسة 1.8

 منيجية جمع البيانات، ومنيجية تحميل البيانات، كما يمي: فيلدراسة تتمثل منيجية ا

 منيجية جمع البيانات: 1.8.1

تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بموضوع الدراسة من المصادر الثانوية واألولية، عمى النحو 
 التالي:

دراسات السابقة الكتب والمراجع العربية واألجنبية، واألبحاث وال في: تتمثل المصادر الثانويةأ. 
 .الدراسة التي تناولت موضوع

 النحو التالي: في: تتمثل ادر األوليةالمصب. 

الداعمة لممنظمات  المنظمات المانحة الدوليةالحصول عمى االتفاقيات والشروط الخاصة ب .1
 غير الحكومية العاممة في قطاع غزة.

العاممة المحمية حكومية تصميم استبانة كأداة رئيسية لمبحث توزع عمى المنظمات غير ال .2
في قطاع غزة، سوف تساعد محاور ىذه االستبانة في التعرف عمى مدى تطبيق والتزام 

 المنظمات غير الحكومية بالمتطمبات المالية التي تضعيا الجيات المانحة لمتمويل.

 



6 

 

 :منيجية تحميل البيانات 1.8.2

، فروضة من قبل الجيات المانحةالمتطمبات المتم إتباع المنيج الوصفي التحميمي، وذلك لدراسة 
ر األولية تم جمع البيانات من المصادالرسومات البيانية لمتوضيح، كما وكذلك استخدام الجداول و 
اإلحصائي واستخدام  SPSSتم تحميميا وعرض النتائج باستخدام برنامج السابق ذكرىا، ومن ثم 

تحميل ومناقشة ىذه النتائج،  عمى عينة البحث، ومن ثم المعالجات واالختبارات اإلحصائية
 ، ومن ثم تم اختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة.ى الداللة اإلحصائية لكل منياوتحديد مد

  :الدراسةوعينة مجتمع  1.9

 ىا.اختيار  معاييرأفراد العينة و  وسيتناول الفصل الرابع تفاصيل مجتمع الدراسة وعدد

 الدراسات السابقة: 1.10

 الدراسات العربية: 1.10.1
مدى قدرة المنظمات األىمية الصحية بقطاع غزة عمى "( بعنوان: 2011فاتي )دراسة الر  .1

 :"( كأداة لتقويم األداء الماليBSCتطبيق بطاقة األداء المتوازن )
تقوم ىذه الدراسة عمى دراسة األداء المالي لممنظمات األىمية الصحية بقطاع غزة ومعرفة مدى 

ىدفت الدراسة  دتخداميا في عممية قياس األداء. وقامكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن الس
إلى التعرف عمى مفيوم بطاقة األداء المتوازن ومدى قدرة تطبيقيا في المنظمات الصحية 

بيدف تحقيق كفاءة في األداء التمويمي داخل المنظمة، وذلك من خبلل العاممة في قطاع غزة 
وبعد  (Donorsخالص بالجيات المانحة )الذي تم استبعاده ليصبح بعد  دراسة البعد المالي

م، وىي األبعاد االساسية التي تقوم عمييا و والتعمالعمبلء وبعد العمميات الداخمية وبعد النم
بطاقة األداء المتوازن ومدى مبلءمتيا لبيئة المنظمات الصحية العاممة في قطاع غزة. وقد 

ت الصحية األىمية تيتم بدرجة كبيرة كان أىم ما توصمت إليو الدراسة إلى أن إدارة المنظما
بتقويم اداءىا من جوانب غير مالية إضافًة إلى الجوانب المالية، وأن استخدام بطاقة األداء 
المتوازن يؤدي إلى زيادة كفاءة األداء التمويمي. وأوصت الدراسة بإعادة ىيكمة األبعاد األربعة 

ات ليحل محمة بعد الجيات المانحة والتي نظملمبطاقة بحيث يتم استبعاد البعد المالي داخل الم
ىي المسئولة عن توفير التمويل داخل المنظمات وذلك بغرض توفير أداء متوازن داخل 

 المنظمات األىمية الصحية بقطاع غزة.



7 

 

( بعنوان: "واقع التمويل األصغر االسالمي وآفاق تطوره في 2010دراسة غانم ) .2
 ": -ةدراسة تطبيقية عمى قطاع غز –فمسطين 

في  تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التمويل األصغر اإلسبلمي في فمسطين
 ،الجمعيات غير الحكومية والشركات غير الربحية العاممة في قطاع غزة والتي تقوم بالتمويل

بما يتناسب  التمويل االصغر االسبلمي أىم المعوقات التي تحول دون انتشاركما تم دراسة 
مب عميو، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن ىناك صعوبة في مع حجم الط

التي يواجيا التمويل األصغر االسبلمي، وأنو يمكن التغمب عمى ىذه عمى المعيقات التغمب 
الصعوبة من خبلل تطوير قدرات العاممين، ومن أىم التوصيات التي أوصى بيا الباحث ىي 

ات التمويل االسبلمي عمى تطوير قدرات العاممين في مجال أن تعمل الجيات المانحة ومؤسس
 التمويل وتعزيز توعيتيم بأىمية وصيغ التمويل االسبلمي.

( بعنوان "دور وأىمية التمويل الخارجي في تغطية العجز 2009دراسة أبو مصطفي ) .3
 الدائم لموازنة السمطة الوطنية الفمسطينية":

ويل الخارجي في تغطية العجز الدائم لموازنة السمطة تتناول ىذه الدراسة دور وأىمية التم
، وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 2008حتى  1999الوطنية الفمسطينية من الفترة 

الموازنة العامة وأىميتيا وأىدافيا وخصائصيا وأنواعيا ومراحل إعدادىا ومن ثم الوقوف عمى 
من الدين العام والمنح. وقد ركزت الدراسة أبعاد ومتطمبات الحصول عمى التمويل الخارجي 

دوافع وآثار المساعدات الدولية من حيث توضيح مفيوم وأنواع المساعدات الدولية وأشكاليا 
ومصادرىا وأىدافيا وخصائصيا ومن ثم التعرف عمى العوامل المؤثرة عمى حجم المساعدات 

ة بأىداف سياسية ومؤثرات الخارجية. وقد أظيرت الدراسة أن المساعدات الدولية مرتبط
خارجية، كذلك تم التوصل إلى أن غالبية المنح والقروض الخارجية يتم توجييا لتغطية 

 النفقات الجارية والتطويرية وال يتم توجيييا إلنشاء مشاريع استثمارية تدر إيرادات مستقبمية.

اع غزة ( بعنوان: "مدى التزام المنظمات غير الحكومية في قط2008دراسة محسن ) .4
 (":1بتجييز وعرض القوائم المالية وفقًا لمتطمبات المعيار المحاسبي الدولي رقم )

وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى اإليجابيات التي يمكن تحقيقيا لممنظمات غير 
الحكومية في حالة التزاميا بتطبيقو والسمبيات الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيقو وكذلك إلى 

المعوقات التي تحد من االلتزام بتطبيق المعيار ووسائل التغمب عمى ىذه التعرف عمى 
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المعوقات، وقامت ىذه الدراسة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىداف الدراسة 
منظمة  72واستخدام أسموب االستبانة في جمع البيانات األولية، وقد تم توزيع االستبانة عمى 

ية العاممة في قطاع غزة. وقد أظيرت النتائج أن ىناك التزام من من المنظمات غير الحكوم
قبل معدي القوائم المالية في المنظمات غير الحكومية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

م من أن نسبة إلمام الموظفين بالمعايير المحاسبية غا ليذا التطبيق من إيجابيات بالر ( لم1)
ى قمة عقد الدورات التدريبية في ىذا المجال وقد أكدت الدراسة لإالدولية نسبة متحفظة يرجع 

إلى أن معوقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية تركز عمى قمة عقد الدورات التدريبية في 
معايير المحاسبة الدولية وضعف إىتمام اإلدارة العميا بالتقارير المالية. وقد أوصت الدراسة 

خاصة بمحاسبة الممنظمات غير الحكومية والعمل عمى بضرورة إصدار معايير محاسبية 
 تفعي برامج التدريب العممي لمعايير المحاسبة الدولية.

( بعنوان: "دور الموازنة كأداة لمتخطيط والرقابة في مؤسسات 2005حمس )دراسة  .5
 ":الفمسطينية المجتمع المدني

خطيط ورقابة في مؤسسات وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى مدى استخدام الموازنة كأداة ت
مؤسسة  100المجتمع المدني العاممة في قطاع غزة وقد تم اختيار عينة عشوائية من 

 مجمعت منيا البيانات من خبلل استبانة صممت ليذا الغرض.

لمدني تقوم التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ىي أن مؤسسات المجتمع ا نتائجومن أىم ال
مع كون ىذه المؤسسات تعتمد في التمويل عمى المنح واليبات  تماشياً  بإعداد موازنات سنوية

والتبرعات من دول مؤسسات أجنبية التي تفضل المؤسسات التي ليا قدرة عمى التخطيط 
ن كانت موازنات قصيرة األجل أي لسنة واحدة  المالي من خبلل استخدام الموازنات حتى وا 

 قادمة.

ام البنوك في دولة فمسطين بإعداد البيانات ( بعنوان: " مدى التز 2005دراسة جربوع ) .6
 المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية":

تيدف ىذه الدراسة عمى التعرف عمى متطمبات اإلفصاح والعرض وفقًا لمعايير المحاسبة 
الدولية وبيان أىمية تقديم اإلفصاح المبلئم لمستخدمي القوائم المالية. وقد قامت ىذه الدراسة 

ز عمى قطاع البنوك الفمسطينية وبيان مدى التزاميا باإلفصاح والعرض وفقًا لمعايير بالتركي
المحاسبة الدولية ذات العبلقة. كما أظيرت الدراسة ضرورة قيام الجيات الرقابية )سمطة النقد 
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الفمسطينية( بممارسة وظيفتيا في الضغط عمى البنوك الفمسطينية إلعداد البيانات المالية وفقًا 
 عايير المحاسبة الدولية.لم

 ( بعنوان "دور الموازنة كأداة تخطيط مالي في المنظمات غير2005دراسة الجديمي ) .7
 الحكومية في قطاع غزة": 

تيدف ىذه الدراسة إلى تناول دور الموازنة في المنظمات غير الحكومية في فمسطين 
يط مالي تمكن المنظمة من وبالتحديد في قطاع غزة والدور الذي تمعبة الموازنة كأداة تخط

االستمرارية ومواجيو المشاكل المالية المستقبمية المتوقعة. كما أظيرت الدراسة مدى تأثير 
الموازنة عمى القرارات المتخذة والتخطيط المالي في إدارة المنظمات غير الحكومية العاممة في 

المعوقات الستخدام بيانات قطاع غزة وقياس مدى استخدام الموازنة في ترشيد القرار وتحديد 
الموازنة في اتخاذ القرارات والتخطيط المالي في المنظمات غير الحكومية. وقد أظيرت نتائج 
ىذه الدراسة اىتمام المنظمات غير الحكومية بإعداد موازنات خاصة بالمشاريع والبرامج وال 

المنظمات غير الحكومية  تقوم بإعداد الموازنة لممنظمة كوحدة واحدة، كما أظيرت النتائج أن
تقوم بالبرامج واألنشطة حسب توفر التمويل والقميل من المنظمات التي لدييا مشاريع تدر 

برزت الدراسة أىمية تحديد ومراجعة سياسات التخطيط المالي لدى أدخؤل ثابتًا. وقد 
يا المنظمات غير الحكومية بحيث تمكنيا من التخطيط المالي السميم لتحافظ عمى بقائ

 واستمرارية أداءىا.

( بعنوان "أثر الرقابة المالية عمى استمرارية التمويل لمؤسسات 2005دراسة شرف ) .8
 األىمية في قطاع غزة":

لى دراسة العبلقة بين الرقابة المالية واستمرارية التمويل داخل المنظمات إىدفت ىذه الدراسة 
ل من المقومات الرقابية واألنظمة األىمية في قطاع غزة، كما قامت بدراسة درجة تأثير ك

المحاسبية واألدوات الرقابية عمى الوضع المالي لمممنظمات األىمية ومدى التزاميا بتطبيق 
اإلجراءات الرقابية حسب األصول العممية وأثر ذلك عمى الجوانب المالية التي ىي عصب 

شكل كبير عمى التبرعات الحياة ووسيمة االستمرار والبقاء لممنظمات األىمية التي تعتمد ب
واليبات التي تحصل عمييا من المؤسسات المانحة. وقد كانت من أىم النتائج التي أظيرتيا 

لدول األجنبية، الدعم لممنظمات األىمية ىي من ا ردالدراسة ىي أن المصدر األكبر من مصا
في قطاع غزة من عبلقة بين الرقابة المالية وبين مستوى تمويل المنظمات األىمية  كوأنو ىنا

حيث تأثير الرقابة عمى استمرارية التمويل لممنظمات األىمية في قطاع غزة والذي من شأنو 
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تقويو وتدعيم الرقابة المالية عمى الجمعيات األىمية في قطاع غزة بحيث تزيد من درجة 
 موثوقيتيا ومصداقيتيا لدى الممولين والمتبرعين بما يمكنيا من استمرارية التمويل.

 الدراسات األجنبية: 1.10.2

( بعنوان "تأثير جيات التمويل الدولية عمى بناء قدرات Ramlawi, 2012دراسة ) .1
 اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية العاممة في غزة":

تبحث الدراسة في تأثير التمويل الدولي عمى بناء قدرات اإلدارة المالية لممؤسسات غير 
زة، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا أن التمويل الدولي لو الحكومية العاممة في قطاع غ

أثر إيجابي في بناء قدرات االدارة المالية لممؤسسات غير الحكومية العاممة في غزة، وأن 
حيث تم التركيز عمى المؤسسات الموجودة التمويل الموجو لبناء القدرات لم يتم توزيعو جغرافيًا 

نتيجة سمبية عمى المؤسسات غير الحكومية. ومن أىم التوصيات مما أدى إلى في مدينة غزة 
من التمويل الدولي لبناء قدرات المؤسسات  ءىي تخصيص جز التي خرجت بيا الدراسة كانت 

بشكل أفضل يسمح بزيادة تعميم وتدريب العاممين في المؤسسات غير الحكومية مما يؤدي 
 ، كما أوصت الدراسة بتطوير السياسات الماليةإلى إدارة المنح بشكل يحقق الشفافية والنزاىة

 والموائح المتبعة داخل المنظمات غير الحكومية. والمحاسبية

ات لممارسظيور المستفيدين وابعنوان " (Assad, et. al., 2010)دراسة  .2
 في المنظمات غير الحكومية في تنزانيا":المحاسبية 

)المنظمات غير  تفيدينمن قبل المسلة ءثير المساتيدف ىذه الدراسة إلى البحث عن تأ
منظمات غير الحكومية في الالحكومية( عمى تطوير الممارسات المحاسبية في اثنتين من 

كبر أثر تنزانيا كحالة عممية. وقد أثبتت ىذه الدراسة أن الممولين الخارجين ىم أصحاب أ
حكومية، غير الالممارسات المحاسبية في المنظمات  ضلة وفر ءوفعالية عمى تطبيق المسا
م وضوح أىداف المنظمات غير الحكومية والفئات التي تستيدفيا غكما أظيرت الدراسة أنو ر 
وظيفة  لممستفيدين قميمة، كما أظيرت الدراسة أن أىم والمساءلة إلى أن وظيفة المحاسبة

 ن ومصداقية المنظمةتفيديعمى المسة تأثيرىا قدر  ىي في المنظمات غير الحكومية محاسبية
ومدرائيا وذلك من خبلل تقييم الطرق المختمفة التي تتبعيا المنظمات غير الحكومية لمحصول 

 عمى التمويل.
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وجية نظر المستفيدين " بعنوان( O’sullivan and O’Dwyer, 2009) دراسة .3
في عممية التشريع لمقطاع المالي: دراسة تطبيقية عمى المنظمات غير الحكومية 

  والرباعية":

وجية نظر المستفيدين في عممية التشريع المالي ه الدراسة إلى التعرف عمى تيدف ىذ
الخاصة  المالية )الشروط المالية المفروضة من الممولين( وقد تم دراسة الشروط والتشريعات

لة. ءبيدف تحقيق التقييم والمسا دراسة تطبيقيةك )أحد أكبر الممولين الدوليين( بالمجنة الرباعية
حتى ية الرباعبالمجنة الخاصة  المالية المستنداتالمتطمبات و  تحميلب الدراسة ىذهقامت وقد 
ومن ثم عمل مقاببلت مع ممثمين المنظمات غير الحكومية الممولة من قبل  2006عام 

الرباعية وذلك لمتعرف عمى مدى تأثير ىذه المتطمبات والتشريعات المالية عمى تمويل 
متطمبات المالية الخاصة والالتشريع  آليات ذه الدراسةشطة. وقد أظيرت ىالمشاريع واألن

من قبل المنظمات غير الحكومية المنفذة الواجب تطبيقيا بالمشاريع الممولة من قبل الرباعية و 
لة عمى كافة المستويات المؤسسية ءلممشاريع. كما أظيرت الدراسة أن النقص في المسا

لرئيسية في نقص التشريعات المؤثرة عمى تمويل والتنظيمية داخل المشاريع ىو أحد األسباب ا
 المشاريع واألنشطة.

 عنوان " مدى العالقة بين نوعية التقارير المالية( بBiddle et. al., 2009)دراسة  .4
 ": االستثماركفاءة و 

دراسة العبلقة بين جودة التقارير المالية واإلستثمارات في الشركات، إلى تيدف ىذه الدراسة 
لدراسة الدليل عمى ارتباط جودة التقارير المالية واإلستثمارات في الشركات وقد أظيرت ا

أن الشركات  العاممة باالستثمارات الجديدة من حيث الزيادة أو النقص. وقد أثبتت الدراسة
مى جودة في التقارير المالية تظير فروقات أقل في المستويات المتوقعة لئلستثمار عصاحبة أ

ية أقل لمظروف اإلقتصادية قصيرة األجل. وقد اقترحت ىذه الدراسة كما أنيا تظير حساس
 .االستثمارتقميل من معيقات كفاءة آلية لربط جودة التقارير المالية وكفاءة اإلستثمار وذلك ل

البتكارات في عولمة التقارير المالية وا االستمرارية( بعنوان "Gordon,2008دراسة ) .5
 :في المؤسسات"

ة إلى توثيق قرارات مؤتمر المحيط اليادي السنوي السادس عشر المنعقد في تيدف ىذه الدراس
وىو تحت عنوان ابتكارات  يةواإلدار  واالقتصاديةالمالية بالقضايا بريسبانن والخاص -استراليا
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ة أىمية المعمومات (. وقد أظيرت ىذه الدراس2020لعامرؤية )من أجل مستقبل مستقر: 
مدان والشركات المختمفة حيث تعتبر عولمة المعمومات المالية خطوة المالية والمحاسبية في الب

منطقية الستمرارية دعم وتطوير األعمال ولذلك فإن اتجاه العالم ىو توحيد المعايير 
واالجراءات المحاسبية مع األخذ باالعتبار العوائق التي تمنع استخدام ىذه المعايير الموحدة 

 حتى يتم ازالتيا.

ات التقارير ( بعنوان "محددLaswad, Fisher, and Oyelere 2005دراسة ) .6
 ر اإلنترنت لمسمطات المحمية الحكومية":المالية التطوعية عب

 إعدادبفي نيوزيمندا توضح الدراسة قيام القطاع العام الحكومي )حكومة محمية ومركزية( 
وقد تم اختبار توجيات  التقارير المالية في بداية التسعينات التحاقًا بشركات القطاع الخاص.

المدراء في القطاع الحكومي بعد ىذه الخطوة وقد أوضحت أنيا كانت بمثابة حافز يوفر 
. وأكدت الدراسة العام الحكومي معمومات تساعد عمى متابعة االجراءات المتبعة داخل القطاع

لخاصة مساىمة شبكة االنترنت في توفير قدر كبير من االفصاح عن المعمومات المالية ا
. وقد أظيرت نتائج الدراسة لكل حكومة محمية بالحكومات المحمية من خبلل الموقع االلكتروني

عدد من الخصائص والمتغيرات المؤثرة في االفصاح عن المعمومات المالية داخل القطاع العام 
فسة والحكومات المحمية المختمفة في نيوزيمندا، وقد حددتيا بستو متغيرات اساسية وىي المنا

السياسية، وحجم الحكومة المحمية، النفوذ والثروة البمدية والرؤيا الصحفية، ونوع السمطة 
أحد وأىم األسباب التي تزيد من أىمية االفصاح ونشر كما أظيرت الدراسة أن ىناك المحمية. 

يد حيث تز  ىي الرافعة المالية لمحمية في نيوزيمندااإلنترنت لمسمطات ا التقارير المالية عبر
 حشد تمويل ذاتي.قدرة المجالس المحمية عمى التقارير المالية المنشورة من 

 

( بعنوان " اختبارات التحقق لفيم االستمرارية كمعيار من Halboumi, 2005دراسة ) .7
 معايير المحاسبة الدولية في األردن":

مي القوائم تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة اإلنطباع السائد لدي كل من معدي ومدققي ومستخد
المالية حول مدى مبلئمة معايير المحاسبة الدولية في االردن، وأشارت ىذه الدراسة إلى أن 
المستجيبين لدييم انطباع قوي بحيادية وقدرة مجمس معايير المحاسبة الدولي عمى إصدار 
معايير محاسبية مناسبة يمكن تطبيقيا في كل أنحاء العالم عمى حد سواء. وأشارت ىذه 

راسة إلى أن سنوات الخبرة وتنوعيا لدي المستجيبين كان ليا األثر األكبر في التأثير عمى الد
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أن زيادة تدفق االستثمارات األجنبية وتعاظم دور مكاتب تدقيق  اسةرأييم، كما أظيرت الدر 
المرتبطة بمكاتب تدقيق عالمية ىما من أكثر العوامل المؤثرة عمى اعتماد معايير المحاسبة 

ية في األردن وبالتالي فيم يتعمق باإلجراءات التي تم اتخاذىا إلعتماد معايير المحاسبة الدول
قوائم مالية ذات مصداقية عالية ىو لة جوجود حا ىلية. وقد أظيرت نتائج الدراسة إلالدو 

العامل الذي أدى إلى إعتماد معايير المحاسبة الدولية عمى عجل دون المحاولة من اإلستفادة 
 ب الدول السابقة.من تجار 

( بعنوان "تحديد الخطوات الالزمة إلعداد موازنة مقبولة Morgan, 2003دراسة ) .8
 لممنح": 

لى بيان كيفية التعامل مع المنح من خبلل إعداد موازنة دقيقة خاصة إتيدف ىذه الدراسة 
 ت ىذه الدراسةومعبرة عن أنشطة المنحة ومن ثم قبول الممول ليذه الموازنة. وقد حدد
قبل البدء بعمل مجموعة من اإلرشادات يمكن العمل بيا من قبل المنظمات غير الحكومية 

بعمل الموازنة الخاصة بالمنحة. وقد أظيرت الدراسة أىمية التنسيق بين  دءالموازنة قبل الب
اإلدارة التنفيذية لؤلنشطة واإلدارة المالية لممنظمة وذلك من أجل رسم سياسة عامة لمموازنة 

 يد عناصرىا بحيث تعبر عن المنحة بشكل دقيق.وتحد

 التعميق عمى الدراسات السابقة: 0.01.1

ركزت الدراسات السابقة عمى أىمية التقارير المالية المعدة من ِقبل المنظمات غير الحكومية 
المحمية وفقًا لممعايير الدولية لممحاسبة، وتأثير اإلفصاح والعرض عمى جودة التقارير المالية بما 

عمى عممية اتخاذ القرار التمويمي. وقد أبرزت الدراسات أىمية استخدام التقارير المالية من يؤثر 
ِقبل المستخدمين الخارجين بشكل عام والممولين والمستثمرين بشكل خاص كأداة رقابية عمى 
ًا المنظمات الم نفذة لممشاريع. وقد أظيرت الدراسات أيضًا أىمية استخدام التقارير المالية خصوص
 الموازنة في التخطيط لبلحتياجات المستقبمية لممنظمات غير الحكومية لمحفاظ عمى استمراريتيا.

 -يمي: وأىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما

أولى رسائل الماجستير التي تقوم بشرح وتوضيح تفصيمي لممتطمبات المالية الخاصة تعتبر من  .0
 وذلك حسب عمم الباحثة.مى المستوى المحمي ع المنظمات المانحة الدوليةب
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بدراسة تأثير تطبيق المتطمبات المالية لمجيات المانحة عمى استمرارية التمويل أنيا قامت  .3
 لممنظمات غير الحكومية المحمية.

تعتبر ىذه الدراسة مكممة لما جاءت بو الدراسات السابقة التي تحدثت عن المتطمبات والتقارير  .2
محل الدراسة والتركيز عمى  باختبلفبالمنظمات غير الحكومية المحمية لكن  المالية الخاصة

 مجموعة من العوامل األخرى

تساعدىا عمى  في قطاع غزة تخرج الدراسة بنتائج وتوصيات تساعد المنظمات غير الحكومية .4
 تحسين أداءىا في سبيل الحصول عمى التمويل واستمراريتو. 
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 الفصل الثاني
 المحمية لحكوميةالمنظمات غير ا

 المقدمة 2.1

دعــــم عمميــــة التنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة دورًا ىامــــًا فــــي  تــــؤدي
خــبلل الســنوات األخيــرة مــن القــرن العشــرين. فبينمــا بقيــت خاصــًا  أعطاىــا اىتمامــاً ممــا المســتدامة 

م يثـــة واإلحســـان، وتقـــدبعـــض المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تـــؤدي دورىـــا التقميـــدي فـــي أعمـــال اإلغا
 اً انطــبلق القســم اآلخــر منيــا متجــاوز  الرعايــة االجتماعيــة الممكنــة عمــى الصــعيد المحمــي، نبلحــظ

المنظمــات غيــر وتقــوم حاليــًا لســاحات الدوليــة والعالميــة. صــوب ا الحــدود المحميــة والوطنيــة متجيــاً 
ادر تمويميا وقـدراتيا، وقـد أىدافيا ووسائل عمميا ومصمن خبلل  يجابية متنوعةإ أدواربالحكومية 
واضـــح فـــي  الحصـــول عمـــى دعـــم شـــعبي واحتـــرام دولـــي بـــارز ممـــا كـــان لـــو أثـــر مـــن مكنيـــا ذلـــك

 الــدول المتقدمــةحكومــات الدوليــة و  الجيــات المانحــة دفــعالميــادين المختمفــة. وىــذا مــا ب يامســاىمت
مجيــا التنمويــة فــي مســاعداتيا وبرا الكثيــر مــن تنفيــذباالعتمــاد عمــى المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 

الحكمـة فـي االعتمـاد وقـد كانـت تمـك الـدول، داخـل  إلى إكسابيا قوة ونفوذ الدول النامية، مما أدى
عمى المنظمات غير الحكومية ترجع لكونيا أكثر كفاءة وأقل بيروقراطية من المنظمـات الحكوميـة 

 (3113في الدول النامية. )الييتي، 

من النسيج المجتمعي  ميماً  اً المنظمات تشكل جزءوعمى المستوى الفمسطيني فإن ىذه 
الفمسطيني، ومكونا رئيسيا من مكونات البنية التنظيمية لو، وىي طرف ميم في العممية التنموية 
الفمسطينية. وقد تجاوزت ىذه المنظمات النقاش حول شرعية عمميا بإقرار قانون المنظمات 

انتقل النقاش في الساحة الفمسطينية إلى حيث  األىمية والجمعيات الخيرية الذي ينظم عمميا
 .(2002)مركز بيسان، البحث في تطوير ىذه المنظمات وتعزيز دورىا في المجاالت المختمفة 

ونظرًا ألىمية دور المنظمات غير الحكومية واستمراريتو في تأمين الخدمات الحيوية لممجتمع 
يل المعمومات ذات العبلقة بالدعم الفمسطيني نتجت األىمية لضرورية متابعة ورصد وتحم

 .(2009الخارجي لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية )ديرفوير وترتير، 

المنظمات غير الحكومية وتأثيره التنموي داخل المجتمع فإن  مع اإلقرار بأىمية دورمًا وانسجا
مفاىيم  من الفمسطينيةىذا الفصل سوف يشتمل عمى كل ما يتعمق بالمنظمات غير الحكومية 
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وأىداف وخصائص، ومن ثم يتناول طرق العرض واإلفصاح الخاصة بالمنظمات غير الحكومية 
من حيث المعايير الدولية وما ىو مطبق فعبًل باألراضي الفمسطينية وفي الجزء األخير من ىذا 
الفصل سوف توضح الباحثة التمويل الخاص بالمنظمات غير الحكومية المحمية وآليات التمويل 

 أنواعو ومشاكل التمويل التي تواجييا المنظمات غير الحكومية المحمية.و 

 :واقع المنظمات غير الحكومية المحمية 2.2

أن نشأة المنظمات األىمية كانت لمقاومة االحتبلل، ولكن بعد قيام  (2000)البرغوثي، يرى 
 (2006، رمضانأبو ) فيما يرى لدور الديمقراطي.السمطة الفمسطينية تحول دورىا نحو تعزيز ا

من جيتو أن العمل األىمي وبعد قيام السمطة الفمسطينية أخذ الطابع الميني والتخصصي بما 
نشطت المنظمات  متطمبات الواقع الجديد. استمزم ذلك من بنى إدارية وىيكمية ومالية تفرضيا

ي، ومن أجل جل إعداد مسودة الدستور الفمسطينأ ضغط منالتأثير و التعبئة و الاألىمية في أعمال 
تعديل قانون االنتخابات العامة والمجالس المحمية وغيرىا من القضايا والقوانين. وقد استطاعت 
المنظمات ومن خبلل حمبلت الضغط وبالمشاركة مع عدد من القوى السياسية في تعديل قانون 

ضمنت  والمجالس المحمية ليتضمنا الكثير من المواد التي 2005االنتخابات العامة في عام 
قرار  مشاركة أفضل لممرأة من خبلل نظام الكوتا، إضافة إلى تخفيض سن ترشيح الشباب وا 

 نظامي القوائم والنسبي في االنتخابات التشريعية.

وكانت المنظمات األىمية في مقدمة الجيود لتشكيل جماعات ضغط لصالح إقرار عدة قوانين 
ألحوال المدنية، وقد صح ذلك بوجو خاص فيما وضمنيا قانون المعوقين والصحة العامة وقانون ا

تنفيذ مشاريع إغاثية  يلقد انخرطت المنظمات األىمية وبشكل كبير فو يتعمق بحقوق المرأة. 
طارئة، واضطرت إلى تعديل الكثير من برامجيا وتوجياتيا التنموية لتتناسب مع احتياجات 

كما عممت  ،خبلل االنتفاضة الثانيةتصاعدت  المواطنين في ظل االعتداءات اإلسرائيمية التي
المنظمات األىمية الفمسطينية وبخاصة منظمات حقوق اإلنسان عمى حماية واحترام حقوق 

، ودعم مبدأ سيادة القانون وتعزيز الثقافة الديمقراطية لممعايير والمواثيق المقرة دولياً  اإلنسان طبقاً 
ظيم ندوات تتناول موضوعات حقوق في المجتمع الفمسطيني من خبلل إعداد األبحاث وتن

عداد المراجعات والدراسات لمقوانين ومشاريع القوانين ااإلنسان والديموقر  طية وتعزيز ممارستيا وا 
الصادرة عن السمطة الوطنية الفمسطينية لممساىمة في تبني تشريعات فمسطينية تدعم التوجو نحو 

 .(2000)البرغوثي، الديمقراطية وحقوق اإلنسان
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، اىتمت المنظمات األىمية 2000أيمول من العام /اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبروبعد 
الفمسطينية بعدم إجراء تغيير جذري عمى أىدافيا وبرامجيا وأدوارىا واستراتيجيات عمميا بل زادت 
قناعتيا بضرورة الربط المحكم ما بين البرامج الطارئة قصيرة المدى وأىداف التنمية قصيرة 

ة المدى. أي أن ىناك بعض المؤسسات األىمية التي استمرت في تنفيذ برامجيا العادية ومتوسط
بعد  تمتعت بالقدرة والمرونة الكافية إلضافة محاور برامجية جديدة. كما أبرزت التطورات

القدرات المحدودة لمنظمات العمل األىمي عمى لعب أدوار سياسية ىامة، أو االنتفاضة الثانية 
بدال أو منافسة األحزاب السياسية عمى ىذا الصعيد. أي أن االنتفاضة أبرزت بشكل محاولة است
 .(2004)عبد اليادي، د ومجاالت عمل المنظمات األىميةواضح حدو 

وعمى عكس االنتفاضة السابقة، فإن مسؤولية تمبية احتياجات المجتمع المحمي، في ىذه الظروف 
نية الفمسطينية وليست مسؤولية المنظمات األىمية الصعبة، ىي باألساس مسؤولية السمطة الوط

الفمسطينية. أما عمى الصعيد العممي، فقد استمرت المنظمات األىمية في تقديم الخدمات 
 المختمفة، وفي القطاعات المختمفة لمجميور الفمسطيني. 

لعمل ، فقد استمرت منظمات االموجودة في األراضي الفمسطينيةوعمى الرغم من حالة الطوارئ 
األىمي في تعزيز عمميات المأسسة ومبادئ وتطبيقات الحكم السميم داخميا. لقد اعتبرت أن 

التي تمر بيا الببلد  عمميات التطوير المؤسسي ىي عممية مستمرة، بغض النظر عن الظروف
مرورًا بالحصار عمى قطاع غزة وظروف  2008منذ اندالع االنتفاضة الثانية وحتى حرب عام 

وال بد من اإلشارة ىنا إلى نقاط الضعف  ت المؤثرة عمى الوضع االقتصادي لقطاع غزة.االغبلقا
في دور وعمل المنظمات األىمية التي تتركز في عدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة 
ومتفق عمييا بين األطراف المختمفة المؤثرة في عممية التنمية، والتي تمثل المنظمات األىمية 

المنظم بين األطراف المؤثرة وخاصة التنسيق ما بين  منيا، كذلك ضعف التنسيق جزءًا رئيسياً 
المنظمات األىمية الفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية، كما ضعفت إلى أبعد حد، إمكانيات 
المنظمات األىمية عمى التأثير بالسياسات العامة لمسمطة الفمسطينية ووزاراتيا المختمفة، إضافة 

ال المنظمات األىمية الفمسطينية لمبعد الديمقراطي الداخمي وتركيزىا أكثر عمى البعد إلى إىم
 (.2008، محسن) ني ومقاومة االحتبلل اإلسرائيميالوط
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 دوليًا: مفيوم المنظمات غير الحكومية  2.2.1

 أو تطوعي قطاع فيو ، والبيئي الثقافي المنطمق بحسب عديدة أسماء الخيري القطاع عمى يطمق
 ويسمى الثالث القطاع أو المستقل القطاع أيضا وىو لمربح، ىادف غير قطاع أو ومي،حك غير

 تطمق األسماء ىذه كل العامة، الخيرية الجمعيات أو الخفي والقطاع االجتماعي أيضا باالقتصاد
 نطاق والمؤسسية خارج والفردية العامة االجتماعي، والممارسات النشاط مساحة عمي لمداللة

 تعريف لوضع محاولة في .العام والنفع لمصالح والموجية األعمال وقطاع الحكومي  القطاعين
 بحث جونز ىوبكنز )بالواليات المتحدة األمريكية( مشروع جامعة تبنت تصنيفو توحيدو  موحد
 تصنيفاً  وعممياتيا، ووضع المؤسسة بنية أساسو واحد تعريف إلى الوصول استطاع مقارن

الربحية حيث عرف القطاع  غير لممنظمات الدولي التصنيف اهوأسم القطاع ىذا لمؤسسات
ة عن الحكومة الخيري غير الربحي بأنو مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة المؤسسية والمنفصم

 .)802 ، ص2003 حًا والحاكمة لنفسيا والتي تقوم عمى التطوع )المطيري،باوالتي ال توزع أر 

 تمثل كياناً  ، 1994 عام في الصادرة المتحدة األمم لوثائق وفقا فيي الحكومية غير المنظمة أما
 أكثر واحدة أو دولة إلى ينتمون المواطنين من جماعات أو مواطنون وأعضاؤه لمربح ىادف غير

 من أكثر أو واحدة أعضاء لحاجات استجابة ألعضائيا، الجماعية اإلرادة بفعل أنشطتيم وتتحدد
 (.48 ، ص2002 الحكومية )سمك، غير ةالمنظم معيا تتعاون التي الجماعات

مؤسسة  أو خيري صندوق أو مؤسسة أو جمعية أو اتحاد إلى أيضا المصطمح ىذا ويشير
المعني  القانوني النظام بموجب يعتبر ال آخر اعتباري شخص أي أو لمربح تسعى ال )شركة(
 .أرباح تحققت أي يعتوز  يتم ال حيث الربح، تحقيق ألغراض يدار وال الحكومي القطاع من جزءاً 

 كبيرة أو تكون وقد ربحي( حكومي )غير غير نسيج بأنيا الحكومية غير المنظمة عرفت كما
 مساعدة، بعضيا إلى يحتاج من لكل أو فقط، أعضائيا لصالح تعمل وقد دينية أو دنيوية صغيرة
 .عالمية ليةأو دو  إقميمية أو وطنية مستويات عمى يعمل اآلخر وبعضيا محمية قضايا عمى يركز

 بيئة في نشاطيا تحدد بموغيا أجل ومن غاية يستيدف اجتماعي تنظيم " بأنيا أيضا تعرف
 (.232 ، ص2003 السيد، فيو ) متخصص وظيفي أو نوعي ميدان في أو بعينيا جغرافية
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 :تعريف المنظمات غير الحكومية الفمسطينية  2.2.2

، وسنتناول الحكومية مات غيرتم تداول عده تعريفات ومصطمحات محمية لمتعريف بالمنظ
 منظمات" بأنالمسميات المتنوعة وتعريفاتيا. والمقصود بمصطمح المنظمات غير الحكومية ىو 

 القطاع بمؤسسات أو الرسمية، الدولة بمؤسسات ليا صمة ربحية ال وغير اجتماعية مؤسسات أو
 أو األفراد مؤسساتال تمك بعمل ويقوم المادي، الربح إلى تحقيق أساسا تيدف التي الخاص

 ىذه فيو تقيد أو تتاح الذي وبالقدر لئلنسان، الطبيعية من الحريات قوتيا وتستمد المجموعات
 الحقوق لحماية مدني مجتمع إلقامة تسعى ىذه المؤسسات سواء كانت آلخر، مكان من الحريات
 واألطفال ألقمياتكا بعينيا مجموعة لحماية أو معينة، لخدمة أىداف أو واالقتصادية، السياسية
 في كالعمل عامة بصفة المواطنين عمي بالنفع تعود عامة لخدمة أغراض أو والمعاقين، والنساء
 86). ص ، 2004ذلك" )شبير، ونحو الفقر ومحاربة البيئة وحماية والثقافية الصحية مجاالت

 ساتالمؤس مجموعة" ىو فيو مصطمح أكبر وأشمل وقد ع ِرَف بأنو المدني المجتمع أما
 متنوعة، وغايات أىداف لتحقيق الدولة عن نسبي باستقبلل التي تعمل االجتماعية والتنظيمات

 والنوادي واالتحادات والنقابات، السياسية، األحزاب عمى واجتماعية، وينطوي واقتصادية سياسية
 لقيام اسيواألس الكافي والشرط ،"والمينية الحرفية التنظيمات التجارة والصناعة، غرف الثقافية،

 قبل ما التقميدية لبلنتماءات كبديل المواطنة مفيوم عمى ارتكازىا ىو بين األفراد الروابط ىذه
 .(2007)أبو حبلوة،  المدينة

غير  األىمية المنظمات مفيوم لئلشارة إلى (NGOs) تم تداول مصطمح ووالجدير بالذكر أن
 الخدمات مثل مختمفة مجاالت في تنشط تيال الطوعية االجتماعية بالمبادرات المعروفة الحكومية

 البيئة بشؤون لبلىتمام إضافة والثقافة، والصحة التعميم وخدمات الخيرية االجتماعية والمساعدات
 اإلنسان حقوق عن والدفاع المحمية المجتمعات وتنمية النساء وتأىيل الميني والتنمية والتدريب
الحكومية  غير منظمات أو أىمية جمعيات اسم األىمية المؤسسات عمي ويطمق.والطفل وغيرىا

(NGOs) المدني  المجتمع مؤسسات أو األىمية الجمعيات وتعتبر المدني، المجتمع أو مؤسسات
 وعن ،الخاص( الربحية )القطاع والشركات المؤسسات عن لتميزىا نظرا الدولة ثالث في القطاع

 (.39ص ، 2005)شرف، -العام القطاع-الحكومية  المؤسسات

 (1) رقم األىمية والييئات الخيرية الجمعيات قانون يعرفوحسب القانون الفمسطيني والذي 
تم االعتماد عمى  يات(الجمع قام بتقديم تعريف واضح لممنظمات غير الحكومية) ، 2000لسنة
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 مستقمة معنوية "شخصية بأنيا ىذا التعريف في الدراسة حيث أنو عرَف المنظمات غير الحكومية
 الصالح تيم مشروعة أىداف أشخاص لتحقيق سبعة عن يقل ال عدد بين اتفاق موجبب تنشأ
 منفعة لتحقيق أو  بين األعضاء اقتسامو بيدف المالي الربح جني استيداف دون العام

  شخصية".

 خصائص المنظمات غير الحكومية:   2.2.3

 من يرىاغ عن الحكومية غير المنظمات بيا تتميز التي والمميزات الخصائص بعض ىناك
  (61 -62ص ، 2006)مرزوق، يمي: فيما وتتمثل المنظمات

 .كبير حد إلى بالدوام يتسم رسمي ىيكل ليا .1
 .أىدافيا بين من الربح تحقيق ىدف تضع ال بمعنى ح:لمرب ىادفة غير .2
ن بالحكومة مؤسسية ىيكمية عبلقة ليا تكون أن يجب ال أنو بمعنى: حكومية غير .3  وا 

 .وفنية مالية الحكومة من مساعدات ىعم الحصول بإمكانيا كان
 .األنشطة أو النشأة حيث من سواء التطوعية المشاركة أساس عمى تقوم .4
 بعض بشان مواقف من ليا يكون ما رغم السياسية، األحزاب مع تحالفات ليا يكون ال .5

 .السياسية القضايا
 قرابية يرغ أسس عمى قائمة أي طوعية، العضوية تكون أن بمعنى ارثيو، غير تكون نأ .6

 المنظمات في الحال ىو كما األسري النتسابو فييا عضًوا الفرد يكون وال عرقية، أو
 .الدينية أو العشائرية

 الحكومية وىي كالتالي:  ( خصائص أخرى لممنظمات غير2006، المنصوري)كما وقد أضاف 
 أو  بالوقت التبرع أو والشركات األفراد قبل من النقدية واليبات الصدقات من تستفيد أن

 .والتركات الراتب من استقطاع
 الناس جميع أو خاصة فئات منيا تستفيد منافع أي لآلخرين منافع جمب أدوات تكون أن. 
 ىذه  تدير التي األمناء لمجالس والمبادرة التحرك حرية من واسع مجال ترك عمى الحرص

 .ومواطنو العمل أولويات زمان كل في لتقرر المؤسسات
 مستوى  عمى خاصة العاممين لدى الحي بالضمير عادة الخيري القطاع تمؤسسا رتباطا

 الخيرية المؤسسات تتسم كما المؤسسات، ليذه العميا قيادات وبعض بالعمل المتبرعين
 . الحكومية المؤسسات من جودة أكثر وخدماتيا كفاءة أكثر بأنيا الحكومية غير والمنظمات
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 واإلعفاءات الضريبية كاإلعفاءات مختمفة أشكاالً  يأخذ احكوميً  دعًما الخيرية المؤسسات تتمقى 
 .المحمية السمطات دعم إلى إضافة المركزية الحكومة من منحا تتمقى كما الرسوم في

 الثالث  القطاع منظمات جميع تحظى الحديثة الغربية المجتمعات في المدنية لمتشريعات طبقا
عند  المختصة اإلدارية السمطة إذن مىع الحصول ضرورة إلى إضافة االعتبارية بالشخصية
 .ليا واالستثمار التأسيس

 اإلداري  باالستقبلل والتمتع الذاتي التمويل عمى واالعتماد أىمية مبادرات أساس عمى القيام
 .والمشروعات واألعمال األنشطة تعدد عن فضبل

 أىداف المنظمات غير الحكومية الفمسطينية: 2.2.4

االجتماعية  المجاالت في العاممة األىمية المنظمات سيما وال المدني، المجتمع منظمات تتحمل
 والمتطمبات التي األعمال من العديد في وذلك مضاعفة، مسؤولية اإلنسان، وحقوق واالقتصادية

أن تعمل  المنظمات ىذه عمى يجب ما ببعض التذكير المثال سبيل عمى ويمكن تؤدييا أن يجب
  (2001)محيسن، بو:

 .اليوم يجري ما ضوء في وخططيا وخياراتيا وبرامجيا ليياكميا لشام تقييم إجراء -1
 .السيناريوىات وضع عمى يساعد وموقف رؤية وامتبلك يجري ما وتحميل فيم حاولةم -2
 .المحتممة السيناريوىات مع يتناسب بما طوارئ خطط إعداد -3
 .اإلسرائيمية المؤسسات مع المشتركة والمشاريع التطبيع أشكال كافة وقف -4
رسال الفمسطينية، األراضي لزيارة أجنبية وفود دعوة -5 األوضاع  لشرح لمخارج موفدين وا 

 .دولية ومؤسسات ىيئات تعاطف وكسب اإلسرائيمية الرواية وتفنيد شعبنا منيا يعاني التي
 الغذائي األمن من األدنى الحد توفر والتي األجل قصيرة والبرامج بالمشاريع االنشغال -6

 .البقاءو  الصمود من وبما يعزز
 وتشكيل االجتماعي التكافل في المثل وضرب البذخ، مظاىر ووقف اإلنفاق ترشيد -7

 .والمتضررة المحتاجة األسر صندوق لدعم
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 باإلشراف عمى تضطمع العاممة، المؤسسات تضم مناطقية شبكات تشكيل إلى المبادرة -8
 .المعنية المنطقة في متكاممة طوارئ خطة تنفيذ

 الجميور، قضايا لمتابعة تتشكل التي والعامة الوطنية مجانال في بفاعمية االشتراك -9
 .عامة وطنية جتماعيةوا اقتصادية خطة بمورة والمساىمة في

في  والمشاركة المتضررين وزيارة المواجية مواقع في وخاصة الميداني الدور تعزيز -10
 .االنتفاضة قيادة ليا تدعو التي الجماىيرية الفعاليات

عادة االتجاه، ىذا في المبادرات وتفعيل والجماىيرية تطوعال لقيم االعتبار إعادة -11  وا 
 عمى الناشئة واألوضاع يتبلءم بما المنظمات ىذه لمعظم التنظيمية ىيكمة األوضاع

 .األرض
تمكن  وتأىيل وتوعية تعبئة بفعاليات والقيام لمجميور المعنوية الروح رفع في المساىمة -12

 .بفعالية بدورىا وتسيم جابيةبإي المتغيرات مع التفاعل من الفئات
 

 وسائل وطرق الرقابة الخارجية عمى المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة:  2.2.5

 اً نظر  العممية الرقابية تمارس التي الجية باختبلف األىمية المؤسسات عمى الرقابة أساليب تتنوع
 رقابةأجيزة ال وتشتمل الجيات، لتمك الرقابية واإلمكانيات القانونية الصبلحيات الختبلف
 مدقق إلى إضافة واإلدارية، المالية الرقابة وديوان الفمسطينية الداخمية وزارة من كل عمي الخارجية
 يمي:  كما وذلك المستقل، الخارجي الحسابات

 :الداخمية وزارة أساليب :أوالً 

 ياألىمية ف المؤسسات وترخيص تسجيل في الحق صاحبة الفمسطينية الداخمية وزارة تعتبر
 من التزاميا لمتأكد المؤسسات تمك عمل ومراقبة متابعة في الطبيعي حقيا إلى إضافة فمسطين،
 التخاذ صبلحيات تؤىميا يعطييا وىذا المؤسسات، تمك وأداء لعمل المنظمة والتعميمات بالقوانين
 ائمينالق من قبل االستغبلل إساءة دون تحول األىمية بالمؤسسات تتعمق وقائية رقابية إجراءات

 (47ص ،2006 )شرف، :يمي فيما وتتمثل المؤسسات ىذه عمل عمى

 وجعل لممؤسسة مصرفية حسابات أي لفتح الداخمية وزارة من مسبقة موافقة عمى الحصول .1
 وذلك اإلدارة، مجمس أعضاء من األقل عمى الثنين المصرفية المعامبلت عمى التوقيع
 .السرية المصرفية الحسابات نعوم المالية، بالعمميات واحد عضو انفراد لمنع
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 وذلك اإليرادات بتحصيل البدء قبل الداخمية وزارة من القبض سندات دفاتر واعتماد ختم .2
 .استبداليا أو السندات تمك في التبلعب عدم لضمان

 .الخارج من وخاصة التبرعات جمع عمى الداخمية وزارة موافقة اشتراط .3
 بفحص المتعمقة األخرى الرقابية جراءاتاإل الداخمية وزارة تمارس ذلك إلى إضافة .4

 .واإلدارية المالية التقارير صحة من والتحقق المالية السجبلت

 :واإلدارية المالية الرقابة ديوان أساليب :ثانًيا

وذلك  األىمية المؤسسات عمى بالرقابة صبلحياتو بممارسةواإلدارية  المالية الرقابة ديوان يقوم
  يمي: فيما تتمثل11 و 10 المادتين وخاصة 1995لعام  العامة الرقابة ةىيئ قانون يمنحو ما وفق

 عن طريق والمصروفات اإليرادات ناحية من الييئة لرقابة الخاضعة الجيات حسابات مراقبة .1
 العامة والمصروفات، والمستحقات المتحصبلت وسجبلت ودفاتر مستندات بمراجعة قياميا

 .نظامية بطريقة تمت المحاسبية القيودو  المالية التصرفات أن من والتحقق
 لحقيقة النشاط وتمثيميا صحتيا مدى عمى لموقوف المالية والمراكز الختامية الحسابات مراجعة .2

بداء  .األخطاء بشان توجييات أي وا 
 والمرتبات والعبلوات واألجور بالتعيينات يتعمق فيما العاممين، بشؤون الخاصة القرارات مراجعة .3

 .والترقيات
 .والموائح القوانين مع اتفاقيا من لمتأكد واليبات والتبرعات المنح اجعةمر  .4
 .لمرقابة الخاضعة الجيات مع المعقودة واالتفاقيات والمناقصات العقود مراجعة .5
 .وسجبلتيا دفاترىا وفحص المخازن بحث .6
 .واإلدارية المالية النظم ومعرفة واإلنتاج، العمل في القصور أسباب ومعرفة بحث .7

 : المانحة الجيات ًا: رقابةثالث

 في المؤسسات وانتشاره الفساد بقضايا الخاصة الفمسطينية األراضي في التطورات أدت
ساءة الفمسطينية  الممولين تغيير شخصية إلى وأىداف مصالح لخدمة العامة األموال استغبلل وا 
 المؤسسات من ديدالع ونتيجة لفقدان ، فمسطين في األىمية المنظمات مع وعبلقاتيم لنظرتيم
 وأساليب بطرق تتعامل فقد أخذت المحمية المنظمات تجاه والمصداقية الثقة لعنصر الممولة
 األىمية المنظمات التزام لتضمن التي تموليا والمشاريع البرامج ومتابعة رقابة من تمكنيا جديدة
 وقد الممولة، لجياتا برقابة يعرف أصبح ما ليا، وىو المخصص واألوجو التمويل اتفاقيات ببنود
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، 2005)شرف، : يمي كما المؤسسة وفمسفة حسب استراتيجية عدة إشكاال الرقابة ىذه أخذت
 (22ص
 حسابات خارجي مدقق تعيين األىمية المؤسسة عمى المانحة المؤسسات بعض تشترط 

 ومنفصل بشكل مستقل منيا الممول البرنامج أو المشروع حسابات وتدقيق لمراجعة مستقل
 المشروع. ميزانية المدقق من ىذا أتعاب وتخصم األىمية المؤسسة وبرامج أنشطة اقيب عن

 حسابات البرنامج ومراجعة لمراقبة مستقل حسابات مدقق بتعين المانحة المؤسسات تقوم 
 مؤسسات المستقل احد الحسابات مدقق يكون وقد المشروع ميزانية من مستحقاتو لو وتدفع
 ترسل تدقيق عالمية مؤسسة يكون قد أو العالية والسمعة صداقيةالم ذات المحمية التدقيق
 إقامتيم وسفرياتيم ومصاريف أتعابيم كافة وتخصم البرنامج حسابات لتدقيق عنيا مندوبين

 ع.المشرو  موازنة من
  تشمل عممية التدقيق في المنظمات غير الحكومية عمى أكثر من عممية تدقيق القوائم

م آلية التدقيق ومدى التزاميا بالقوانين واإلجراءات وشروط المنح المالية إلى عممية تقيي
 .(Granof, 2007,p623لمتأكد ما إذا كانت األىداف والميام تم تنفيذىا بفاعمية وكفاءة )

 مجال عمل ونشاطات المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة: 2.2.6
 غير والمؤسسات والخيرية الجمعيات األىمية من غزة قطاع في الحكومية غير المنظمات تتكون
وذلك وفق إحصائية وزارة   ( منظمة887تعداد) وبمغ دولية، أو محمية أكانت سواء لمربح اليادفة

 بيا تخدم و عشر مجاالً تسع في المنظمات وتعمل ىذه، 2010الداخمية في قطاع غزة لعام 
 انتفاضة اندالع عدب وخصوًصا ىذه المنظمات عمل إلى الحاجة تزايدت وقد، الفمسطيني المجتمع
 . الفمسطيني والمعيشية لممجتمع االقتصادية األوضاع وتردي األقصى

أن  المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة يظير بإحصائيةووفق الجدول التالي الخاص 
منظمة، ويبمغ عدد المنظمات غير  67المنظمات غير الحكومية الدولية العاممة بالقطاع عددىا 

ثمانية عشر مجااًل مختمفًا لخدمة المجتمع مة تعمل في ( منظ820ة المحمية )الحكومي
الفمسطيني، ومن أىم ىذه المجاالت وأكثرىا ىي المنظمات العاممة في المجال االجتماعي 

( 401)اإلغاثي( حيث يبمغ عدد المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة بيذا المجال )
 منظمة.
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 مات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة حسب نوع النشاط التي تمارسو(: المنظ1جدول )
 عدد المنظمات نشاط المنظمة الرقم
 36 الجمعيات الطبية 1
 3 جمعيات األخوة 2
 401 الجمعيات االجتماعية 3
 42 جمعيات األمومة والطفولة 4
 7 جمعيات حقوق اإلنسان 5
 14 جمعيات التعميم العالي 6
 67 ات األجنبيةالجمعي 7
 39 الجمعيات النقابية 8
 37 الجمعيات الزراعية 9
 3 جمعيات الصداقة 10
 14 الجمعيات العائمية والعشائرية 11
 12 جمعيات التعميم 12
 55 جمعيات الشباب والرياضة 13
 32 جمعيات المعاقين 14
 34 جمعيات إسبلمية 15
 2 جمعيات السياحة واآلثار 16
 12 البيئة جمعيات 17
 69 جمعيات الثقافة والفنون 18
 8 جمعيات الخريجين 19

 887المجموع الكمي لممنظمات=
 .2010*المصدر: وزارة الداخمية، 

 النظام األساسي لممنظمات غير الحكومية العاممة في فمسطين: 2.2.7
ء األعضا خدمة في ميم بدور تقوم والتي والخيرية األىمية الجمعيات قيام الدولة تشجع

العمل  سير تضمن التي والتشريعات القوانين بإصدار الدولة وتقوم لممجتمع، العامة واالحتياجات
إلى  المؤسسين يتقدم المنظمة إنشاء وعند الدولة، رقابة تحت أىدافيا وتحقيق المؤسسات، ىذه في

البلزمة  الثبوتية األوراق وكافة األساسي الداخمية( بنظاميا بالدولة)وزارة المختصة الجيات
 التي القواعد من مجموعة األساسي النظام ويتضمن المنظمة، بإنشاء ترخيص عمى لمحصول

 (.460 ص ، 2000 الفمسطينية، وىي: )الوقائع المنظمة عمل تنظيم تحكم
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 غرض التأسيس. -1
 .العمومية الجمعية -2
 .اإلدارة مجمس -3
 .المالية السنة -4
 .الحسابات مدقق تعيين -5
 .األعضاء وواجبات وقوحق وشروطيا العضوية، نظام -6
 النقابة(. أو النادي، أو المؤسسة )الجمعية، تصفية -7
 .المجمس يقترحيا التي الداخمية البلئحة -8
 .واستخداماتيا لممؤسسة المالية الموارد -9

 النظام المحاسبي في المنظمات غير الحكومية: 2.2.8

مستنديو  مجموعة الدولة تصدرىا التي التعميمات وحسب الحكومية غير المنظمات تستخدم
مجموعة  عمى يعتمد المحاسبي والتنظيم خاصة، مالية كشوف وتحضير دفترية، وسجبلت
، وقد خضع المنظمة أموال عمى الرقابة لغرض المطموبة والكشوفات السجبلت ىذه من متكاممة

النظام المحاسبي في المنظمات غير الحكومية لمتعديل والتغيير وسوف نستعرض قانون وزارة 
ة مى المنظمات غير الحكومية العامميجب عحيث لمعمول بو حتى اآلن وىو األحدث الداخمية ا

والذي يسمى النظام المالي لمجمعيات  (2009/6قرار وزير الداخمية رقم )في فمسطين وفق 
 الخيرية والييئات األىمية والذي شمل أحكامًا عامة ىي:

 ديسمبر من العام نفسو. 31تبدأ السنة المالية لمجمعيات من أول يناير وتنتيي في  .1
عممة الحسابات ىي الشيكل )العممة المتداولة( أو ما يعادليا من عمبلت أخرى وباقي  .2

 العمبلت تقيم عند التسجيل حسب سعر الصرف في تاريخ العممية.
يتم اعتماد أساس االستحقاق ألغراض إعداد الحسابات الختامية وال يتعارض ىذا األساس  .3

ستحقاق المعدل في بعض األحيان ويقصد بأساس االستحقاق مع استخدام أساس اال
 المعدل أن يتم تسجيل االيرادات وقت تحصيميا والمصروفات وقت حدوثيا.

كل المصروفات يجب أن تدعم بمستندات ووثائق تؤيد صحتيا، وىذه المستندات يجب أن  .4
 وال تقبل الصورة إال في حاالت استثنائية.تكون أصبًل 

 سديده يختم بختم )س دد( حتى ال يصرف مرة أخرى.كل مستند يتم ت .5
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التبرعات العينية تعامل كالمشتريات مخزنيًا ويتم تقييميا عمى حساب سعرىا في السوق في  .6
حيتو وتدعم بسند استبلم مخزني وفور استبلميا دون تأخير وتقابل باإليرادات كتبرع 

 وزيعيا.ويصدر بيا سند قبض مقابل تبرع عيني وسند صرف في حالة ت
تشكل لجنة لمجرد ال تقل عن ثبلثة أعضاء يرأسيا عضو مجمس إدارة وتكون األصول  .7

 عيدة عمى مجمس اإلدارة أو أي شخص آخر حسب الصبلحيات والتصريح باالستخدام.
أي مصروف يجب أ يكون مدعم بمستند رسمي )فاتورة( وطمب شراء موقع من أمين  .8

يصال صرف موقع من الجية الموردة وأي مستندات أخرى  الصندوق أو من يفوضو وا 
 تكمل المجموعة المستندية.

تعتبر مصروف مستحق عمى  العاممين وىي عبارة عن مكافأة نياية الخدمة مستحقات .9
يداعو في حساب مستقل عن باقي الجمعية  ويجب فتح حساب لمخصص نياية الخدمة وا 

ن وفقًا لسياسة الجمعية أو حسابات الجمعية في البنك، ويمكن دفعو بشكل سنوي لمعاممي
 الييئة.

مجمس إدارة الجمعية ىو الجية الوحيدة المخولة بقبول التبرعات أو رفضيا عمى أن تكون  .10
 ضمن أىداف الجمعية المعتمدة في النظام األساسي.

يجب اعتماد مدقق حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية والمصادقة عميو سنويًا  .11
 ة.بواسطة الجمعية العمومي

يجب تقديم الميزانية العمومية لجيات االختصاص في وزارة الداخمية مدققة من مدقق  .12
 من بداية العام التالي. 30/4الحسابات الخارجي في موعد أقصاه 

 تمتزم إدارة الجمعية بسداد ضريبة الدخل المستحقة عمى العاممين فييا. .13

 لدفاتر المحاسبية وىي كالتالي:كما نص النظام عمى وجود مجموعة أساسية من المستندات وا

 تحمل التي البلزمة المستندات من عدد بطبع المعنية المنظمة تقوم :المستندية المجموعةأواًل: 
 :ىي المستندية المجموعة عناصر وأىم اسميا

 سند قبض. .1
 سند استبلم مواد عينية .2
 أمر صرف. .3
 سند صرف. .4
 طمبية صرف من المخازن. .5
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 سند صرف من المخازن. .6
 ء.طمب شرا .7
 سند فحص واستبلم. .8
 سند إدخال لممخازن. .9

 : إلى وتنقسم : الدفترية المجموعة ثانيًا:

حصائي بيانية سجبلت البيانات  عمى الحصول عمى المنظمة تساعد التي السجبلت وىية: وا 
محتوياتيا  إلى الرجوع يمكن قانونية سجبلت السجبلت ىذه تعتبر حيث البلزمة واإلحصاءات

  :ىي السجبلت ىذه ىمأ ومن الرقابة عند
 .األعضاء سجل .1
 .اإلدارة ومجمس العمومية الجمعية جمسات محاضر سجل .2
 .وحفظيا والواردة الصادرة المراسبلت تدوين يتم حيث والصادر الوارد سجل .3

 :بمى فيما السجبلت ىذه تتمثل محاسبية: سجبلت  - أ

 سجل اليومية العامة. .1
 مصروفات(-إيرادات-األستاذ العام )صندوق .2
 ركة الصندوقسجل ح .3
 سجل االصول الثابتة. .4
 بطاقة حركة الصنف لممخازن. .5

كما نص القانون أنو يمكن االستغناء عن السجبلت في البند األول والثاني في حالة إدارة نظام 
كامل وسنوي لكل حساب، كما أنو عمى  األستاذمالي محوسب لدى الجمعية مع االحتفاظ بسجل 

 رونية بطريقة صحيحة وسميمة واالحتفاظ بيا في مكان آمن.تخزين المعمومات االلكتالمؤسسة 
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 أىداف المحاسبة في المنظمات غير الحكومية:  2.2.9

)كراجة، وآخرون،  التي تسعى المحاسبة لتحقيقيا في المنظمات غير الحكومية ىي: فاألىدامن أىم 
 (14-13، ص2001

 الختامية الحسابات ألعداد البلزمة المعمومات توفير. 
 الكاممة والبيانات المعمومات توفير خبلل من المناسبة القرارات اتخاذ عمي إلدارةا مساعدة. 
 الدولة. قبل من منيا لبلستفادة الضرورية المعمومات توفير 
 المنظمة أموال عمى الرقابة عمى اإلدارة مساعدة.  
 المالية الناحية من الخاصة المنظمة عمى كالتزام المعمومات توفير. 
 اإلدارية الرقابة ألغراض اتالمعموم توفير. 

 القوائم المالية في المنظمات غير الحكومية:  2.2.10

 وميزانية الختامية حسابات عمى إعداد في فمسطين الحكومية العاممة غير المنظمات تقوم
( والذي يسمى النظام 2009/6قرار وزير الداخمية رقم )وفق  العام، وذلك نياية في العمومية

 وىي كما يمي: ية والييئات األىميةالمالي لمجمعيات الخير 

 قائمة المالية الفترة نياية في الجمعية تعد: )بيان األنشطة(والمصروفات اإليرادات حساب 
 وىذا التجارية، المنشآت في والخسائر األرباح قائمة محل تحل التي والمصروفات باإليرادات
تتحمميا  التي ألعباءوا بالمصاريف مديناً يعد وفق أساس االستحقاق ويكون   الحساب
عن  اإليرادات وزيادة الجمعية، عمييا تحصل التي المختمفة باإليرادات ودائنا الجمعية،

 عمى المصاريف زيادة أي العجز يسمى والعكس اإليرادات، فائض يمثل المصاريف
 .اإليرادات

 العمومية نيةالميزا بإعداد العام نياية في الربحية غير المؤسسات : تقومالعمومية الميزانية 
 حساب إعداد بعد وذلك االقتصادية المشروعات باقي في تعد بيا التي الطريقة بنفس

 يمثل الذي العام الفائض حساب استبدال ىو الجوىري ولكن الفرق والمصروفات، اإليرادات
 عناصر الميزانية في وتبوب الخصوم، جانب في المال حساب رأس محل ليحل القيمة فيصا

 األخرى. االقتصادية المشروعات الطريقة في بنفس صوموالخ األصول
 النقدية من حيث  التدفقات قائمة في األنشطة وتصنيف إعداد : يتمالنقدية التدفقات قائمة

صافي تدفقات نقدية من األنشطة التشغيمية وصافي التدفقات النقدية من االنشطة التمويمية 
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  رية.وصافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثما
  :وىي القائمة التي توضح أي مبلحظات تتعمق قائمة االيضاحات المتممة لمقوائم المالية

 الخاصة بالمؤسسة. بالسياسات واالجراءات المالية

 :العرض واإلفصاح المالي داخل المنظمات غير الحكومية 2.3

 مفيوم اإلفصاح المالي:  2.3.1

 إثراء في ىاما دورا تمعب التيلميمة ا المحاسبية والمبادئ المفاىيم من المحاسبي يعد اإلفصاح
تستخدم   والتي المالية، القوائم في تظير التي المحاسبية والمعمومات البيانات ومنفعة قيمة

تحقيق  في يساىم كذلك المنشآت في واالئتمان االستثمار قرارات منيا: اتخاذ عدة ألغراض
القومي  المستوى وعمى المنشاة مستوى عمى المتاحة االقتصادية الموارد استغبلل وكفاءة فاعمية

 .(2001الوطني )جربوع، االقتصاد

 حقيقة بيدف الشفافية وتوضيح المستفيدين إلى المعمومات توصيل موضوع عمى يركز االفصاح
 اتخاذ في المعمومات تمك عمى باالعتماد يسمح بشكل   تضميل دون لممنشأة المالي الوضع
 من خبلل المستفيدين لدى التأكد عدم حالة وتخفيض اإلفصاح درجة بين الربط وكذلك ت. القرارا
أو  كمية معمومات كانت سواء بالمشروع عبلقة ليا التي االقتصادية كل المعمومات نشر

من  الكثير ظيور إليو المشار ومن قراراتو. اتخاذ عمى المستثمر تساعد أخرى معمومات
ما  غالبا بل بمفردىا اإلفصاح كممة ورود لنادرا من أنو نجد حيث لئلفصاح،  المرافقة التفسيرات

ترشيد  بيدف الميمة بالمعمومات القرارات متخذي إعبلم ىو اإلفصاح يعني أخرى، بألفاظ تقترن
اإلفصاح  ويختص وفاعمية، بكفاءة الموارد استخدام من واالستفادة اتخاذ القرارات عممية

المعمومات  لتقديم األخرى المكممة األساليب يف أو ذاتيا القوائم في التي تمك سواء بالمعمومات
تكفل  التي الضرورية المعمومات عن المالية التقارير إعداد في عموماً  اإلفصاح برالمالية. ويع

 ما مغزى تشويو شأن إغفاليا من كان إذا المعمومات عن اإلفصاح يتعين مما األمثل األداء
 لمطوائف لممعمومات اليامة عرض كذلك ية،المال لمتقارير والمستخدمين لممستفيدين تقدمو

 أرباح تحقيق المنشأة عمى بمقدرة بالتنبؤ تسمح بطريقة وغيرىم والدائنين كالمستثمرين المستفيدة
 ضرورة المحاسبي واالقتصادي الفكر عكس وقد ىذا التزاماتيا، سداد عمى وقدرتيا المستقبل في

 حيث وأىميتيا كمية المعمومات مع تبلءمت التي الطريقة توضيح خبلل من اإلفصاح وأىمية
 المالية القوائم من المالية لمجموعة التقارير اشتمال ضرورة العامة اإلفصاح متطمبات تقتضي
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 .(2009)أبو حمام،  عمييا متعارف محاسبية مبادئ ضوء في إعدادىا يتم التي

لشفافية والذي أما عن االفصاح في داخل منظمات المجتمع المدني فيي تدخل ضمن إطار ا
 فالدولة والمجتمع األىمي، الدولة بين السميمة العبلقة أساس وىو وجوىري شامل مبدأيعتبر 
 أعماليا الصحيحة عن والتقارير البيانات ليم تقدم أن عمييا وواجب مواطنييا أمام مسئولة

 نظام عن لحديثيمكن ا وال الدولة وأمام المرجعية ىيئاتو أمام مسئول اآلخر ىو األىمي والمجتمع
 موضوعات أىم والشفافية من والمحاسبة المسائمة أن إذ طرف واحد من تطبيقو يتم لمسائمة شامل
 مسائمة حقيقية بدون ديمقراطية توجد ال أنو كما المدني المجتمع وأخبلقيات السميم الحكم

 أعماليا عن دورية تقارير تقدم أن المدني المجتمع ىيئات واجبات أىم من إن شفافة، ومحاسبة
 ومالية مينية إدارية عممية إطار في الدولة والى المرجعية الييئات إلى وميزانياتيا ونشاطاتيا

 لممراقبة نظام ال تعني واىدافو وميزانياتو المدني المجتمع لمنشاطات الدولة مراقبة إن عمييا متفق
 نشاطات وانسجام عة والتقييمالمراج تستيدف عممية ىي ما بقدر والعقاب لمثواب مبدأ أو والتفتيش
 نشوء أو متيازاتا  عدم وصول من التأكيد تستيدف كما والمالية اإلدارية خطتيا مع المؤسسة
 فمنظمات ذلك عبلوة عمى األىمية، المؤسسة وتعريف أىداف مع تنسجم ال معينة مصالح
 يمكن وال إلنسانا واحترام حقوق الديمقراطية تطبيق مجاالت توسيع إلى تيدف المدني المجتمع

 .(2004اليادي،  )عبد الشفافية والمسائمة مبدئي تكريس بدون تتحقق أن القضايا ىذه لمثل

 الدولي المحاسبة معيار في العادل باإلفصاح أسمتو عما الدولية المحاسبة معايير تحدثت وقد
  :يمي كما اإلفصاح متطمبات بو وحددت األول

 .بيا وموثوق ومبلئمة سبةمنا محاسبية سياسات وتطبيق اختيار 1
 .السياسات ىذه عمى الثبات محاولة 2
 وموثوق مناسبة معمومات توفر بطريقة المحاسبية السياسات ذلك في بما المعمومات تقديم 3

 .لممقارنة وقابمة بيا
 أو الخارجي الداخمي حساباتيا مدقق أو المنشأة إدارة تشعر عندما إضافية إفصاحات تقديم 4

 لتمكين المستخدمين وذلك كافية، غير الدولية المحاسبة معايير في احاإلفص متطمبات بأن
 )معيار المالي لممنشأة واألداء المالي المركز عمى معينة وأحداث عمميات تأثير فيم من

 .(15 فقرة ،1 رقم الدولي، المحاسبة
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 : أنواع اإلفصاح 2.3.2

 (49-48، ص2009م، )أبو حما :وقد تم تصنيف االفصاح إلى ستو أنواع عمى النحو التالي

 ذات معمومات ألي تغطيتيا وأىمية المالية التقارير شمولية مدى إلى يشير :الكامل اإلفصاح 
 القوائم أىمية من الكامل اإلفصاح ضرورة عمى التركيز ويأتي القارئ، محسوس عمى أثر

 حتى ئقالحقا عمى اإلفصاح يقتصر وال القرارات، اتخاذ في عميو يعتمد كمصدر أساسي المالية
 تؤثر التي المالية القوائم لتواريخ البلحقة الوقائع بعض إلى يمتد بل الفترة المحاسبية، نياية
 . القوائم تمك عمى مستخدمي جوىري بشكل

 إذ المالية، األطراف جميع الحتياجات المتوازنة بالرعاية العادل اإلفصاح ييتم :العادل اإلفصاح 
 عمى معينة فئة مصمحة ترجيح عدم يضمن الذي بالشكل قاريروالت المالية القوائم يتوجب إخراج

 متوازن.  بشكل الفئات ىذه جميع مصالح مراعاة خبلل من األخرى الفئات مصمحة
 القوائم في المحاسبية المعمومات من توفيره الواجب األدنى الحد تحديد يشمل :الكافي اإلفصاح 

 حسب يختمف إذ دقيق بشكل محدد رغي األدنى الحد مفيوم أن ويمكن مبلحظة المالية،
 يتبع أنو غير القرار، اتخاذ في مباشراً  تأثيراً  يؤثر كونو األولى بالدرجة والمصالح االحتياجات

 المستفيد. بيا الشخص يتمتع التي لمخبرة
 المنشأة ظروفو  البياناتمستخدمي  حاجة يراعي الذي اإلفصاح ىو: المالئم اإلفصاح 

 تكون أن األىم بل المالية المعمومات عن اإلفصاح فقط الميم من يسإنو ل إذ نشاطيا وطبيعة
 وظروفيا المنشأة نشاط مع وتتناسب والدائنين المستثمرين لقرارات بالنسبة ومنفعة قيمة ذات

 .الداخمية
 القرارات اتخاذ ألغراض المناسبة المعمومات عن اإلفصاح ىو التثقيفي)اإلعالمي(: اإلفصاح 

 في العادية وغير العادية العناصر بين الفصل خبلل من التنبؤات المالية عن اإلفصاح :مثل
 أن ويبلحظ تمويمو، ومصادر والمخطط الحالي ماليالرأس اإلنفاق عن واإلفصاح المالية القوائم
 عمى لمحصول الداخمية المصادر إلى المجوء من الحد شأنو من اإلفصاح من النوع ىذا

 حساب عمى الفئات لبعض مكاسب عمييا يترتب رسمية غير بطرق افيةاإلض المعمومات
 أخرى.

 المالية التقارير عن اإلفصاح ضرورة عمى اإلفصاح من النوع ىذا يقوم :الوقائي اإلفصاح 
 المالي المجتمع حماية لذلك األساسي واليدف الشأن ألصحاب غير مضممة تكون بحيث

 المعمومات تكون أن يجب لذا المعمومات استخدام عمى المحدودة ذو القدرة العادي( )المستثمر
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 يفصحان ألنيما الكامل اإلفصاح مع يتفق الوقائي فاإلفصاح من الموضوعية عالية درجة عمى
 .الخارجيين لممستثمرين مضممة غير لجعميا المعمومات  المطموبة عن

 أىداف اإلفصاح:   2.3.3

 (51، ص 2009)أبو حمام،  :يمكن تمخيص أىداف االفصاح في اآلتي

 الخاصة أو العامة باألموال الخاصة االستثمارات مايةح. 
 االستثمارات. تنمية 
 أو داخمية االستثمارات ىذه أكانت سواء الوطني لبلقتصاد االستثمارات من المزيد جذب 

 .خارجية
 الوظائف من المزيد وخمق العاممين حماية. 
 الشركات يذهل المالية األوضاع عمى المستقبميين أو الحاليين المقرضين إطبلع. 
 المفاجئة المالية اليزات مخاطر الوطني االقتصاد تجنيب . 

 اإلفصاح في ىدفيا تحقيق من المالية القوائم في المعروضة المحاسبية المعمومات تتمكن ولكي
 (2004 التالية: )جربوع، بالصفات تتمتع أن يجب فأنيا

ل تستعم حيث المعمومات عمى المالية القوائم شمولية إلى الخاصة ىذه تشير :الشمولية 
 الصحيحة اإلجابة إعطاء عمى القدرة عدم ألنم، استفيا كل عن لئلجابة المعمومات الشاممة

 .المعمومات ىذه شمولية عمى عدم يدل والسميمة

ة، لممنشأ المالي المركز وتصوير وصف في الدقة الجيدة المعمومات خصائص أىم من :الدقة
 النقديةات التدفق تصريف وأوجو الداخمة النقدية التدفقات مصادر وتحديد الدراسة موضوع
 ة. الخارج

 التي بالقرارات الصمة ووثيقة مرتبطة المعمومات تكون أن ىو الخاصية ىذه يميز ما :المالءمة
 المستثمرين قرارات في فرق إيجاد عمى قادرة تكون التي ىي المحاسبية والمعمومات اتخاذىا يتم

 . وأىميتيا بطبيعتيا المعمومات بلءمةم وتتأثر والدائنين

 في قدرتيا تفقد أن قبل القرار لمتخذي المعمومات توفير في ميم عامل الوقت يعتبر :التوقيت
 .المالية القوائم وعرض إعداد في التوقيت مراعاة من بد ال لذلك المتخذة، القرارات عمى التأثير
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وااللتباس  الغموض من المالية لقوائما في المعروضة المعمومات خمو ىو الوضوح :الوضوح
 . فائدة أكثر لتكون وبسرعة بسيولة فيميا المالية القوائم مستخدمي عمى يسيل بحيث

  :(117العرض واإلفصاح لممنظمات غير الحكومية ضمن المعيار الدولي رقم ) 2.3.4

 ييتم مجمس معايير المحاسبة الدولية بخصوص المنظمات غير الربحية بكيفية قيام ىذه
وقد قام  لتي تقوم بإعدادىا.ا المنظمات بإبراز وضعيا المالي ونتائج عممياتيا من خبلل التقارير

والذي يختص  117بإصدار المعيار رقم  1993مجمس معايير المحاسبة الدولية في عام 
بالتقارير المالية الخاصة بالمنظمات غير الربحية، وقد أسس ىذا المعيار لشكل ومحتويات ىذه 

تقارير ثبلث  وقد أظير ىذا المعيار بأن المنظمات غير الربحية عمييا أن تصدر ارير المالية.التق
  مالية أساسية وىي:

 .)قائمة الوضع المالي )الميزانية 
 قائمة األنشطة 
 .قائمة التدفقات النقدية 

فإن المنظمات غير الحكومية يجب عمييا أن تصنف صافي  117كما أنو وفق المعيار رقم 
يا إلى ثبلث أنواع وذلك بناء عمى وجود أو غياب القيود المفروضة من الممولين وىي اصول

  كالتالي:
 صافي أصول غير مقيدة. .1
صافي أصول مقيدة مؤقتًا: وىي الموارد التي يجب استخداميا ألىداف محددة أو فترة محددة  .2

 أو عندما تتحقق أحداث معينة.
بدأ حيث تكون مخصصة ليدف واحد صافي أصول مقيدة: وىي كالوقف من حيث الم .3

 كإيراد مخصص لمصرف عمى ىذا اليدفأساسي حيث يكون ىذا الوقف 
(Granof,2007,p481). 
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القوائم المالية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وفق المعايير الدولية  2.3.5
 المحاسبية: 

إلى قائمة خاصو وقد تم تحديد أربعو قوائم مالية المتعمقة بالمنظمات غير الحكومية إضافو 
  (:Engstrom,2004) هالمالية، وفيما يمي ممخص عن كل قائمة عمى حد باإليضاحات

  قائمة المركز المالي:أواًل: 
وصافي األصول، ويتم ترتيب األصول حسب السيولة  وااللتزاماتتعبر ىذه القائمة عن األصول 

ا )مقيدة/ مقيدة سب تقيدىيجب تصنيف صافي األصول ح، حيث لمتصنيف ةأو يمكن إعداد قائم
 مقيد أو غير مقيد. االلتزاماتمؤقتًا/ دائمة التقيد(، وليس ميمًا أن يتم تحديد أي األصول أو 

جمالي  مصنفة  االلتزاماتويجب أن تشمل ىذه القائمة إجمالي األصول مرتبة حسب السيولة وا 
أو المعتمدة مؤقتًا أو  دةالمقيحسب المدة، ويستبدل حقوق الممكية بقائمة توضح صافي األصول 

 .المقيدةغير 
بعض المنظمات تقوم بعمل قوائم إضافية تفصيمية لتوضح صافي األصول مثل صافي األصول 

 المعدة ألىداف معينة أو األصول غير المقيدة المستخدمة في امتبلك معدات وتجييزات.
  قائمة األنشطة:ثانيًا: 
 FASBة أو غير المباشرة وذلك وفق تصنيف إعدادىا باستخدام الطريقة المباشر  ويمكن

من خبلل الطريقة غير المباشرة يتم المقارنة/ التسوية بين ويتم  لبلستثمار والتشغيل والتمويل.
 إجمالي صافي األصول وبين صافي النقدية المستغمة أو المستخدمة لؤلنشطة التشغيمية.

ىداف طويمة األمد يتم تسجيميا كأنشطة ة والتي يتم استخدميا ألديالمساىمات واالستثمارات المق
( فإنيا تبرز مرونة في التعامل مع ىذه القائمة حيث FASB 117مالية، ووفق المعيار رقم )

يوجد ليا نماذج متنوعة، وتشمل ىذه القائمة اإليرادات والمصاريف باإلجمالي والخاسرة والربح 
الوظيفة، وتختمف تصنيف  كصافي )عجز/ فائض(. ويجب أن تسجل المصاريف مصنفة حسب

 األموال، تطوير عضوية. تجنيدالمصاريف فقد تكون حسب البرامج، اإلدارة عامة، 
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 :Statement of Function Expenses)) قائمة وظائف المصاريفثالثًا: 

وىي قائمة مطموبة من المنظمات الصحية والتعاونية وتقدم ىذه القائمة مصفوفة خاصة 
الوظيفة/البرامج/األنشطة ومن ناحية أخرى تكون المصاريف مصنفة  بالمصاريف مصنفة حسب

 حسب طبيعتيا كرواتب/تجييزات/ سفريات.
  قائمة التدفقات النقدية:رابعًا: 

ويتم فييا تصنيف التدفقات النقدية حسب كيانات األعمال الموجودة داخل المنظمة مثل تدفقات 
 مية.تدفقات استثمارية أو تدفقات تمويتشغيمية أو 

ية والتي يجب استخداميا ألىداف طويمة نقدفإن تدفقات المانحين ال  FASB 117ووفق المعيار 
 المدى يتم تصنيفيا كتدفقات نقدية ذات أنشطة تمويمية.

والمبلحظات اإليضاحية مطموبة لكل معايير المحاسبة داخل  :مالحظات إيضاحيةخامسًا: 
 تطمبات إضافية أخرى وىي: وىناك م FASBالمنظمات غير الحكومية وفق 

سياسات اإلفصاح المتعمقة بتسجيل اليدايا المقيدة والمصروفة في نفس الفترة أو التبرعات  .1
 ة.ديأو غير مق يدقالمسجمة بت التأسيسية

 بشكل مؤقت. يدةدائمًا أو مق مقيدةمعمومات تفصيمية حول طبيعة الموارد ال .2
سنوات أو  5أقل من سنة أو من سنة إلى  بللوالمستممة خيدة ير المقالمبالغ الموعودة وغ .3

 سنوات. 5أكثر من 
 المبالغ المخصصة لموعود المقبوضة غير المحصمة. .4
 إجمالي المبالغ الموعودة بشروط. .5
 تحديد المبالغ المخصصة لكل الوعود المشروطة والتي ليا نفس التركيب )الشكل(. .6

، تفاصيل االستثمارات، يفات مفصمةتصنب احية مفصمة ألنيا تزودناوتعتبر المبلحظات اإليض
 مصاريف مفصمة حسب الوظيفة وطبيعة المصروف.

 تقييم أداء المنظمات غير الحكومية:  2.3.6

يتم تقييم األداء في الشركات التجارية من خبلل الربح أو الخسارة المحققة في آخر العام والتي 
في المنظمات غير الربحية فبل  يتم تحديدىا من خبلل التغير في األصول أول العام ونيايتو. أما

نما يوجد فائض أو عجز وىذا ال يعتبر معيار لتقييم األداء، ولذلك  يوجد معيار ربح/ خسارة، وا 
نسب  عن توجب وجود مقياس خاص لتقييم األداء المالي لممنظمات غير الحكومية وىو عبارة

م احتساب ىذه النسبة من مالية تشتمل عمى نسبة مصاريف البرامج إلى إجمالي المصاريف، ويت
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خبلل القوائم المالية، حيث تقيس ىذه النسبة مدى كفاءة المنظمات غير الحكومية في استغبلل 
ألىمية ىذه النسبة فإنيا تؤخذ بعين االعتبار  نظراً و الموارد ألداء الميام اإلدارية وتجنيد األموال. 

رية(، ولذلك فإن عمى المنظمات عند تخصيص المصاريف لمبرامج والمصاريف المساندة )اإلدا
 تحتفظ بسجبلت مفصمة لتحديد تبعية المصاريف.أن غير الحكومية 

ولعل أىم األسئمة التي يحتاج الممول اإلجابة عمييا عند تقييم المنظمة غير الربحية ىي كيفية 
دارية اإل قيام المنظمات بتخصيص إيراداتيا من أجل تحقيق أىدافيا الرئيسية مقارنة بالمصاريف

 .(Granof,2007, p520-521) ومصاريف تجنيد األموال
 من أجل ذلك فقد كان ىناك نسب خاصة لتقييم أداء المنظمات غير الربحية، وىي كالتالي: 
 Fund raising ratioنسبة تجنيد األموال  .1

نيد األموال إلى إجمالي العوائد المتوقع الحصول عمييا جوتقيس ىذه النسبة نسبة مصاريف ت
% حيث 35ممنظمة مقارنة بالمنظمات العاممة في نفس المجال، ويفضل أن ال تزيد ىذه عن ل

أن بعض المنظمات تحقق عوائدىا من خبلل تبادل عمميات مما يؤدي إلى عدم وجود 
مصاريف خاصة لتجنيد األموال، وىناك منظمات أخرى ترتكز عممياتيا عمى توفير الدعم 

 كبير عمى عممية تجنيد األموال ورواتب إدارية.وبذلك فإن عوائدىا تصرف بشكل 
 Program ratioنسبة البرامج  .2

وتقارن ىذه النسبة بين المصاريف المخصصة لتحقيق أىداف البرامج وبين المصاريف اإلدارية 
% من إجمالي 65ومصاريف تجنيد األموال ويفضل أن تكون ىذه النسبة عمى األقل 

 المصاريف.
الحكومية ىي التعرف عمى قدرة المنظمة  ة بالتحميل المالي لممنظمات غيرفوائد الخاصالومن أىم 

( استقرار لمواردىا التمويمية. ومن Stabilityعمى تحقيق عوائدىا بشكل خاص وتحقيق استمرارية )
 (Granof,2007,p481) أىم المؤشرات لقياس االستمرارية ىما:

 Contributions and grants ratioنسبة المنح والمساىمات  -أ 
، وتشير ىذه النسبة المئوية إلى مدى مساىمة المنح والمساىمات في تحقيق إجمالي العوائد

 خطورة تدفق العوائد.وترتكز أىميو ىذه النسبة في ايضاح 
 Revenue from services ratioنسبة عوائد الخدمات  -ب 

والناتجة عن المخصصة  معوائدلوىي النسبة المكممة لنسبة المنح والمساىمات، وتشير ىذه النسبة 
 إلى إجمالي عوائد المنظمة. التي تقوم بيا المنظمة الرسوم واالستقطاعات من البضائع والخدمات

وذلك عمومًا وليس دائمًا فإن المنح والمساىمات أكثر خطورة وتأثير عمى استمرارية المنظمات، و 
عوائد ىي  ائد الخدمات والرسومعو  ألنيا ترتكز عمى التمويل الخارجي المقدم لممنظمة، بينما أن
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أنشطتيا دون الحاجة لى مقدرة المنظمة باالستمرار في أداء إوتشير  داخمية من أنشطة المنظمة
 إلى تمويل خارجي.

قواعد محددة لمنسب المفروضة لممنح واليبات ولكنيا تعتمد حسب طبيعة المنظمة أو  توجدال 
م عمى خدماتيا تكون النسب فييا مختمفة عن المؤسسة، فالمنظمات والمعاىد التي تفرض رسو 
وتنبع أىمية ىذه المؤشرات من إمكانية مقارنة  المنظمات التي تعتمد بشكل أساسي عمى التبرعات.

ىذه النسبة لممنظمة وبين نسب المنظمات العاممة في نفس المجال أو مقارنة النسبة لممنظمة عمى 
الخاصة بكل نوع من أنواع المنظمات  التمويلتحديد نسب ، كما أنيا تساعد في مر السنوات

 .العاممة بقطاع محدد

  المنظمات غير الحكومية:أىداف التقارير المالية في  2.3.7

يير الدولية وتيدف التقارير المالية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والمعدة وفق المعا
 :(Granof, 2007,p21) لممحاسبة إلى التالي

 والمحتممين وأي مستخدمين آخرين بمعمومات مفيدة تساعدىم عمى  تزويد الممولين الحاليين
 اتخاذ قرارات منطقية في تخصيص موارد المنظمة.

 ن وأي مستخدمين آخرين بمعمومات تساعدىم عمى تقييم يزويد الممولين الحاليين والمحتممت
رية في أداء الخدمات التي تقدميا المنظمة غير الحكومية وتقييم قدرة المنظمة عمى االستمرا

 مياميا.
  تزويد الممولين الحاليين والممولين المحتممين والمستخدمين اآلخرين بمعمومات مفيدة تساعدىم

 عمى تقييم أداء مدراء المنظمة وكيفية قياميم بعممية اإلشراف والمتابعة وتوزيع الميام.
 منظمة التي تؤثر عمى تزويدىم بمعمومات حول الموارد االقتصادية وااللتزامات وصافي موارد ال

 العمميات واألحداث داخل المنظمة بشكل يغير من الموارد والفوائد من ىذه الموارد.
  فترة التي تغطييا التقارير والتي تساعد عمى التزويدىم بمعمومات حول أداء المنظمة خبلل

دميا التنبؤ بالتغيرات في الموارد إضافة إلى معمومات حول اإلنجازات والخدمات التي تق
 المنظمة.

  تزويدىم بمعمومات عن كيفية التزام وصرف المنظمة لمواردىا السائمة وأثرىا عمى توفر السيولة
 داخل المنظمة.

 وذلك من خبلل االيضاحات  تساعد المستخدمين عمى فيم المعمومات المالية المقدمة
 .باإليضاحاتوالتفسيرات المالية الموجودة 
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  لممنظمات غير الحكومية:ات المحاسبية الجيات المستفيدة من المعموم 2.3.8

المنظمات غير  في معني األعمال قطاع تنظيمات في المحاسبية المعمومات مستخدمو يختمف
ويتم إعداد التقارير  داخميين.و  خارجيين مينالمستخدمون بين مستخد يتنوع الحكومية، حيث

 ,Razek) مين األساسين:المالية لممنظمات غير الحكومية من أجل أربع أنواع من المستخد
2004, p.504) 

 إدارة المنظمة والموظفين العاممين داخميا. .1
 متابعة عمل المنظمات غير الحكومية.عن الجيات الحكومية المسئولة  .2
 المانحين وأي متبرعين ألنشطة المنظمة. .3
 الجمعية العمومية المؤسسة لممنظمة غير الحكومية. .4

 المحميةالتمويل دخل المنظمات غير الحكومية  2.4

نشاطيا،  من وتحد األىمية المؤسسات عمل تعرقل التي العوامل أىم من التمويل مشكمة تعتبر
وتتأثر  األىمية، المؤسسات عمل اتجاىات تحديد في محورياً  دوراً  المادية المساعدات وتمعب

 ثنائيةال لمدعم، المانحة لمجيات المعمنة واألىداف باالستراتيجيات التمويل عمى مسألة الحصول
 التمويل صناديق قبل من المقترحة واألنشطة واألوليات العمل بخطط وتتأثر متعددة األطراف بلو 

 والمادي الفني الدعم تقديم عمى تحرص التي ومنظماتيا المتحدة األمم ووكاالت اإلقميمية والدولية
 .الحكومية لممنظمات غير

  مفيوم وأىمية التمويل داخل المنظمات غير الحكومية: 2.4.1

أىدافيا  لتحقيق البلزمة باألموال تزويدىا واألىمية االجتماعية والمؤسسات الييئات بتمويل يقصد
منيا  األىمية المؤسسات تمويل وأنواع مصادر وتتنوع االجتماعية، والتنمية الرعاية مجاالت في

 والتطويرية. اإلنشائية، واإلعانات الدوري الدعم المثال عمى سبيل

 (2004)نيازي، منيا:  متعددة لعوامل نظماتالمتمويل داخل ال  أىمية وتعود

 لتنفيذ  الدافعة القوة وىو االجتماعية، المنظمة راريةالستم األساس العنصر ىو المال
 مشروعاتيا وبرامجيا وأنشطتيا.
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  يعتبر استقرار المركز المالي لممنظمة من أىم العوامل المساعدة في ارتفاع مستوى األداء
 تقديم في أساسي عامل أنيا كما الخدمات والبرامج التي تقدميا المؤسسة،  وتحسن نوعية

 .القائمة الخدمات جديدة وتطوير خدمات
 وشراء  العاممين، أجور ودفع وتجييزىا المنشآت إقامة منيا متعددة أمور في تستخدم األموال

 .المؤسسة أىداف وتحقيق والخدمات اإلنتاج لتوفير البلزمة الخامات

 قبل من المعمنة واألىداف والتوجييات النشاط بنوعية كذلك التمويل عمى الحصول فرصة روتتأث
 فإن ذلك، إلى دولية. باإلضافة أو محمية جية من التمويل كان سواء الحكومية، غير المنظمات
 في. و البلزم التمويل عمى الحصول في كبيراً  عائقاً  يشكل ذاتيا التمويل مصادر عمى التنافس
 تقنياً  والمدروسة المقدمة المشاريع جودة منيا عديدة شروطالتمويل ب يرتبط األحيان من الكثير

مكانية  ىذه الشروط أيضاً  قبولة، ومنالم المخططات حسبالمشاريع  عرض طريقة تنفيذىا، وا 
نوعية  مطابقة ومنيا التمويل، جيات إلى المقدمة المشاريع تمك لتنفيذ البلزم البشري الكادر وجود
 .(2006 )الييتي، الممولة الجية وأولويات أىداف مع والمقترحة المقدمة نشطةاأل

( النسبة المئوية لممساعدات الخارجية التي تمقتيا المنظمات غير الحكومية 2ويظير الجدول )
وذلك بالمقارنة مع إجمالي المساعدات التي تم  2008حتى عام  1999الفمسطينية بين الفترة 

اضي الفمسطينية، وقد تم تقريب المبالغ إلى أقرب مميون دوالر، والنسب إلى توجيييا إلى األر 
 .أقرب عشر بالمائة

ة غير الحكومية كنسبة مئوية من إجمالي المساعدات يت الفمسطينا(: المساعدات الخارجية لممنظم2جدول )
 )المبالغ بالمميون دوالر أمريكي( الخارجية لألراضي الفمسطينية

 السنة
المساعدات الخارجية تقديرات 

لألراضي الفمسطينية/البنك 
 الدولي

تقديرات المساعدات الخارجية 
لممنظمات غير الحكومية/وزراة 

 التخطيط

نسبة المساعدات المقدمة لممنظمات 
الفمسطينية غير الحكومية من إجمالي 

 المساعدات الخارجية
1999 516 48 9.3 
2000 637 55 8.6 
2001 869 93 10.7 
2002 1,616 103 6.3 
2003 972 65 6.7 
2004 1,115 57 5.1 
2005 1,116 218 19.5 
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2006 1,450 196 13.5 
2007 1,876 213 11.4 
2008 3,250 258 7.9 

 9.7 1,305 13,417 اإلجمالي
 . 2008-1999*المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بيانات التقارير الفصمية 

سبة جيييا إلى األراضي الفمسطينية ونق إجمالي المساعدات التي تم تو ويظير الجدول الساب
المساعدات لقطاع المنظمات الفمسطينية غير الحكومية تتقمب من عام إلى آخر. ووفق تقديرات 

ن الدولي فإن معدل السنوات العشر لممساعدات المقدمة لممنظمات غير و لتعااوزارة التخطيط و 
 % من إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة لؤلراضي الفمسطينية.10الحكومية تبمغ ما يعادل 

 مصادر التمويل:  2.4.2

 )دول ودولية إقميمية تمويل مصادر من الفمسطينية لممؤسسات التمويل مصادر تعددت
 أوبك، اإلسبلمي لمتنمية، وصندوق والبنك العربي، الصندوق ذلك أمثمة ومن ،ومؤسسات إقميمية(

ووكاالت...الخ  وصناديق لمتنمية، األمريكية والوكالة األوروبي، تحادواال المتحدة، األمم
 (.37ص ، 2004)نخمة،

 لممؤسسات المساعدات قنوات أن( 2009) يةالمؤسسات األىم تطوير مركز أعدىا دراسة وتشير
 (97، ص 2008ترتير، التالي: )ديفوير، في تتمثل الفمسطينية األىمية

ومن  لممساعدة، المتمقية الجية إلى مانحة منظمة أو دولة من شرةمبا تقدم :الثنائية المساعدات
 .الفمسطينيين الييدرولوجيين ومجموعة الدنماركية الحكومة بين الشراكة ذلك، أمثمة

 صندوق عبر تتم التي المساعدات ىي المتعددة األطراف )المؤسسات األممية(: المساعدات
عبر  القادمة المساعدات ذلك عمى ومثال ة،دولي منظمة عبر بعد فيما توجييو يتم مشترك

 .المفوضية األوروبية

الثنائية  الجيات من األموال الدولية المنظمات ىذه تتمقى :يةالحكوم الدولية المساعدات
 األىمية المؤسسات بالشراكة مع  أو بيم الخاصة المشاريع تنفيذ أجل من والمتعددة األطراف،

 الفمسطينية.
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إلى أن مصادر إيرادات المنظمات غير الحكومية تعتمد  2009اس لعام أظيرت دراسة معيد م
 (.3بشكل كبير وأساسي عمى المساعدات الخارجية كما يظير في الجدول رقم )

 (2008، 1999،2006(: مصادر إيرادات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية لألعوام )3الجدول )

 1999 المصدر/السنة

% 

2006 

% 

2008 

% 
 78.3 60.9 46.8 ت خارجيةمساعدا

 12.4 21.5 28.8 إيرادات ذاتية
 0.8 0.7 4.9 تمويل من السمطة الفمسطينية

 0.1 3.7 1.4 1948تبرعات من فمسطيني 
 2.3 3.2 5.5 تبرعات من فمسطيني الشتات

 0.8 0.7 1.8 غيرىا
 100 100 100 المجموع

 .2001،2007،2009*المصدر: تقارير معيد ماس لؤلعوام 

( تراجعًا حادًا في كافو مصادر التمويل لصالح المساعدات الخارجية 3ويظير الجدول رقم )
إلى ما  2008لتصل في اعتمادية المنظمات غير الحكومية عمى المساعدات الخارجية في عام 

%. كما يظير الجدول استمرار االيرادات الذاتية باالنخفاض بشكل حاد لتصل إلى 78.3يقارب 
. ويستمر ىذا 2006% في عام 21.5، بعد أن كانت 2008% في عام 12.4ما يبمغ 

ن كان بشكل أقل عمى كافو مصادر التمويل األخرى أما بالنسبة لممساعدات من  التناقص وا 
والسمطة الفمسطينية "وآخرون" فإنيا تتقمب بشكل طفيف وتبقى ىامشية وغير  1948فمسطيني 

ظمات غير الحكومية الفمسطينية والتي تشكل عادة أقل من ذات شأن بالنسبة لمجمل إيرادات المن
1.% 
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 الجياتتتبع المساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية حسب  2.4.3
 المانحة:

المانحة من  الجيات اختبلف مجموعات (42-41، ص2009، وترتير ،ديفوير)أظيرت دراسة 
(، وقد 2008-1999ار السنوات العشر )حيث كمية ونوع المساعدات المقدمة لفمسطين عمى مد

صنف الممولين إلى مجموعة من الممولين الرئيسين وىم االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
 والدول العربية وبمدان أخرى والمؤسسات األممية.

( نسبة كل ممول من ىؤالء الممولين نسبة إلى المساعدات الخارجية التي 4ويظير الجدول رقم )
 المنظمات غير الحكومية الفمسطينية.تتمقيا 

 (2008-1999(: تمويل المنظمات غير الحكومية الفمسطينية حسب تجمع الممولين )4الجدول )

 السنة
االتحاد 
 األروبي

الواليات 
 المتحدة

الدول 
 العربية

بمدان 
 أخرى

المؤسسات 
 األممية

 المجموع

1999 64.43% 12.41% 8.20% 4.25% 10.71% 100% 
2000 62.42% 10.67% 4.46% 0.89% 21.56% 100% 
2001 42.14% 6.89% 14.4% 2.40% 34.16% 100% 
2002 49.33% 6.08% 16.96% 1.68% 25.95% 100% 
2003 40.61% 7.66% 18.47% 4.25% 29.02% 100% 
2004 58.06% 7.94% 13.51% 1.82% 18.66% 100% 
2005 59.53% 5.40% 12.10% 5.25% 17.72% 100% 
2006 62.10% 4.99% 9.13% 3.48% 20.30% 100% 
2007 70.44% 3.39% 8.89% 3.30% 13.98% 100% 
2008 67.87% 4.32% 10.70% 4.96% 12.23% 100% 

 .118، صفحة 2009*المصدر: دراسة ديفوير وترتير، ماس 

وقد أظير الجدول السابق أن الدول المانحة األوروبية ىي أكبر الجيات المانحة لقطاع 
%( من إجمالي التمويل في عام 67.87المنظمات غير الحكومية الفمسطينية وذلك بنسبة )

لم تنضم لبلتحاد األوروبي، كما  التيول المانحة تمك الد األوربية. وتشمل مجموعة الدول 2008
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تضم المنظمات األوروبية غير الحكومية الدولية والييئات المختمفة لبلتحاد األوروبي. وقد تراجع 
% عن الفترة السابقة 22.7( بنسبة 2005-2001التمويل األوروبي خبلل فترة االنتفاضة )

محمية لممساعدات الخارجية في ( وعمى وجو التحديد عندما كانت الحاجة ال1999-2000)
-2001أعمى درجاتيا. وكانت ىناك زيادة طفيفة في التمويل األوروبي في ذروة االنتفاضة )

(، مما يشير إلى توجيو أوروبا لمساعداتيا عبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية 2002
( 2008-2006ثالثة )( والفترة ال2005-2001الدولية خبلل تمك الفترة، وبين الفترة الثانية )

 %.98تنامى التمويل األوروبي بنسبة 

أما مساعدات الواليات المتحدة لممنظمات الفمسطينية غير الحكومية فإنو الجدول يظير أن ما 
%( ىي مساىمة الواليات المتحدة في المساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية 4.3نسبتو )

باب تدني ىذا التمويل ىو أن الوكالة األمريكية . ولعل أىم أس2008غير الحكومية في عام 
 ( تركز في أنشطتيا عمى القطاع الخاص والبمديات بداًل من المنظمات غيرUSAIDلمتنمية )

الحكومية، كما أنيا ومنذ ظيور "الشيادة ضد اإلرىاب" فقد عممت الوكالة األمريكية لمتنمية لدعم 
. وفي CHFمن الواليات المتحدة مقرًا ليا مثل أنيرا والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تتخذ 

ىذه الحالة تقوم ىذه المؤسسات بدعم المنظمات غير الحكومية الفمسطينية ولذلك يتم التصنيف 
 حكومية الفمسطينية مصدر التمويل أوروبي وليس أمريكي. غيرمن قبل المنظمات 

األطراف( والذي يتم توزيعو من خبلل  )متعددة /منظمات األمم المتحدةأما المساعدات األممية
يرتبط في عبلقة سمبية ارتفاعًا فإن ىذا النوع من التمويل منظمات األمم المتحدة والبنك الدولي، 

وانخفاضًا، ففي الوقت الذي انخفضت فيو المساعدات األوروبية لممنظمات الفمسطينية غير 
ازدادت، وقد ر منظمات االمم المتحدة عب النتفاضة فإن المساعدات الخارجيةالحكومية خبلل ا

إلى تحول المساعدات الخارجية بعيدًا عن التنمية باتجاه البرامج  يأدى االضطراب السياس
 اإلغاثية.

الفمسطينية فإنيا عمى عكس التمويل  غير الحكومية أما مساعدات الدول العربية لممنظمات
ير الحكومية قد زادت بشكل كبير إبان األوروبي واألمريكي، فإن ىذه المساعدات لممنظمات غ

%( من إجمالي المساعدات، إال أنيا ازدادت إلى 4.5االنتفاضة، حيث كانت تشكل حوالي )
تراجعت  بالتراجعوعندما بدأت حده االنتفاضة  2003%( في العام 18.5ذروة بمغت حوالي )

 .2008% من إجمالي المساعدات في عام 10معيا المساعدات العربية إلى 



45 

 

 :التمويل الخاص بالجيات المانحة الحكومية وغير الحكومية 2.4.4

فقد تم فرز المانحين إلى مجموعتين ( 43-42، ص 2009، وترتير ،ديفوير)وفق دراسة 
رئيستين وىما مجموعة حكومية ومجموعة غير حكومية، وقد ادرجت المؤسسات متعددة األطراف 

 )األممية( في فئة الجيات المانحة الحكومية. 

أقل من النصف بقميل من المساعدات  الدولية تقدم الجيات المانحة الخارجية غير الحكوميةو 
كما ، ومن ثم اتجيت صعوداً  2001عام حتى  ممنظمات الفمسطينية غير الحكوميةالخارجية ل

% في 55.2في  تأظيرت دراسة ديفوير وترتير أن الجيات المانحة غير الحكومية ساىم
( 5ويظير الجدول رقم ) .2008ير الحكومية الفمسطينية في نظمات غمجموع المساعدات لمم

أنو مع بداية االنتفاضة كما يتبين أيضًا من خبلل الجدول  المانحين حسب التصنيف.ىات اتجا
% إلى 40.1( زادت مساىمات الجيات المانحة غير الحكومية بشكل كبير من 2001الثانية )

المانحة غير الحكومية أعمى من المساعدات % ومن ثم استمرت مساعدات الجيات 62
 الحكومية.

 المساعدات الحكومية مقابل المساعدات غير الحكومية لممنظمات غير الحكومية الفمسطينية.(: 5جدول )

 المجموع مؤسسات غير حكومية مؤسسات حكومية السنة
1999 52.09% 47.91% 100% 
2000 61.14% 38.86% 100% 
2001 59.9% 40.1% 100% 
2002 38.0% 62.0% 100% 
2003 42.3% 57.7% 100% 
2004 44.9% 55.1% 100% 
2005 41.7% 58.3% 100% 
2006 41.1% 58.9% 100% 
2007 48.2% 51.8% 100% 
2008 44.8% 55.2% 100% 

 .119، صفحة 2009*المصدر: دراسة ديفوير وترتير، ماس 
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  ير الحكومية حسب القطاع:المساعدات الخارجية لممنظمات الفمسطينية غ 2.4.5

( 2006-1999يفصل الجدول التالي توزيع المنظمات الفمسطينية غير الحكومية في عامي )
بناء عمى القطاع األساسي لمعمل وكذلك عمى أساس نسبة التمويل الخارجي في موازناتيا 

 (.45-44، ص2009)ديفوير، وترتير،  اإلجمالية

لفمسطينية غير الحكومية العاممة في كل قطاع مع نسبة التمويل من مقارنة نسبة المنظمات ا (:6جدول )
 المانحين الخارجيين.

 القطـــــــــــــــاع
نسبة المنظمات غير الحكومية 
 الفمسطينية بناء عمى ىدفيا

نسبة إيرادات المنظمات غير الحكومية 
 الفمسطينية من المساعدات الخارجية

1999 2006 1999 2006 
 75.6 44.5 9.8 20.4 طفالأنشطة لؤل

غاثية  55.9 53.2 18.3 13.3 أعمال خيرية وا 
 37.7 27.7 0.6 1.6 رعاية المسنين
 13.4 63.4 0.6 0.5 التنظيم األسري
العموم االنسانية 

 والنشاطات الثقافية
10.2 16.4 34.2 60.1 

 79.8 54.2 5.5 2.8 تنمية ريفية
 93.4 91.9 0.5 0.9 مياة وبيئة
 50.2 34.4 7.1 4.9 صحية خدمات
 71.8 76.4 1.2 2.0 االبحاث

 42.0 66.7 4.6 4.4 رعاية المعوقين
 72.5 64.7 5.3 3.5 تدريب ميني
 89.2 54.7 0.4 1.8 أنشطة دينية
 45.0 47.0 3.7 3.4 تعميم العموم
 54.9 85.9 8.8 1.5 شئون المرأة

 75.8 86.5 2.0 2.6 حقوق االنسان
 83.2 0.0 1.3 0.6 طيةتعزيز الديمقرا
 83.0 ــــــ 0.2 ــــــ الحكم الرشيد

 59.5 9.7 13.0 22.7 الشباب والرياضة 
 66.3 69.8 0.6 3.0 أخرى

 %60.9 %46.8 %100 %100 المجموع
 .45، صفحة 2009*المصدر: دراسة ديفوير وترتير، ماس 
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بناء  2006و 1999في عامي ( توزيع المنظمات الفمسطينية غير الحكومية 6ويفصل الجدول )
 عمى القطاع األساسي لمعمل، وكذلك عمى أساس نسبة التمويل الخارجي من موازنتيا االجمالية.

التي تعمل في مجال أنشطة المنظمات غير الحكومية المحمية  ويتبين من خبلل الجدول أن
قد  ة الدينيةشطرشيد، واألناألطفال، والتنمية الريفية، والمياة والبيئة، وحقوق االنسان، والحكم ال

 .نمن المانحين الخارجيييا من إيرادات% 75تمقت 

أما المنظمات غير الحكومية العاممة في العموم االنسانية، والنشاطات الثقافية، واألعمال الخيرية 
واالغاثية، واألبحاث، والتدريب الميني، وشئون المرأة، والشباب والرياضة، والرعاية الصحية فإن 

ة اإليرادات من المانحين الخارجيين تكون ما بين النصف إلى ثبلثة أرباع من موازنتيا نسب
 التشغيمية.

كما يظير أنو ىناك أربع قطاعات فقط في المنظمات غير الحكومية ىي التي تمقت أقل من 
وىذه القطاعات ىي: رعاية المسنين  2006نصف إيراداتيا من المانحين الخارجيين في عام 

 %(.42%(، ورعاية المعوقين )45%(، وتعميم العموم )13.4(، وتنظيم األسرة )37.7%)

فإنو يتبين لنا أن اعتمادية بعض المنظمات غير الحكومية  2006بعام  1999وعند مقارنة عام 
ن كان بشكل طفيف في بعض القطاعات  المانحينعمى التمويل من  الخارجيين قد تراجعت وا 

موم، وشئون المرأة، وحقوق االنسان، وقطاعات أخرى. كما أن ىناك وىي: األبحاث، وتعميم الع
المنظمات غير الحكومية العاممة فييا رغم زيادة تمويل ىذه  نسبةعدد من القطاعات قد تراجع 

ىي: قطاع الشباب والرياضة، وقطاع  المنظمات من المانحين الخارجيين وىذه القطاعات
يئة، وقطاع رعاية المسنين، وقطاع أنشطة األطفال، ويدل ىذا والب المياهاألنشطة الدينية، وقطاع 

أغمقت أو تحولت عن ىذه القطاعات ىي التي قد تكون ن المنظمة غير الحكومية أالتراجع عمى 
 كانت أقل اعتمادًا عمى المساعدات الخارجية.

  في المنظمات غير الحكومية:مشاكل ومخاطر التمويل  2.4.6

 التالية:  اإلشكاليات في تتمثل التمويل مشكل أن (176-173ص ، 2005 )أبوسيف، يرى

I. الفمسطينية التنمية وخطط تتماشى ال تمويمية أجندات فرض. 
II. ومحاوالت نسج عبلقات الخارجي التمويل عمميات عمى التام االعتماد نتيجة المالية التبعية ،

 وعمل نشاط راستمرا بقاء في تساىم تمويمية حصة ضمان إطار في التمويل عواصم معتبعية 
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 توقف حال في حقيقتيا تتكشف ما سرعان مالية تبعية حالة في يبقييا مما ىذه المؤسسات
 .التمويل

III. طبيعة  عمى بالسمب سيؤثر مما التمويل، مصادر عمى األىمية المؤسسات بين التنافسية العبلقة
 .بينيا فيما العبلقة

في  وفي ضوء ما تم طرحو سابقاً  باحثةمن وجية نظر ال أىم مشاكل ومخاطر التمويل حديدويمكن ت
 نقطتين أساسيتين وىما: 

اتكالية المنظمات غير الحكومية المحمية واعتماىا المباشر عمى مصادر الدعم الخارجي ىو  .1
أثرت عمى ثقافة التطوع والتي قام عمى أساسيا العمل الموجودة حيث من أىم االشكاليات 

 األىمي.
يؤثر عمى الرؤيا التنموية الواجب الحكومية المحمية  ضعف التنسيق بين المنظمات غير .2

تنفيذىا لخدمة المجتمع، بمعني آخر قد تقوم المنظمات بتنفيذ مشاريع وبرامج في سبيل 
الحصول عمى التمويل بغض النظر عن أىمية ودور ىذه المشاريع والبرامج في تنمية 

 المجتمع.

 : عمى التمويل محميةلمنظمات غير الحكومية اللحصول ا الخاصةشروط ال 2.4.7

الممول عمى المنظمات غير الحكومية المحمية  يفرضيا أن يمكن التي الشروطتمخيص  يمكن
  :التالية المجموعات فيلمحصول عمى التمويل 

 لكتابة ةمعين ذجانمشروط و  فرض في تتمثل التي تمك : وىيومنيجية مالية إدارية شروط -أ 
 الممول بين مشتركة لغة خمق ارية. وذلك في سبيلوالتقارير المالية واالد مقترح المشروع

 بيذه ياً أساس اىتماما الدولية تولي المؤسسات ما وعادة، العمل ونظام طريقة يوحد بما والمتمقي
 .الجوانب

 الخدمة أو السمع في تتواجد أن الممول يطمب التي الشروط تمك بيا : يقصدفنية شروط -ب 
سياسة  الممول يشترط كأن عممية، شروطا تكون ام عادة النيائي. وىي لممستفيد المقدمة

 التي يتوجب تقديميا لممستفيد. اإلدارية مصاريفشرائية محددة أو أن يحدد نوع ال
 من السابقتين، المجموعتين ضمن المندرجة غير األخرى الشروط جميع : وىيأخرى شروط -ج 

 البرنامج ًا منعددًا ونوع المستفيدين وتحديد تخصيص :المثال سبيل عمى الشروط ىذه
 مع اشتراط التعاون السن، الجغرافي، التوزيع الجنس،: مثل مسبقة معايير عمى بناء الممول
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مما  الممولة الدول من بخبراء شتراط االستعانةا نفس المجال، أو في تعمل دولية مؤسسات
 .خاصة بيم شروطا لدييم الممولين معظمف الممنوحة، الموازنات من كبيرة نسبة يستنفذ

 2004). )شعبان،

 معايير التمويل:  2.4.8

 تمويل معايير ثبلثة تمييز ويمكن، مصالحيم تعكس بيم، خاصة تمويمية أجندة المانحون يمتمك
 (162-160،ص2006طبر،و  في فمسطين )حنفي العاممين المانحين بين أساسية

أو  يجالنرو  مثل فمسطين في وجودىا دوافع المانحة الييئات بعض وضحت :السياسي المعيار
 CIDA).لمتنمية الدولية) الكندية الوكالةكما فعمت 

 بعينو، محدد قطاع دعم أو القطاعية، األولويات لدعم إما المانحون يميل :القطاعي المعيار
 لدعم ( تميلHeinrich Boll stiftungىنريشبول األلمانية ) مؤسسة نجد أن الذكر سبيل فعمى

كوبيك – أوكسفام الرسمي. أما بالنسبة لمؤسسة المرأة، والتعميم غير ضد العنف قطاعي
(Oxfam-Quebec تدعم برامج اإلقراض الصغيرة لممرأة ) زالت  وما والمدافعة، والتمكين 

 البلجئين.  تستيدف (Canada Fund)الكندي لمتنمية  الصندوق مثل الدولية المنظمات بعض

 الييئات َتفضل حيث لممنح، الثالث األساسي المعيار ىو الميني المعيار :الميني المعيار
 األىمية المؤسسات عمى وتشترط الكبرى، المحمية األىمية المؤسسات التعامل مع الكبرى المانحة
داخمي لضمان التزام المؤسسة بالمعايير الدولية )الوكالة األمريكية لمتنمية  لتدقيق الخضوع
 بصرف القرارات  اتخاذ قبل مشاريع مقترحات صياغة(، كما يشترط المانحون USAIDالدولية
  .التمويل
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 لثالفصل الثا

 المنظمات المانحة الدولية

 يقذيت  1.3

 يعرف "BISH" أما القائمة، الحقيقة الموارد لتعبئة وسيمة بأنو التمويل "Maurice Dobbيعرف "
 لدفع زمةالبل النقدية المبالغ توفير وأنو إلييا، الحاجة أوقات في البلزمة باألموال اإلمداد أنو عمى
 اإلدارة بو المعرفة تختص مجاالت أحد أنو عمى التمويل يعرف. و وعام خاص مشروعطوير وت

 من الرفاىية ممكن حد أقصى لتحقيق األعمال ومنشآت راداألف رغبة من نابع وىو المالية
 المحمية المالية التدفقات تمك" بأنو التمويل" 2009، بويبية ويعرف. (4ص ، 2009)الجباري،

 وتحقيق الوطني االقتصاد لييكل الضرورية التنمية برامج ومشروعاتال إلنجاز جنبية الموجيةواأل
 ."لممجتمع الرفاىية االقتصادية

دولة  عمييا تحصل التي النقدية وغير النقدية األموال مجموع إلى الدولي التمويل مصطمح يشير
 منيا متعددة الدولي التمويل درومصا ، المختمفة المجاالت في المصادر ىذه تشغيل أجل من ما

 نإف الفمسطينية ولمخصوصية الخاص، والقطاع لمحكومات التابعة الدولية الدول والمؤسسات
 ت.لمحكوما التابعة الدولية والمؤسسات الدول من مقدم ىو الدولي التمويل العظمى من الغالبية

 وانتقال بتوفير المرتبطة الدولية العبلقات االقتصادية من الجانب ذلك بالتمويل الدولي يقصد كما
 الدولي، السمعي)الحقيقي( لبلقتصاد الجانب منيا عديدة جوانب ذلك دوليًا، ويتخذ األموال رؤوس
 العالم، دول بين فيما والخدمات السمع انسياب رافقي ما عادة المالي، الذي أو النقدي الجانب
  .(2010 صوره )الكردي، بمختمف ارجيالخ االستثمار لرأس المال ألغراض الدولية التدفقات

 والمشاريع البرامج لتنفيذ البلزمة الدعم مصادر ىو تقديم الدولي التمويل بأن ةالباحث ىتر و 
 لتحقيق والمؤسسات المانح ما بين واألىداف المشتركة الغايات تحقيق في تساىم التي الخاصة
  .عينية أو نقدية منح أو أو تبرعات ىبات شكل عمى تكون قد وىي التنمية، متطمبات

التمويل الدولي المتوفر من الجيات المانحة والمقدم لمشعب الفمسطيني إما  ويتناول ىذا الفصل
عن طريق السمطة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية، وقد استعرض ىذا الفصل أشكال 

ة لمتمويل، والشروط مفيوم التمويل الدولي وأشكالو، والمصادر المتنوع وأنواع التمويل الدولي 
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الفصل آلية ىذا ومن ثم يوضح التي تفرضيا الجيات المانحة لمتمويل، ومخاطر التمويل وأبعاده، 
 لمشعب الفمسطيني. المقدمة المساعدات الدوليةحجم المساعدات والمنح وأىم 

 :الدولي التمويل أشكال 3.2

والمنظمات  المانحة الجياتو  الدول ونشاطات برامج ضمن المقدم الدولي التمويل أشكال تتنوع
 :التالي النحو عمى متعددة أشكاالً  يأخذ وىو الدولية،

 مقدم وىو الخاص الدولي بالتمويل يعرف األول القسم أساسيين قسمين إلى الدولي التمويل ينقسم
 يعرف الثاني والقسم القوية، االئتمانية الجدارة ذات والدول الشركات إلى من القطاع الخاص

 وعادة الربحية، غير الدولية والمنظمات الدول قبل من تقديمو يتم وىو الرسمي الدولي بالتمويل
 الدول وخاصة الدول بعض وتتمقى. ميسرة شروط ذات وقروض ومساعدات شكل منح عمى يكون
 النقدي الفائض ذات الدول بعض أو المتقدمة، الدول من المنح ىذه بعض األحيان في النامية
 عمبلت صورة في نقدية تكون قد متعددة، أشكاال والمساعدات بعض المنح خذوتت ان.الياب مثل
نتاجية سمع استيبلكية بشكل عينية أو لمتحويل قابمة  متمثمة خدمات صورة في المنح تأتي وقد ،وا 
 (.200وفنيين )الداية، دوليين خبراء إيفاد في

 :التمويل أنواع 3.2.1

  :يمي فيما تتمخص والتي لتمويل أشكال عدة ىناك

والمقترض  المقرض بين المباشرة العبلقة عن يعبر التمويل من النوع ىذار: المباش التمويل  -1
 يتخذ التمويل من النوع ىذاو  .مصرفي غير أو مصرفي مالي وسيط أي تدخل دون والمستثمر

 .حكومية( ىيئات أفراد، )مؤسسات، المقترضين باختبلف يختمف كما صور متعددة

 عمبلئيا من أو موردييا من ائتمانية وتسييبلت قروض عمى تحصل نأ تستطيع ت:المؤسسا -أ
 الذين المدخرين من العريض القطاع تخاطب أن يمكن أنيا إال أخرى مؤسسات من أو حتى
 والصورة لممؤسسة االقتصادي بالنشاط مباشرة نشاطيم يرتبط أن دون أمواليم في توظيف يرغبون

 التجاري، االئتمان سندات، إصدار الخاص، أو لعاما لبلكتتاب أسيم إصدار :في تتمثل ىنا
 الخ...االعتماد تسييبلت الذاتي، التمويل
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 من االقتراض طريق عن المباشر التمويل إلى األحيان بعض في الحكومة تمجأ :الحكومة -ب
 وأسعار مختمفة، زمنية مدد ذات األشكال متعددة سندات إصدار خبلل من األفراد والمؤسسات

 .الخزينة أذونات نجد السندات ىذه أىم ومن، اينةمتب فائدة

 قد وىي الخيري، العمل بدافع راداألف يقدميا التي المادية المساىمات في تتمثل وىي األفراد: -ج
 .عينية أو نقدية تبرعات شكل عمى تكون

تكون  حيث المباشرة، غير التمويل وأساليب طرق عن النوع ىذا يعبر ر:المباش غير التمويل -2
 سماسرة مثل ماليين، وسطاء عبر وتتم مباشرة غير عبلقة والمقترض المقرض بين عبلقةال

 بين التوفيق محاولة في الوسيط دور ويتمثل والبنوك، المالية األسواق في األوراق المالية
 غير لمتمويل أخرى أشكال وىناك. والمستثمرين لممدخرين القانونية واالقتصادية المتطمبات
 االعتماد مثل والتصدير، االستيراد عمميات في الضمانات المستخدمة بعض امني المباشر،
 .(2011)قورين، المستندي والتحصيل المستندي
 مصادر التمويل: 3.2.2

 :التالية المصادر في الدولي التمويل مصادر حصر يمكنو 
 .العالم دول في العاممة الدولية وكاالتيا خبلل من حكومية مصادر .1
 .العالم أنحاء في محددة قطاعات في تعمل ميةحكو  غير دولية منظمات .2
 .العالم في فروع المتحدة)أممية( وليا األمم تتبع أممية دولية منظمات .3

 إشكاليات التمويل: 3.2.3

ذات  القضايا من بالعديد ارتباطيا بسبب تعقيداً  األكثر األمور من الدولي التمويل مسألة تعتبر
 وارتباطو الداخمية، القرارات صنع عمى لدوليا التمويل تأثير مدى مثل العالمية الحساسية
 درجة ومدى العالمي، المدني المجتمع فكرة مقابل في المتمقية لمدول الوطنية السيادة بموضوع
 االحتياجات وبين التمويل ىذا توجو التي الدولية والمنظمات المانحة الجيات بين أولويات التوافق

 التكافؤ فرص غياب الى باإلضافة ىذا لمدعم، المتمقي دولال لمجتمع بالنسبة الحقيقية وأولوياتيا
 فرض عمى المانحة الجيةقدرة  إلى كبيرة بدرجة يشير والذي التمويل، ىذا الحصول عمى في

 .والدعم التمويل ليذا المتمقية عمى الجية شروطيا

مصالحيا  وتحقيق نفوذىا تعزيز أجل من تسعى وألوانيا أشكاليا اختبلف عمى المانحة فالجيات
 أشكال صياغة تحديد إطار في آليات وضع خبلل من والسياسية واالقتصادية، الشخصية،
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 التنموي التوجو وعمى الوطنية المصمحة عمى تؤثر قد أنو حتى األطراف، ثنائي التعاون التنموي
 لبتدخ التمويل ربط أن بمكان األىمية من أنو كما برامج التنمية، عمى يؤثر عممياً  مما ذاتو

 لموكاالت المستمر التدخل أن بل الوطنية، السيادة إضعاف زيادة سيساىم في الدولية الوكاالت
الدولية  والمنظمات الوكاالت ىذه عمى االعتماد من الوطني، ويزيد القرار صناعة في الدولية
 .(97ص ، 1999)ثابت،

تحدثيا  أن يمكن التي والمعوقات اإلشكاليات من مجموعة ويمكن تقسيم إشكاليات التمويل إلى
 : اآلتي في التمويل عمى االعتماد عممية

من  جممة من تتكون التي "الخاصة أجندتول عادًة "يحم األجنبي التمويل إن: األولى اإلشكالية
لتطور  انعكاساً  مجتمعاتيا في ظيرت المفاىيم فيذه تعزيزىا، إلى يسعى التي األساسية المفاىيم
 .بيا خاص وسياسي واجتماعي اقتصادي

 المفاىيم توظيف عممية في التعميم حول وتدور األولى باإلشكالية ترتبط :الثانية اإلشكالية
 وىذا والحضارية، الثقافية خصوصيتو مجتمع لكل أن حين في الغربية من المجتمعات القادمة
 ومحاولة ةالغربي المفاىيم تكييف بيدف لمدعم المتمقية والمنظمة المانحة لييئةا من جيداً  يتطمب
 .السائد بالسياق المجتمعي ربطيا

 تقديم عممية عمى واإلشراف اإلدارة ميام يتولى حيث المانحة بالييئة وتتعمق :الثالثة اإلشكالية
 من أكثر إدارية /فنية اعتبارات تحكمو إداري جياز – الحاالت بعض في التمويمية المنح

 .االعتبارات التنموية

 أو تنظيمياً  مؤىمة غير تكون كثيرة أحيان في التي المتمقية بالييئة قوتتعم الرابعة: اإلشكالية
 وقدالتمويل.  ىيئة تطرحيا التي االعتبارات مع لمتكيف المتمقي يدفع ما وىو الدعم مؤسسيًا لتمقي

 تنمية عمى ذلك ينعكس أن دون المشروع أوراق عمى" نظري"تكيف إلى احداث األمر ينتيي
 بعضيا تتيدد وربما حقيقياً  أساسياً  تطوراً  تشيد لم لمنظمات نماذج ، وىناكفعمياً  المؤسسية الحالة
 .(2010)ىبللي، التمويل عقب انتياء "االنتكاسة" يشبو بما
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 لتمويل:نحة في ااتوجييات العامة لمجيات المالو  شروطال 3.2.4

 ويمكن تحديد شروط التمويل في عدة نقاط أساسية وىي: 

 معينة مطالب وفرض الدولة، نظام في التدخلأن يتم وذلك ك انًسبػذاث: يشرًطيو 3.2.4.1
 تغيير محاولةالحرة...إلخ، أو  واالنتخابات الحزبي، الديمقراطي والتعدد اإلصبلح :مثل

 أو مجال أو قطاع في معينة سياسات تغيير محاولة، أو الوطنية واألولويات السياسات
كما قد تفرض شروط عمى  .إلخ....واألسعار والتشريعات الضرائب مثل معينة منطقة
، كما قد تشريعية أو مؤسسية إصبلحات يتضمن أن ويمكن البرنامج أو المشروع مستوى

دارية تمويمية تشمل شروط   .وا 
 الجانب عمى الثنائية االتفاقيات في المانحونيركز  حيث: المانحين وشروط ياساتس 3.2.4.2

 الديمقراطية الميبرالية توجو مع يقدمونيا تماشياً  التي المساعدة برامج في السياسي
 الجيد، الحكم بأسموب ما يعرف الغربية الحكومات أدخمت فقد لمتنمية، المحوري لممنظور
 المدنية وحماية الحقوق األحزاب متعددة انتخابات تطوير من سياسية بطريقة وربطو

 ة منظماتمجموع المانحون يستيدف والتمويل المساعدة برامج خبلل ومن واإلنسانية،
 تشكيل في إيجابي دور تأدية تستطيع التي المدني المجتمع ومنظمات ق اإلنسانحقو 
 بذلك السياسية، مؤسسة الحياة في الشعبية المشاركة بيا، وزيادة الخاص الحكم
 بالنسبة ممكنة بيئة توفير في لممساعدة لفرض شروط المانحون يمجأ كما ،اطيةمقر يلمد

 . (45-44 ص ، 2006طبر، ؛)حنفي .المدنية لممجموعات
 غير وأىداف رسمياً  معمنة أىداف بين ما المانحين دوافع تتفاوت المانحين: دوافع 3.2.4.3

 المعمنة، وغير والمعمنة المباشرة، وغير المباشرة مصالحيم أساس عمىوذلك  معمنة،
وأحيانًا  متعددة تنافسية مصالح تظير الفمسطينية الحالة واالقتصادية وفي والسياسية
 اشتراط شراءوتظير دوافع المانحين في 4). ص ،2006حنفي، طبر،)مانحينال بين صراعية
 المجحفة الشروط من األمر ىذا يعتبر حيث لمدولة المانحة، والخبرات التقنية المعدات
 اختبلف حسب التقنية المساعدات نسب البمد وترتفع في الحقيقية التنمية فرص تمنع والتي
 التي المنح قيمة من 90% أو85% إلى تصل قد ةالفمسطيني الواقع في ولكنيا الدول
 االتحاد األوروبي شراء يشترط بينما المثال، سبيل عمى األمريكية التنمية وكالة توفرىا
 األجانب لتصل رواتب الخبراء والتقنيين وترتفع مشروع. أي لتنفيذ أوروبا دول من معدات
 يخمق مما الفمسطينية الوطنية السمطة مؤسسات في راتب أعمى أمثال أربعة أو ثبلثة إلى
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 لمتنمية معينة أنماط فرض ظل في داً وتحدي الجانبين عمى النفوذ واستخدام فرصًا لمفساد
 .(2006، )القزاز االستيبلك ونمط الحياة الغربي عمى تقوم

 العالية الحساسية ذات القضايا من بالعديد ارتباطيا بسبب تعقيداً  كثراأل مسائل التمويل تعتبر
 فكرة مقابل في السيادة بمسألة وارتباطو القرارات الداخمية عمى األجنبي تأثير التمويل حدود مثل

 وبين التمويل ىذا توجو التي الدولية األولويات بين التوافق ودرجة المدني العالمي، المجتمع
 عمى لالحصو  في التكافؤ غياب إلى باإلضافة لممجتمع، بالنسبة الفعمية وأولوياتيا االحتياجات

 الجية عمى شروطيا فرض عمى الممولة الجية قدرة إلى ما يشير بدرجة والذي التمويل ىذا
 .2010))ىبللي،  التمويل ىذا عمى الحاصمة

 :الدولي التمويل مخاطر 3.2.5

 داخل تشوىات حدوث إلى يؤدي فادحة تبعات لو الدولية المساعدات عمى االعتماد إن
  المجتمعات وذلك لبلعتبارات التالية:

 عبر المال، خمف الجري عمى األىمية المؤسسات ت جبر المانحون يحركيا التي األجندات أن 
 جدية عممية في المؤسسات ىذه تنخرط أن بدل المشاريع، لقبول عنيا اإلعبلن يتم أي دعوة

 عن صادرة أجندات إلى التوصل أجل من البلزمين تيجيينااالستر  التوافق والتفكير لبناء
 .المحمي نيالمد المجتمع

 اإلقرار لمكافحة  نسخ بعض وخصوصاً  المانحين قبل من أخبلقياً  ميينة شروط إلى التعرض
 لمدول الخارجية لمسياسة والمنفذ المحققر دو  يمعبوا أن موقعيو من يطمب الذي اإلرىاب
 المانحة.

 توالمنظما الدولية الحكومية غير المنظمات من كل تفرضيا التي الشديدة البيروقراطية 
  .الوسيطة والمانحين

 الدفع  مثل البرنامج عمل حساب عمى المانحين مع العبلقات عمى التنظيمية الموارد إنفاق
  .لغتين تتحدث عمل طواقم وتعيين األموال حشد لمستشاري

 تحقيق من األىمية المؤسسات يمنعون المانحين أن حقيقة عن الناجم التنظيمي األمان انعدام 
 التمويل لممؤسسات الدائمة التبعية إلى يؤدي مما لممشاريع، المتوفرة ردالموا من أي ادخار

 .(19-18، ص2007)دالية،   .الدولي
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 عمى أساسية بدرجة تنعكس الدولي التمويل مخاطر عن تنجم التي اإلشكاليةوترى الباحثة أن 
 لمتطمبات جيبتست ال تنموية برامج تطبيق إلى ويؤدي المجتمعات، داخل متطمبات التنمية تحقيق
 لمتنمية الفعمي الدور عمى سمبي بشكل ينعكس مما المجتمع، التي يحتاجيا الحقيقية التنمية
 حيث المجتمع، عمى بءع بمثابة المؤسسات ىذه فتصبح المؤسسات األىمية، قبل من القائمة
 سبق ما إلى باإلضافة .المجتمع داخل بيا المنوط بواجباتيا وترتيب لتقوم تأىيل إعادة إلى تحتاج
ب( CBOsاألىمية القاعدية ) المؤسسات تيميش إلى األجنبي التمويل أدى فقد  الممولين قاءوا 

 يزيد أو عقد استمرت مع مؤسسات بالشركات الدائمة يعرف ما عبلقات عمى الدولية والمنظمات
 .المؤسسات القاعدية بيذه الكبيرة المؤسسات تحكم إلى أدى مما ذلك، عن

 ل الدولي:أبعاد التموي  3.2.6

 التأثير إلى تسعى عندما المتمقية لمدولة الوطنية السيادة جوىر عمى عادة التمويل مؤسسات تؤثر
 توجد الصدد وبيذا الوطنية، المؤسسة تمك في العمل أجندة في مباشر غير أو بشكل مباشر

 (2010)ىبللي، ىي:  أبعاد ثبلثة

لو  والممنوح العميا اليد لو فإن معطياً  دام ما العادي العطاء في حتى مانح أي أن األول: البعد
 .لممانح الموجودة األجندة كانت ميما الدنيا اليد ىي يده تكون أن البد والمستعطي

 وأجندة، خمفية لدييا مؤسسة أو منظمة أو تمنح، دولة إما المانحة الجيات أن :الثاني البعد
 لممجتمع معيشية تصورات أذىانيم داخل في يممكون وأشخاص وسياسة خطة ليا ومرسوم
 فيممون بالمال إلييم آتوا الذين األشخاص تسيير ويمارسون وتجاربيم، طبقًا لخبراتيم لو، المعطى
 .لمتمويل الرئيسية األجندة في موجودة في األساس تكن لم إرادة  عمييم

 ىذه الثالث، العالم تسمى العالم من جداً  واسعة مساحة تمثل الممنوحة الجيات أن :الثالث البعد
 .الفقر فييا يفترض التي ىي المناطق

 طريقة في تظير خاصة، سياسية وأجندات دوافع لممانحين أن توضيحو سبق مماوترى الباحثة 
 يتم التي والمشاريع المنح عمى معينة وقيود شروط فرض في األىمية مع المؤسسات تعامميا
 األىمية، بالمؤسسات بدور القيام وليةالد المنظمات بعض محاوالت الخطورة ىي ومن تمويميا،

 .المجتمعات فاعمية من لجزء واالستبدال اإلحبلل سياسة خطير نحو منعطف يشكل وىذا
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 :انفهسطيني نهشؼب ًانًنح انًسبػذاث تقذيىآنيت  1.1

لمشعب الفمسطيني حكومة ومؤسسات منذ اتفاق  الدولي المجتمع اتخذ التمويل المتوفر من لقد
 والتقنية، الفنية والمساعدات الدولية، اليبات القروض الدولية، المساعدات نيام إشكال عدةأسمو 
-1994  الفترة خبلل دوالر مميار 7 المجتمع الدولي من المقدم الدولي التمويل حجم بمغ فمقد

 وجيود السياسية، العممية متطمبات مع ليتماشى الدولي، التمويل وجوىر شكل تغير ، ولقد2004
 مميون 500 نحو 2000 عام إلى 1994 عام من المقدم الدولي التمويل معدل بمغفمقد  السبلم
 اندالع ومع المؤسسات، وبناء التحتية البنية مشاريع لتمويل األموال تمك وتم توجيو سنوياً  دوالر

 مميار من أكثر ليبمغ الدولي التمويل حجم في زيادة شيدت 2000 الفمسطينية عام االنتفاضة
 عن الناتجة الطوارئ وحاالت اإلغاثة عمميات نحو توجيو معظمو تم أنو إال سنوياً  دوالر

 المؤشرات االقتصادية، وتحسين المستدامة، التنمية توجو نحو أن من بدالً  ،رائيمياإلس االحتبلل
 العجز مستوى عمى فمثبل المؤشرات، معظم تراجعًا حادًا في األخيرة شكمت والتي واالجتماعية،

 ارتفع دوالر، بينما مميون( 1,591.8)يزيد عن  والذي التجاري العجز في تزايد ىناك التجاري
 من لتقترب لمسمطة العامة في الموازنة العجز استمر مع %25 من أكثر إلى البطالة معدل
 المتحدة، )األمم القطاعات االقتصادية بين الفجوة واتساع معدالت الفقر، وارتفاع دوالر، المميار
2004). 

دارتيا ب الدولي التمويل سياسات أثرتت لقد بإدارة  يتعمق األول المؤثر رئيسية: مؤثرات ثبلثوا 
 الدولي، التمويل عمى وتأثيره اإلسرائيمي المؤثر الثاني والمؤثر المقدم، لمتمويل الوطنية السمطة

 الدولي التمويل تقدم التي والييئات الدول ومنيجية الدول سياسات والمؤثر الثالث
 .(2006ية،)الدا

 المفاىيم من بالعديد الفمسطيني لمشعب المقدمة الدولية والمنح المساعدات وجود رتبطي
 والمعونات المنح مثل المختمفة بمستوياتيا الفمسطينية الحياة عمى طغت والمصطمحات التي

 وىي:  عمييا غمبت مصطمحات ثبلث ىناك ولكن واإلغاثة،

  (Pledge):التعيد  3.3.1

 أي ودون تنوي تقديميا، التي المساعدات قيمة أو المبمغ إجمالي عن المانحة الدولة إعبلن ىو
 ويتم .النيائي منيا الغرض أو تقديميا، كيفية حول تفاصيل في الدخول أو بذلك، رسمي التزام
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وأىم  المساعدة، أو بالمنحة المتعمقة األمور حول التفاوض يجري الحقة مرحمة إلى ذلك ترك
 :ىي عمييا لمفاوضاتا تركز التي األمور

 المنحة تقديم من النيائي الغرض. 
 منيا سيستفيد الذي القطاع. 
 تمويمو سيتم الذي البرنامج أو المشروع. 
 المتمقية والدول المانحة الدول من المنحة إدارة ستتولى التي المؤسسة أو الجية. 
 واإلجراءات اإلدارية  المعونة تمقي كيفية بموجبيا تحدد المنحة /المعونة حول اتفاقية صياغة

 .لصرفيا والمالية
 (:Commitmentااللتزام ) 3.3.2

 عن نتج والذي التعيد، مرحمة يمي الذي االتفاق توقيع بعد مباشرة التي تأتي الخطوة ىي
 .اإلشارة إلييا تمت التي المفاوضات

 (:Disbursementالصرف الفعمي ) 3.3.3

 لذلك، تخصص مالية عبر صناديق عمييا المتفق والقروض لممنح الفعمي الدفع عممية ىي
 فتح إلى الدول تمجأ بعض األحيان بعض وفي منيا، كبير عدد عمى الدولي البنك ويشرف
 برامج أو منيا لمشاريع لمسحب لممعونات المتمقية الدول بنوك أو بنوكيا في خاصة حسابات
 البنك معونة لصندوق بنموذج نسترشد الفعمي الصرف آلية حول المزيد توضيح وألجل معينة،

، الصندوق ويسمى أو مشروع، لبرنامجيتم تخصيص موارد مالية  يثح(Fund) الدولي باسم
أحكامًا،  االتفاقية ىذه مثل وتتضمن االتفاقات الموقعة بموجب الصندوق من الصرف يتمومن ثم 
من  السحب وأسموب المنفذة والجية تقديميا من والغرض المساعدات، بتقديم تتعمق وبنوداً 

باستعمال  المتمقية الجية زاموالت التسديد شروط عمى االتفاق يتم القروض حالة الصندوق، وفي
 سيصرف التي والبنود المحاسبية األصول تباعاو  فقط، البرنامج أو المشروعالقرض ألغراض 

 والتوظيف المشتريات اإلدارية، المصاريف االستشارية، الخدمات الفعمية، مثل: األشغال عمييا،
 .(273-472 ص ،2004بد،)ل

ثبلث  إلى وأنواعيا مصادرىا اختبلف عمى الفمسطيني لمشعب الدولية المساعدات ق دمت لقد
 .االونرواو  (،NGOs) األىمية المنظمات، و بوزاراتيا الفمسطينية السمطةة وىي رئيس جيات
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 الفمسطينية السمطة حاجة منيا: أسباب بأنيا فترة ميمة لعدة( 2005-2000) من الفترة وتتسم 
 تجاه زاماتالت من عمييا ترتب وما الفمسطينية االنتفاضة اندالع وذلك بسبب الدولي لمتمويل

 من اإلسرائيمي االنسحاب بسبب وأيضا المنطقة، باالستقرار في المجتمع الدولي واىتمام المجتمع،
 )تقرير واحيالن جميع في دمار من االنسحاب خمفو وما غزة وأجزاء من الضفة الغربية قطاع
 .(225ص ، 2005البشرية، التنمية

  (98-97، ص2009، وترتير )ديفويرويمكن تقسيم المساعدات إلى ثالث أقسام رئيسية وىي: 

 الفمسطينية، الوطنية السمطة لمؤسسات المقدمة المساعدات جميع ويشمل الموازنة: دعم .1
 المالية، ووزارة الصحة. وزارةعمى سبيل المثال:  ومنيا

 من وغيرىا الغوث، وكالة عبر التمويل أشكال كل وتشمل الطارئة: اعداتالمس .2
 إعادة مثل لمنزاع مباشرة استجابة ىي التي التمويل أشكال اإلنسانية، وجميع المنظمات

 .إلخ...الغذائية المعونات فرص العمل، خمق التحتية، البنية إعمار
 السابقتين، الفئتين ضمن درجتن ال التي المساعدات كل وتشمل ة:التنموي المساعدات .3

 .الفمسطينية األىمية لممؤسسات المساعدات من تحديدًا النوع الرئيسي وىو
 

. 2007و 2006تزايد دعم الموازنة إلى ما يقارب الضعف بين عامي ( 1ويظير الشكل رقم )
 مميون دوالر 385.2قبل أن ينخفض إلى  2006و 2005ويتزايد دعم اإلغاثة قميبًل بين عامي 

. أما مساعدات التنمية فيي في تناقص مضطرد خبلل السنوات 2007أمريكي فقط في عام 
 . 2007مميون عام  128إلى  2005مميون دوالر أمريكي عام  3013الثبلث من 
 (2008-2002) مبالغ المساعدات الخارجية المدفوعة لمضفة الغربية وقطاع غزة(: 1الشكل رقم )

 
 .2009 ،وترتير ،*المصدر: ديفوير
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 تٌجيبث انجيبث انًبنحت ًحجى تًٌيهيب: 1.3

لمسمطة  الدولية المساعدات قدمت التي المانحة الدول مقدمة في األمريكية المتحدة الواليات تعتبر
 المعونات تقديم ويتم ،والنرويج واليابان األوروبي االتحاد من كل يمييا ثم الفمسطينية، الوطنية

 مجمس في الخارجية العمميات اعتمادات لجنة موافقة بعد كيةاألمري المتحدة بالنسبة لمواليات
 تقرير إلى أوالً  تنظر المعونة تقديم عمى المصادقة تقرر أن قبل المجنة األمريكي، وىذه الشيوخ
 والسمطة الفمسطينية التحرير منظمة مدى عبلقة حول المخابرات األمريكية أجيزة ليا ترفعو

 أما ،رائيلإس أمن لضمان إجراءاتيا وفعاليتيا وطبيعة ة المعارضةالفمسطيني بالحركات الفمسطينية
 تممييا التي تمك غير المساعدات ىذه تقديم عمى أي شروط يضع فبل األوروبي لبلتحاد بالنسبة
 اً موقف اليابان بروكسل. وتتخذ في المشتركة السوق األوروبية لدى والقانونية المالية األنظمة لجنة

 فإن معظم واإلجرائية القانونية الناحية من مساعدتيا، أما تقديم في ألوروبيا لبلتحاد مشابياً 
 األونروا. كما أو اإلنمائي األمم المتحدة برنامج طريق عن تقدم الزالت اليابانية المساعدات

 الوطنية لمسمطة تقدم المساعدات التي الدولية المؤسسات أىم من الدولي ويعتبر البنك
 الدول تقدميا التي بصرف األموال الخاصة السياسات وتنفيذ وضع عمى قدرتول وذلك الفمسطينية،

 وقانونية إدارية المانحة وألسباب الدول أغمبية دفع ما وىذا الفمسطينية، التنمية لمشاريع المانحة
 ىذه المالية إلدارة ومؤسساتو البنك الدولي واعتماد الدولي، البنك عبر مساعداتيا تقديم

التعامل  يفضل االتحاد األوروبي وخاصة المانحة الدول من العديد ىناك أن الالمساعدات. إ
 )وزارةإسبانيا  كوريا، النرويج، فرنسا، ألمانيا،ا: وأىمي الدولي البنك قناة عبر المرور دون مباشرة

 .(12، ص2001التخطيط والتعاون الدولي، 

من مجموعات الدول المانحة بين  ( االختبلفات في نوعية المساعدات المقدمة2ويظير الشكل )
. وال يقيس الشكل 2006 والطرق المختمفة لرد فعميم عمى انتخابات عام 2007و 2005عامي 

مساىمات الوكاالت متعددة األطراف مثل برنامج الخميج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة 
 نظمات الدولية.اإلنمائية الذي يدعم كل من المنظمات غير الحكومية الفمسطينية والم

الدول اآلسيوية لم تصرف مبالغ عمى دعم الموازنة لمسمطة الفمسطينية، فقد ويتبين من الشكل أن 
. وفي عام 2005قسمت المساعدات بالتساوي نسبيًا بين مساعدات انسانية وتنموية في عام 

ية في عام نالت المشاريع اإلنسانية األفضمية، بينما تحول التركيز إلى مشاريع تنمو  2006
2007. 
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 2006أما المدفوعات األوروبية فقد كانت منقسمة بالتساوي نسبيًا بين الثبلث فئات، وفي عام 
انخفضت مدفوعات التنمية لصالح المساعدات الطارئة وبنسبة أقل لدعم الموازنة. وفي عام 

دولية المؤقتة أصبحت الدول األوروبية الممول الرئيسي لمسمطة الفمسطينية عبر اآللية ال 2007
 لممساعدات.

ولم تقدم حكومات أمريكا الشمالية )الواليات المتحدة األمريكية وكندا( أي دعم لمموازنة خبلل 
صرفت الدولتان لممساعدات االنسانية الثمثين والثمث لمتنمية،  2005السنوات الثبلث، وفي عام 

لى الع 2006ثم انخفضت مساعدات التنمية إلى الخمس في عام  لصالحة  2007شر في عام وا 
 المساعدات اإلنسانية.

 (2الشكل )
 (2007-2005نوع المساعدات الخارجية المدفوعة حسب مجموعات المانحين )

 
 .2009 ،وترتير ،*المصدر: ديفوير

المستوى  ففي المحمي، والمستوى الدولي المستوى مستويين، إلى المساعدات تنسيق عمميةقسم ت
 المتحدة والواليات األوروبي واالتحاد الرباعية، المجنة في تتمثل مانحةال الييئات فإن الدولي

لممانحين  المؤقتة االتصال لجنة مع االتصال ىؤالء المتحدة. وينسق واألمم األمريكية، وروسيا،
(AHLC) حول لممفاوضات األطراف متعدد التوجييي الفريق عضوًا أنشأىا 12 من والمؤلفة 

، 1993األول تشرين من األول في وذلك واشنطن، مؤتمر سياق في طالشرق األوس في السبلم
سرائيل، والسمطة المانحين بين الحوار المجنة لتشجيع ىذه تسعى  وترأسيا النرويج الفمسطينية وا 

 والسعودية، وكندا األوروبي، واليابان واالتحاد األمريكية، المتحدة رعايتيا الواليات في وتشترك
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سرائيل ومصرال السمطة تعد بينما  البنك ويقوم مشاركين، أعضاء وتونس واألردن فمسطينية وا 
  .(19-18، ص2009، وترتير ديفوير ) لمجنة العامة األمانة بدور الدولي

ديفوير  جوزيف الباحثان بيا قام ماس معيد مع بالتعاون تطوير مركز أعدىا دراسة رصدت
  غزة حسب وقطاع الغربية لمضفة نحةالما الجيات من جية عشرين أكبر (2009)ترتير عبلءو 

 الموضح في الجدول أدناه:( عمى النحو 2008-1994االلتزامات والمدفوعات )

(: أكبر ػشرين جيت ين انجيبث انًبنحت نهضفت انغربيت ًقطبع غسة حسب االنتسايبث 1جذًل )

 (2002-1994ًانًذفٌػبث )

 % إجمالي المدفوعات إجمالي التعيدات الدولة
 87 3,230,002,683 3,719,401,847 ة األوروبية*المفوضي

 88 1,061,958,817 1,203,982,588 الواليات المتحدة 
 97 804,228,880 827,755,843 السعودية
 92 714,084,293 777,238,751 اليابان

 77 537,018,778 693,259,350 المممكة المتحدة*
 79 469,647,898 596,145,732 السويد*
 92 460,583,842 500,243,210 النرويج
 50 400,632,219 808,501,952 ألمانيا*

 99 368,422,339 370,994,808 االمارات العربية المتحدة
 100 300,004,624 300,004,624 الجزائر
 72 296,412,676 409,204,441 فرنسا*
 99 262,563,216 264,136,825 كندا

 100 239,274,673 239,274,673 الكويت
 82 236,721,432 286,973,587 إيطاليا*
 90 227,146,006 252,553,120 إسبانيا*

 77 220,242,931 286,560,467 البنك الدولي
 88 215,613,985 245,695,6494 ىولندا*
 100 149,563,561 149,563,561 قطر

 90 116,244,385 128,663,334 سويسرا
 80 99,417,066 123,072,884 البنك االسبلمي لمتنمية
 .2009 ،وترتير ،*المصدر: ديفوير
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أكبر عشرين جية مانحة لممساعدات المقدمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ ( 7يبين جدول )
بحسب التزاماتيم ومدفوعاتيم. ويظير عمود النسب المئوية مدى  2008إلى عام  1994عام 

وروبية ىي األكبر بين مجموع المانحين لمضفة التزام كل دولة بتعيداتيا. ولعل المفوضية األ
عضاء في االتحاد الغربية وقطاع غزة. وعبلوة عمى ىذا فإنو عند تضمين الدول األ

%( من التمويل المقدم 54ن مساعدات االتحاد األوروبي تشكل ما يقارب من ))*(، فإاألوروبي
حيث أنيا رابع أكبر جية  من أكبر عشرين جية مانحة منذ أوسمو. ويعتبر موقع اليابان من

مانحة مضمبًل وذلك ألن معظم مساعداتيا تصل بشكل معونات تقنية ال تديرىا السمطة 
 الفمسطينية.

وبالرغم من أن األوروبيين ىم أكبر المانحين، فإن نظرائيم العرب أفضل بقميل من حيث االلتزام 
في قائمة كبار المانحين بما يعادل  بالتعيدات. فقد أوفت المممكة العربية السعودية وىي الثالثة

%( من تعيداتيا. ومن جية 100%( من التزاماتيا. أما الجزائر والكويت وقطر فقد دفعت )97)
أخرى فإن البنك اإلسبلمي لمتنمية وىو أداة متعددة األطراف لتوجيو المساعدات العربية إلى 

و أقل التزام المفوضية األوروبية %( فقط من تعيداتو منذ أوسمو، وى80الضفة وقطاع غزة دفع )
 أو الواليات المتحدة بتعيداتيما.

إن االلتزام بالتعيدات ليس األمر الوحيد الذى يجعل المانحين العرب أفضل من غيرىم، إذ أنو 
وفقًا لوزارة التخطيط فإن األموال العربية تصل بشروط وقيود أقل، كما أنيا تمنح السمطة 

 مممكية.الفمسطينية مساحة أكبر ل

 تٌجيبث انتًٌيم انؼربي: 1.3

الوطنية  والسمطةإجمالي المساعدات لمشعب الفمسطيني  2010ويظير تقرير جامعة الدول العربية لعام 
مميون دوالر وقد تم تقديميا بأشكال وطرق متنوعة  (5,535( قد بمغ )2009-2000خبلل الفترة )

 موضحة بالجدول التالي.
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-2000الوطنية لمفترة ) ةسمطالات العربية لمشعب الفمسطيني و (: قيمة المساعد2جدول رقم )
2009) 

 إطار تقديم المساعدات القيمة االجمالية
اإلجمالية لممساعدات  القيمة

 )بالمميون دوالر(
 2,200 نيةطيدعم موازنة السمطة الوطنية الفمس

دعم موارد صندوقي األقصى وانتفاضة القدس والدعم االضافي 
 المقدم ليما

765 

 2,200 التبرعات والمساىمات الشعبية
 370 المساعدات المقدمة من الصناديق والمؤسسات المالية العربية

 5,535 إجمالي المساعدات العربية
 .2010*المصدر: تقرير جامعة الدول العربية 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واالجراءات

 المقــدمـــــة: 1.0

، واألفــراد مجتمــع الدراســة وعينتيــا، وكــذلك أداة الدراســة لدراســةل ىــذا الفصــل وصــفًا لمــنيج ايتنــاو 
لئلجــراءات التــي  ، كمــا يتضــمن ىــذا الفصــل وصــفاً المســتخدمة وطــرق إعــدادىا، وصــدقيا وثباتيــا

المعالجـات اإلحصـائية التـي اعتمـدت ، وأخيـرًا قامت بيا الباحثة في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقيـا
 راسة.الباحثة عمييا في تحميل الد

   :منيجية الدراسة 1.4

ليصل في النياية إلى نتائج  الباحث خطاىا يابعالتي يتيمكن اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة 
تتعمق بالموضوع محل الدراسة، وىو األسموب المنظم المستخدم لحل مشكمة البحث، إضافة إلى 

 أنو العمم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العممية. 

تعرف مسبقًا جوانب وأبعاد الظاىرة المنيج الوصفي التحميمي حيث أنيا الباحثة ت وقد اعتمد
واطبلعيا عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع خبرتيا العممية موضع الدراسة من خبلل 

لموصول إلى تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة  لذلك فقد سعتالبحث، 
لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويل، وىذا يتوافق مع المنيج لممتطمبات المالية 

الوصفي التحميمي الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكمة موضوع البحث لتفسيرىا 
من خبلل الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب والصحف والمجبلت  وذلكوالوقوف عمى دالالتيا، 

ولذلك فإنو قد تم  .تحميميا لموصول إلى أىداف البحث مواد التي يثبت صدقيا بيدفوغيرىا من ال
عمى ىذا المنيج لموصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حول مشكمة البحث، ولتحقيق االعتماد 

العينة العشوائية في  أسموب تستخدما اتصور أفضل وأدق لمظاىرة موضع الدراسة، كما أني
 االستبانة في جمع البيانات األولية.واستخدمت دراسة، عينة ال اختيار
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 طرق جمع البيانات: 4.1.2      

 :عمى نوعين من البيانات ةالباحث تاعتمد

 البيانات األولية:-0

وذلــك بالبحــث فــي الجانــب الميــداني بتوزيــع اســتبيانات لدراســة بعــض مفــردات البحــث وحصــر 
ومــن ثــم تفريغيــا وتحميميــا باســتخدام برنــامج  ،ثوتجميــع المعمومــات البلزمــة فــي موضــوع البحــ

SPSS  (Statistical Package for Social Science)  اإلحصــائي واســتخدام
االختبارات اإلحصائية المناسـبة بيـدف الوصـول لـدالالت ذات قيمـة ومؤشـرات تـدعم موضـوع 

 الدراسة.

 :البيانات الثانوية-4

لخاصــة أو المتعمقــة بالموضــوع قيــد الدراســة، والتــي  المنشــورات اوتمــت مراجعــة الكتــب والــدوريات و 
يددذٖ رطجٛددك انًُظًددبد غٛددش انحكٕيٛددخ فددٙ لطددبع غددضح نهًزطهجددبد انًبنٛددخ نهدٓددبد  تتعمــق بتقيــيم

م فــي إثــراء الدراســة ســيت  يمكــن أن ، وأي مراجــع انًبَحددخ انذٔنٛددخ ٔرددأثٛشِ ػهددٗ اعددزًشاسٚخ انزًٕٚددم
الدراســة، التعــرف عمــى  جــوء لممصــادر الثانويــة فــيمــن خــبلل الم ةالباحثــ بشــكل عممــي، وقــد قامــت

الطرق العممية السميمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات األسس و 
 .لتي حدثت وتحدث في مجال الدراسةا

 : وعينة الدراسة ةمجتمع الدراس 4.3

 مجتمع الدراسة: 4.3.1

 يتمثل مجتمع الدراسة في كل من: 

 حكومية المحمية العاممة بقطاع غزة.  غيردولية المانحة )الممولة( لممنظمات الجيات ال

 المنظمات غير الحكومية )المنفذة لممشاريع( العاممة في قطاع غزة. 

عمى مصدرين أساسين األول ىو إحصائية وزارة  الدراسة مجتمع تحديدتم االعتماد في  وقد
 ىذه االحصائية أن عدد المؤسسات الدولية ، حيث أبرزت2010الداخمية في قطاع غزة لعام 
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، وأن عدد المنظمات غير الحكومية المحمية ( مؤسسة67ممة في قطاع غزة يبمغ )العا )األجنبية(
المصدر الثاني ىو دليل المنظمات أما ( منظمة. 401والعاممة في المجال االجتماعي الخدمي )

 الفمسطينية الحكومية غير المنظمات ، حيث أن عدد2007غير الحكومية في قطاع غزة لعام 
 ىذه تعمل منظمة، 262 الى 2007 عام حتى غزة قطاع في والدولية العاممة منيا المحمية

 ورياضة، ثقافة وبيئة، زراعة ي:وى الفمسطيني المجتمع تخدم مجاالت مختمفة 9 في المنظمات
 اجتماعية خدمات يل،وتأى صحة وتدريب، تعميم اقتصادية، إنسان، تنمية وحقوق ديمقراطية
غاثة،  اجتماعية. تنمية وطفل، امرأة وا 

وقد اعتمدت الباحثة عمى احصائية وزارة الداخمية لتحديد العينة من المؤسسات الدولية 
)األجنبية(، وذلك ألن االحصائية تعتبر األحدث في تغطية كافة المؤسسات الدولية )األجنبية( 

 لفترة تعتبر قفزة في التمويل المتوفر.حيث أن ىذه ا 2008التي قامت بعد حرب 

أما بخصوص عينة المنظمات غير الحكومية المحمية فقد اعتمدت الباحثة عمى دليل المنظمات 
، وذلك ألنو يشتمل عمى المنظمات العاممة داخل القطاع والتي 2007غير الحكومية لعام 

 ة األداء.سنوات متوالية يحقق ليا استمراري 10حصمت عمى تمويل ألكثر من 

 ويرجع سبب االختبلف بين المصدرين إلى العوامل التالية:

عمى المؤسسات الدولية والجيات المانحة الجديدة التي  إحصائية وزارة الداخميةتشمل  .1
، حيث قامت العديد من المؤسسات والمنظمات بالتسجيل بعد 2008قامت بعد حرب 

 في تمك الفترة.الحرب مباشرة لتغطية احتياجات التمويل المتدفق 
مل إحصائية وزارة الداخمية عمى كافو المنظمات المحمية المسجمة سواء تمارس تش .2

أنشتطيا أو ال، كما أنيا تشتمل عمى جمعيات عشائرية وعائمية ومؤسسات صحية 
وجمعيات صداقة ال تعتبر من ضمن المنظمات غير الحكومية المشمولة في نطاق 

 البحث. 

 عينة الدراسة:  4.3.2

وذلك ألنيا  2010عمى احصائية وزارة الداخمية لعام  اعتمدت الباحثة في تحديد عينة الدراسة
، كما تم االعتماد 2008تشمل تحديث لمعمومات المنظمات الدولية التي بدأت عمميا بعد حرب 

حيث  2007دليل األمم المتحدة لممنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة لعام  عمى 
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دليل عمى كافو البيانات والمعمومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية العاممة حتوى الي
 . والمسجمة في قطاع غزة

والمنظمات غير الحكومية المحمية،  المنظمات المانحة الدوليةاختيار عينة عشوائية من وقد تم 
 :يوقد تحدد حجم العينة لكبل المجموعتين بناء عمى ما يم

I.  سنوات  4: ىي المؤسسات الفاعمة والعاممة في قطاع غزة منذ ليةالمنظمات المانحة الدو
( مؤسسة دولية عاممة وفاعمة أي ليا مكتب يمارس نشاطو 39)أو أكثر، وقد كان عددىم 

 سنوات.4منذ أكثر من 
II. سنوات أو  10: ىي المنظمات الفاعمة والعاممة منذ المنظمات غير الحكومية المحمية

منظمة غير حكومية تعمل في مختمف مناطق قطاع غزة، ( 59أكثر، وقد كان عددىم )
 حيث تم تغطية محافظات غزة الخمسة في اختيار العينة.

استبانة واحدة  أنو تم توزيعمنظمة، حيث  98البالغ حجميا  زع أداة الدراسة عمى العينةوقد تم تو  
حمية فقد تم توزيع استبانة(، أما في المنظمات غير الحكومية الم 39مانحة دولية ) منظمةلكل 

، حيث تم توزيع نسخة لممسئول المالي ونسخة المنظمات غير الحكومية المحمية استبانتان عمى
وقد بمغ عدد االستبانات  لممسئول عن متابعة المنح والمشاريع مع الجيات المانحة المختمفة

  استبانة(. 118الموزعة )

 41)وتم استرداد استبانة(،  36) ة الدوليةالمنظمات المانحبمغ عدد االستبانات المستردة من 
لتحقق  ستبانات لم يستبعد أي منيما نظراً وبعد تفحص اال، غير الحكومية من المنظمات (استبانة

 الشروط المطموبة لئلجابة، والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يمي:

 منظمةطبٌعة ال 1.1.4.0

"، NGOمنظمات غٌر حكومٌة ىي "% من عينة الدراسة 0101( أن 0يبين جدول رقم )
 ". منظمات مانحة دولٌة% من عينة الدراسة ىي من "2101و

استبانة،  23نظمات المانحة الدولية وتم استرداد منيا استبانة عمى الم 23حيث أنو تم توزيع 
%، أما 33كانت بذلك فإن درجة االستجابة من العينة المستيدفة من المنظمات المانحة الدولية 

استبانة أي أن كل منظمة حصمت عمى  004في المنظمات غير الحكومية المحمية فقد تم توزيع 
%. وبذلك 00استبانة أي أن درجة االستجابة في العينة ىي  41استبانتان، وقد تم استرداد 
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( 23، أي أن الدراسة تعبر عن رأي )استبانة 031يصبح إجمالي عدد االستبانات المستردة 
 ".NGOs( منظمة غير حكومية محمية "13منظمة مانحة دولية، و )

 ( 1جذًل رقى )

 تٌزيغ ػينت انذراست حسب يتغير طبيؼت انًنظًت

 النسبة المئوية التكرار منظمةطبٌعة ال
 NGO 41 0101منظمة غٌر حكومٌة 

 2101 23 يُظًخ يبَحخ دٔنٛخ

  01101 031 المجموع

 :االستبانةبئة وظيفة من يقوم بتع 1.1.4.4

% من عينة 2104"، ومدٌر عاميعممون "% من عينة الدراسة 0104( أن 3يبين جدول رقم )
% 2103"، ومدٌر مالًيعممون "% من عينة الدراسة 3103"، و مدٌر المشارٌعيعممون "الدراسة 

ستجابة ويظير الجدول أن نسبة اإلدارة العميا التي قامت باال ".محاسبيعممون "من عينة الدراسة 
%، وتشمل االدارة العميا المدير العام، ومدير المشاريع، المدير 33لبلستبانة ىي ما يقارب 

 %(.2103. أما نسبة المحاسبين فقد كانت األعمى وىي )المالي

ويدل ذلك عمى أن فئة المبحوثين المستجيبة لبلستبانة أداة الدراسة ىي من األشخاص المؤثرة  
منظمات المستيدفة. أما بخصوص النسبة العالية لممحاسبين فيي تعزى وصانعة القرار داخل ال

إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية المحمية ال يوجد بيا إدارة مالية بشكل كبير وتكتفي 
 بوجود محاسب يقوم بكافو األعمال المالية والمحاسبية داخميا.

 ( 2جذًل رقى )

 االستببنتٌو بتؼبئت ًظيفت ين يق تٌزيغ ػينت انذراست حسب يتغير

 النسبة المئوية التكرار االستبانةوظيفة من يقوم بتعبئة 
 0104 02 مدٌر عام

 2104 20 يذٚش انًشبسٚغ

 3103 33 يذٚش يبنٙ

 2103 10 يحبعت

  01101 031 المجموع
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 :المؤىل العممي 1.1.4.1

نسبة لمدرجة العممية إلى الدرجة العممية لممبحوثين حيث ظير أن أعمى ( 2جدول رقم ) يشير
ماجستير " العممي يممؤىم% من عينة الدراسة 0007 %، وتمييا نسبة07بكالوريوس وىي 

 . "فأعمى

 ( 3جذًل رقى )

 انًؤىم انؼهًي تٌزيغ ػينت انذراست حسب يتغير

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمً
 0007 30 ماجستير فأعمى

 0701 31 بكالوريوس

 007 3 دبموم

  01101 031 لمجموعا

 

 :المنظمات غٌر الحكومٌةفً مجال  الخبرةعدد سنوات  1.1.4.1

أن أعمى نسبة لخبرة المبحوثين في مجال المنظمات غير الحكومية تقع بين  (4) ويظير الجدول
 سنوات 5أكبر من  سنوات، كما يظير من الجدول أن غالبية المبحوثين خبرتيم 10سنوات و 5

 %(.76) ما يقارب تصل النسبة إلى

وتعكس نسبة الخبرة في مجال المنظمات غير الحكومية لدى المبحوثين قدرتيم عمى تقييم 
  لقطاع المنظمات غير الحكومية. العناصر المؤثر في التمويل واستمراريتو

 (1جدول رقم )

 انًنظًبث غير انحكٌييتفي يجبل  انخبرةسنٌاث  ػذد تٌزيغ ػينت انذراست حسب يتغير

 النسبة المئوية التكرار المنظمات غٌر الحكومٌةسنوات خبرتك فً مجال عدد 

 3103 33 سنوات5أقل من 

 1101 14 سنوات10أقل من  -5

 3101 31 سنة15أقل من -10

 0704 03 سنة فأكثر15

  01101 031 المجموع
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 :نظمةمع الم الخبرةعدد سنوات  1.1.4.5

% تتركز خبرتيم في نفس 43.3مبحوثين وىي ( أن أعمى نسبة من ال5ويظير جدول رقم )
% من 8.3سنوات في نفس المنظمة، وأن أقل نسبة ىي 10سنوات وأقل من 5المنظمة بين 

 سنة. 15عينة الدراسة خبرتيم في نفس المنظمة تتجاوز 

الشخص الذي وتعكس ىذه النسبة رأي عينة الدراسة من وجية نظر المنظمة نفسيا، حيث يعكس 
الستبانة رأي منظمتو في المتطمبات المالية المؤثرة في الحصول عمى التمويل قام بتعبئة ا
 واستمراريتو.

 ( 5جذًل رقى )

 نظًت يغ انًانخبرة ػذد سنٌاث  تٌزيغ ػينت انذراست حسب يتغير

 النسبة المئوٌة التكرار نظمةعدد سنوات خبرتك مع الم
 2704 12 سنوات 7أقل من 

 1202 73 عُٕاد.9ألم يٍ  -2

 0307 07 عُخ92ألم يٍ  -.9

 402 01 عُخ فأكثش92

  01101 031 المجموع

  :القطاع الذي تعمل بو المنظمة 1.1.4.4

، 2009ديفوير وترتير  استعانت الباحثة لتصنيف القطاعات التي تعمل بيا المنظمات بدراسة
إلى خمس حيث صنفت الدراسة التسع عشر قطاع التي تعمل بيا المنظمات غير الحكومية 

 مجموعات أساسية، وىي كالتالي:

المجموعة األولى "األعمال الخيرية واإلغاثية": حيث تعمل المنظمات غير الحكومية فييا 
 باألعمال الخيرية واإلغاثة الطارئة.

المجموعة الثانية "االقتصاد": حيث تعمل المنظمات غير الحكومية فييا بقطاع التنمية الريفية، 
 لبيئة، وقطاع التدريب الميني.وقطاع المياه وا

المجموعة الثالثة "تنمية قائمة عمى الحقوق": ويقصد بيا قطاع حقوق االنسان، وتعزيز 
 الديمقراطية والحكم الرشيد، وقطاع شئون المرأة.
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المجموعة الرابعة "التعميم": وتشمل قطاع األبحاث، وتعميم العموم، والعموم االنسانية، والنشاطات 
 واألنشطة الدينية.الثقافية، 

المجموعة الخامسة "الخدمات االجتماعية": وتشمل قطاع الخدمات الصحية، ورعاية المسنين، 
 ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وأنشطة األطفال، والشباب والرياضة.

القطاعات التي تعمل بيا المنظمات عينة الدراسة، ويظير الجدول أن  (6جدول رقم )يعكس 
نظمات تعمل في عده قطاعات وغير متخصصة في قطاع واحد وىذا ما تظيره ىناك بعض الم
% تعمل 28.7 أكبر نسبة من المنظمات غير الحكومية وىي (. وقد كانت195عدد التكرارات )

% من المنظمات تعمل في قطاع "الخدمات 31.3وتمييا  الخيرية"، "األعمالفي قطاع 
% 12.8 ، وأنت تعمل في قطاع "حقوق إنسان"% من المنظما14.9، وثم نسبة االجتماعية"

  .تعمل في قطاع "التعميم"% من المنظمات 12.3من المنظمات تعمل في قطاع "االقتصاد"، و

ويتبين مما سبق أن نسبة األعمال الخيرية والخدمات االجتماعية حصمت عمى أعمى نسبة فيي 
جو المنظمات لمعمل االغاثي % من عينة الدراسة، وىذا يؤكد تو 31مجتمعة تمثل ما نسبتو 

 والخيري بشكل أكبر من التوجو نحو القطاعات التنموية.

 ( 4جدول رقم )
 القطاع الذي تعمل بو المنظمة

 النسبة المئوية التكرار القطاع الذي تعمل بو المنظمة

 28.7 56 األعمال الخيرية

 12.8 25 االقتصاد

 14.9 29 حقوق إنسان

 12.3 24  التعميم

 31.3 61 مات االجتماعيةالخد

 100.0 195 المجموع
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  قيمة المنح المتوفرة لممنظمة سنويًا:  1.1.4.4

( نسبة المنح السنوية لممنظمات عينة الدراسة من حيث قيمة المنح 7يعكس جدول رقم )
أكبر نسبة من المنظمات عينة الدراسة والمشاريع السنوية التي تتوفر داخميا، حيث تبين أن 

% من 27.5%، وتمييا 39.2مى منح سنوية بما يعادل مميون دوالر فأكثر وىي تحصل ع
ألف دوالر، 500ألف دوالر وألق من 200المنظمات عينة الدراسة تحصل عمى منح سنوية بين 

ألف دوالر وأقل من 500% من المنظمات عينة الدراسة تحصل عمى منح ما بين 18.3وتمييا 
حيث تبمغ قيمة المنح % 15.0 نظمات غير الحكومية ىيمميون دوالر، وأقل نسبة من الم
 ألف دوالر. 200السنوية التي تحصل عمييا أقل من 

 (4جدول رقم )
 قٌمة المنح المتوفرة للمنظمة سنوٌا  

 قٌمة المنح المتوفرة للمنظمة سنوٌا  

 دوالر أمريكي(باأللف  المبالغ) 
 النسبة المئوية التكرار

 15.0 18 يكيدوالر أمر ألف  200اقل من 
 27.5 33 دوالر أمريكيألف  500أقل من -200
 18.3 22 دوالر أمريكيمميون  أقل من-500
 39.2 47 فأكثر دوالر أمريكيمميون 

  100.0 120 المجموع

 :المنظمة مصادر التمويل المتوفرة لدى 1.1.4.4

حدة، حيث س ِمَح تنوع مصادر التمويل المتنوعة داخل المنظمة الوا (8جدول رقم )يظير ال
بينما عدد  328لممنظمة اختيار اكثر من مصدر تمويل ليا ولذلك فقد بمغ عدد التكرارات 

منظمة وىو ما يؤكد تنوع وتعدد مصادر التمويل داخل  98المنظمات عينة الدراسة ىو 
أعمى مصدر تمويل متوفر لممنظمات عينة الدراسة ىو المنظمات عينة الدراسة. وقد تبين أن 

% من 23.2%، ويمييا التمويل العربي حيث أن 23.2تمويل أوروبي وتبمغ ىذه النسبة ال
المنظمات عينة الدراسة تحصل عمى ىذا التمويل، كما يظير الجدول أن أقل مصدر تمويل 

% من المنظمات عينة الدراسة تحصل 5.8لممنظمات عينة الدراس كان البنك الدولي حيث أن 
 عمى ىذا التمويل. 
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 ( 8رقم )جدول 
 ةمنظمالمصادر التمويل المتوفرة لدى 

 النسبة المئوية التكرار مصادر التمويل المتوفرة لدى منظمتك

 12.8 42 ذاتي
USAID 32 9.8 
 23.2 76 أوروبي
 18.0 59 عربي

 9.8 32 إسبلمي
 7.9 26 ياباني

 12.8 42 أمم متحدة
 5.8 19 بنك دولي

 100.0 328 المجموع

 من جية مانحة المنظمة ل مدة تمويل حصمت عميوأطو 1.1.4.4

وبذلك  تعكس قدرة المنظمات في الحصول عمى تمويل لفترة طويمة،  (9جدول رقم ) يظير
وقد آراءىا لمعناصر المؤثرة في استمرارية التمويل من خبلل االجابة عمى االستبانة أداة الدراسة، 

قد حصمت عمى تمويل يتجاوز  لمنظماتا % من28.3كانت أعمى نسبة من عينة الدراسة وىي
المنظمات حصمت تمويل لمدة  % من24.2، وتمييا نسبة (أربع سنوات فما فوق)شير فأكثر 48
 سنوات(.3شير )36

 ( 9جدول رقم )
 أطول مدة تمويل حصمت عمييا من جية مانحة

 النسبة المئوية التكرار أطول مدة تمويل حصمت عمييا من جية مانحة

 3.3 00 شهر03

 0701 04 شٓش95

 0000 01 شٓش61

 103 7 شٓش.0

 3103 33 شٓش03

 007 3 شٓش 16

 3402 21 شٓش فأكثش 15

  100.0 120 المجموع
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 ة:منظمالالممول الرئيسي ألنشطة وبرامج  1.1.4.01

حيث س مح لممنظمة اختيار  الممول الرئيسي داخل المنظمات عينة الدراسة( 10يبين جدول رقم )
"أوروبي"، يمييا  % من المنظمات مموليا الرئيسي ىو38.3، وقد تبين يل واحدة فقطجية تمو 

من المنظمات عينة الدراسة مموليا الرئيسي عربي. وأقل نسبة  19.2الممول العربي حيث أن 
 %.4.2من المنظمات كان تمويميا الرئيسي من الممول "ياباني" حيث بمغت النسبة 

 ( 10جدول رقم )
 المنظمةيسي ألنشطة وبرامج مول الرئالم

 النسبة المئوية التكرار الممول الرئيسي ألنشطة وبرامج منظمتك

USAID 20 16.7 
 38.3 46 أوروبي
 19.2 23 عربي

 6.7 8 إسبلمي
 5.8 7 بنك دولي

 4.2 5 ياباني
 9.2 11 أمم متحدة

  100.0 120 المجموع

 :ٌس إلى إجمالً تموٌل المنظمةنسبة التموٌل السنوي من الممول الرئ 1.1.4.00

نسبة التمويل التي تحصل عمييا المنظمات عينة الدراسة من الممول  (00يبين جدول رقم )
نسبة التموٌل السنوي من الممول الرئٌس إلى % من المنظمات بمغ 1103الرئيسي، وقد تبين أن 

نسبة ات بمغ % من المنظم37يمييا %"، و 31أقل من  -%21"من  إجمالً تموٌل المنظمة

 %".31أقل -%31"من  التموٌل السنوي من الممول الرئٌس إلى إجمالً تموٌل المنظمة

% من 3303ويعكس ىذا الجدول حجم االعتماد عمى ممول واحد ورئيس حيث أن ما نسبتو 
% وأقل من 21تعتمد عمى ممول رئيسي واحد لتمويل أكثر من  الدراسة إجمالي المنظمات عينة

ي موازنتيا. وىذا يؤكد خطورة التمويل وأىمية المحافظة عمى استمراريتو، وذلك % من إجمال31
 ما سوف تعكسو العينة من آراء خبلل االجابة عمى استبانة الدراسة.



76 

 

  ( 11جدول رقم )
 نسبة التمويل السنوي من الممول الرئيس إلى إجمالي تمويل المنظمة

مالً تموٌل نسبة التموٌل السنوي من الممول الرئٌس إلى إج

 المنظمة
النسبة  التكرار

 المئوية
 3104 37 %21أقل من 

 1103 72 %.3أقل من  -%.0من 

 3701 21 %.6أقل -%.3من 

 0101 03 %فأكثر.6من 

  011.1 041 المجموع

 :أزمة نقص التموٌل توفر سٌاسة خاصة باحتٌاطٌات مالٌة داخل المنظمة لمواجه 1.1.4.04

سياسة خاصة بتوفير احتياطيات  المنظمات يوجد لدييا % من3402ن ( أ03يبين جدول رقم )
سياسة خاصة  لدييا المنظمات ال يوجد  % من2000، بينما مالية لمواجو أزمة نقص التمويل

 .بتوفير احتياطيات مالية لمواجو أزمة نقص التمويل

د لجأت المنظمات نظرًا لمظروف السياسية واألوضاع غير المستقرة التي يمر بيا قطاع غزة فق
غير الحكومية إلى سياسة خاصة بتوفير احتياطيات مالية لمواجيو أزمة نقص التمويل، حيث 
ترتكز ىذه السياسة عمى تنوع جيات التمويل الخاصة بالمنظمات. وىذا ما يتفق مع دراسة 

لدى تحديد ومراجعة سياسات التخطيط المالي ( والتي أبرزت قيام المنظمات ب3117، الجديمي)
المنظمات غير الحكومية بحيث تمكنيا من التخطيط المالي السميم لتحافظ عمى بقائيا واستمرارية 

  أداءىا.

 ( 04جدول رقم )
 توفر سٌاسة خاصة باحتٌاطٌات مالٌة داخل المنظمة لمواجه أزمة نقص التموٌل

ىل يوجد لدى منظمتك سياسة خاصة بتوفير احتياطيات مالية لمواجو أزمة 
 ؟لتمويلنقص ا

النسبة  التكرار
 المئوية

 68.3 82 نعم
 31.7 38 ال

  100.0 120 المجموع
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 تقٌٌم المخاطر التً تهدد التموٌل المتوفر داخل المنظمة:  1.1.4.01

مخاطر التي تيدد التمويل القامت بتقييم  المنظمات % من4104( أن 02يبين جدول رقم )
مخاطر التي تيدد التمويل المتوفر القامت بتقييم  تالمنظما % من0303، بينما المتوفر لدييا

. وتعتبر الموازنة السنوية جزء ميم في عممية تقييم المخاطر الخاصة بالتمويل داخل لدييا
م المنظمات ( والتي أظيرت قيا3117، حمس)المنظمة، ولذلك فإن النتائج تتفق مع دراسة 

يًا مع كون ىذه المؤسسات تعتمد في بإعداد موازنات سنوية تماش غير الحكومية المحمية
خبلل استخدام  وذلك منالتمويل عمى المنح واليبات والتبرعات من دول مؤسسات أجنبية 

ن كانت موازنات قصيرة األجل أي لسنة واحدة قادمة.  الموازنات حتى وا 

 ( 01جدول رقم )

 تقٌٌم المخاطر التً تهدد التموٌل المتوفر داخل المنظمة

 النسبة المئوية التكرار مخاطر التي تيدد التمويل المتوفر لدييا؟الك بتقييم قامت منظمتىل 

 4104 30 نعم

 0303 32 ال

  01101 031 المجموع

 أداة الدراسة : 1.1

 تم إعداد االستبانة عمى النحو التالي:

 إعداد استبانة أولية من اجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات. -1
 ى المشرف من اجل اختبار مدى مبلئمتيا لجمع البيانات.عرض االستبانة عم -2
 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. -3
تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورىم بتقديم النصح واإلرشاد  -4

 وتعديل وحذف ما يمزم.
 ما يناسب.إجراء دراسة اختباريو ميدانية أولية لبلستبانة وتعديل حسب  -5
، ولقد تم تقسيم  توزيع االستبانة عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة -6

 كما يمي: إلى جزأين  االستبانة
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 NGOالمنظمات غير حكومية : يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة و الجزء األول
 .فقرة 13ويتكون من  دوليةالمانحة الوالمنظمة 

 العوامل التي تؤثر في استمرارية التمويل داخل المنظمات غير الحكومية: يتناول نيالجزء الثا
 محاور كما يمي:أربع وتم تقسيمو إلى 

 12ويتكون من  العوامل والسياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكومية يتناول األول: المحور
 فقرة. 

من أجل مات غير الحكومية المنظ منمتطمبات الجيات المانحة يتناول  المحور الثاني:
 فقرة 13ويتكون من  الحصول عمى التمويل واستمراريتو

النظام المحاسبي الداخمي في المنظمة غير الحكومية عناصر يتناول تأثير وجود  المحور الثالث:
 فقرة 13ويتكون من  محصول عمى التمويل واستمراريتول

عايير المحاسبة الدولية من ِقَبل المنظمة غير تأثير االلتزام بمتطمبات ميتناول  لمحور الرابع:ا
 فقرة 16ويتكون من  الحكومية في الحصول عمى التمويل واستمراريتو

، جًدا مؤثر" تعني  5إجابات حيث الدرجة "  5وقد كانت اإلجابات عمى كل فقرة مكونة من 
 (.14كما ىو موضح بجدول رقم ) ال يوجد تأثير" تعني 1والدرجة "

 (14جدول رقم)
 مقياس اإلجابات

 جًدا مؤثر مؤثر مؤثرأحيانا  مؤثر اً نادر  تأثير ال يوجد درجة الموافقة
 5 1 1 4 0 الوزن

 صدق وثبات االستبيان: 1.5

(، 133: 0337صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو )العساف، 
يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، كما يقصد بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي 

)عبيدات  ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"
 ما يمي:من خبلل التأكد من صدق أداة الدراسة وقد تم  ،(003، 3110وآخرون 
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 : تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين :صدق فقرات االستبيان 1.5.0

 لظاىري لألداة ) صدق المحكمين(:الصدق ا 1.5.0.0

قامــت الباحثــة بعــرض أداة الدراســة فــي صــورتيا األوليــة عمــى مجموعــة مــن المحكمــين تألفــت مــن 
( أعضاء من أعضاء الييئة التدريسـية فـي كميـة التجـارة بالجامعـة اإلسـبلمية  متخصصـين فـي 7)

لية والتمويـل فـي المنظمـات ( متخصصين في مجال االدارة الما1المحاسبة واإلدارة واإلحصاء، و)
ــــم ) ــــة والجيــــات المانحــــة. ويوضــــح الممحــــق رق ــــر الحكومي ــــذين قــــاموا 0غي ( أســــماء المحكمــــين ال

إبــداء آرائيــم فــي مــدى مبلئمــة العبــارات  ب مــن المحكمــينِمــمشــكورين بتحكــيم أداة الدراســة. وقــد ط  
لممحـور الـذي  لقياس ما وضعت ألجمو، ومدى وضـوح صـياغة العبـارات ومـدى مناسـبة كـل عبـارة

ينتمي إليـو. ومـدى كفايـة العبـارات لتغطيـة كـل محـور مـن محـاور متغيـرات الدراسـة األساسـية ىـذا 
من تعديل صياغة العبـارات أو حـذفيا، أو إضـافة عبـارات  باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً 

لخصـــائص الشخصـــية ابالبيانـــات األوليـــة ) جديـــدة ألداة الدراســـة، وكـــذلك إبـــداء آرائيـــم فيمـــا يتعمـــق
. وتركــزت توجييــات المحكمــين عمــى انتقــاد طــول االســتبانة حيــث كانــت مطموبــة مــن المبحــوثينال

تحتــوي عمــى بعــض العبــارات المتكــررة، كمــا أن بعــض المحكمــين نصــحوا بضــرورة تقمــيص بعــض 
ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.  العبارات من بعض المحاور وا 

إجـراء التعـديبلت التـي اتفـق عمييـا لتي أبداىا المحكمون تـم والتوجييات اواستنادًا إلى المبلحظات 
وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيا، ويظير  ين، حيث تم تعديل صياغة العباراتممعظم المحك
 ( االستبانة في شكميا النيائي.3ممحق رقم )

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: 1.5.0.4

   37 ت االسـتبيان عمـى عينـة الدراسـة االسـتطبلعية البـالغ حجميـاتم حساب االتساق الداخمي لفقـرا
 ية لممحور التابعة لو كما يمي: مفردة، وذلك بحساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكم

 العوامل والسياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكوميةالصدق الداخمي لفقرات المحور األول: 

العوامل ) مبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األوليبين معا( 07جدول رقم )

( والمعدل الكمي لفقراتو، والذي يبين أن معامبلت غٌر الحكومٌة والسٌاسات التنظٌمٌة للمنظمات
قل من إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أ حيث (،1017االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 .ور األول  صادقة لما وضعت لقياسولمحوبذلك تعتبر فقرات ا 1017
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 (15جدول رقم )
 العوامل والسياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكوميةالصدق الداخمي لفقرات المحور األول: 

معامل  الفقرة م.
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.725 رٕفش سؤٚب ٔأْذاف ٔسعبنخ خبطخ ثؼًم انًُظًخ 1

 0.000 0.683 خ رٕػح يٓبو ٔيغئٕنٛبد انًٕظف0ٍٛٔخٕد ْٛكهٛخ ئداسٚ 2

 0.001 0.607 ٔخٕد يٕظفٍٛ يخزظٍٛ فٙ كزبثخ يمزشحبد انًشبسٚغ0 3

 0.002 0.598 ٔخٕد ٔطف ٔظٛفٙ ٕٚػح يٓبو ٔطالحٛبد كم ٔظٛفخ0 4

ٔخٕد يدهظ ئداسح فؼبل ٔداػى يكٌٕ يٍ شخظٛبد اػزجبسٚخ يإثشح  5

 ثبنًدزًغ0
0.660 0.000 

 0.000 0.852 م انًُظًخ ٔانفئخ انزٙ رغزٓذفٓب0يدبل ػً 6

 0.000 0.814 عًؼخ انًُظًخ فٙ انًدزًغ انًحهٙ ٔانًًٕن0ٍٛ 7

اػزًبد انًُظًخ ػهٗ انذػى انًزٕفش ألَشطخ ٔيشبسٚغ يزفك ػهٛٓب يغ اندٓبد  8

 انًبَحخ0
0.831 0.000 

ٔلظٛش  رُٕع يظبدس انزًٕٚم يٍ اندٓبد انًبَحخ نهًُظًخ ثٍٛ ؽٕٚم األخم 9

 األخم0
0.498 0.011 

رٕفش رًٕٚم رارٙ يغزًش نهًُظًخ ٚغًح نٓب ثًٕاخٓخ أصيبد َمض انزًٕٚم  10

 ثشكم يفبخأح0
0.862 0.000 

ٔخٕد عٛبعبد ٔاػحخ ٔيكزٕثخ فٙ داخم انًُظًخ ثخظٕص انزٕظٛف  11

 ٔاخزٛبس انفئخ انًغزفٛذح0
0.679 0.000 

 0.001 0.623 ٔيدهظ ئداسح انًُظًخ0 ػمذ اخزًبػبد دٔسٚخ نهدٓبد انزُفٛزٚخ 12

  α  ≤ 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط

تأثير تطبيق متطمبات الجيات المانحة في المنظمات : الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني
 غير الحكومية بالحصول عمى التمويل واستمراريتو

تأثٌر تطبٌق فقرة من فقرات المحور الثاني ) (  يبين معامبلت االرتباط بين كل03جدول رقم ) 

( متطلبات الجهات المانحة فً المنظمات غٌر الحكومٌة بالحصول على التموٌل واستمرارٌته



81 

 

(، 1017بينة دالة عند مستوى داللة )، والذي يبين أن معامبلت االرتباط الموالمعدل الكمي لفقراتو
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما  1.05قل من إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أ حيث

 .وضعت لقياسو

 (16جدول رقم )
تأثير تطبيق متطمبات الجيات المانحة في المنظمات : دق الداخمي لفقرات المحور الثانيالص

 غير الحكومية بالحصول عمى التمويل واستمراريتو
معامل  الفقرة م.

 االرتباط 
القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.896 منظمة لسٌاسة واجراءات الشراء الخاصة بكل جهة مانحة.تطبٌق ال 0

 0.000 0.874 إعداد المنظمة للتقارٌر المالٌة وفق النماذج المطلوبة من الجهات المانحة. 3

التزام المنظمة بتجهٌز التقارٌر المالٌة وفق الفترة المحددة لكل مرحلة من  2

 هة المانحة. مراحل المشروع والمحددة من قبل الج
0.761 0.000 

 0.001 0.607 التزام المنظمة بقوانٌن وسٌاسات الجهات المانحة فً عملٌة الصرف. 1

إعداد المنظمة الموازنة الخاصة بالمشروع أو البرنامج بشكل ٌعبر عن  7

 األنشطة من وجهة نظر الجهة المانحة.
0.686 0.000 

المتبعة والسٌاسات المفروضة  المواءمة بٌن سٌاسات المنظمة المحاسبٌة 3

 من قبل الجهات المانحة )األساس النقدي/أساس االستحقاق(.
0.638 0.001 

التزام المنظمة بشروط التعاقد المالٌة ومدى مطابقتها ببنود الصرف الموازنة  0

 المعتمدة.
0.759 0.000 

التزام المنظمة بإجراءات وسٌاسات الجهات المانحة الخاصة باألصول  4

 الثابتة.
0.877 0.000 

موافقة الجهات المانحة على طاقم العمل المشرف على تنفٌذ أنشطة  3

 المشروع. 
0.755 0.000 

التزام اإلدارة التنفٌذٌة للمنظمة بالمتابعة واإلشراف على أنشطة المشارٌع  01

 المختلفة. 
0.848 0.000 

 0.000 0.686 شكل عام.التزام المنظمة بتوفٌر تقارٌر دورٌة حول أنشطتها ب 00

توفر تقارٌر المنظمة بشكل ٌسمح لكافه الفئات المستفٌدة والجهات المانحة  03

 االطالع علٌها.
0.731 0.000 

 0.000 0.772 توثٌق المستندات المالٌة واإلدارٌة بشكل متوافق مع سٌاسات المانحٌن. 02

  α  ≤ 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط
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تأثير وجود العوامل التالية في النظام المحاسبي : دق الداخمي لفقرات المحور الثالثالص
 محصول عمى التمويل واستمراريتوالداخمي في المنظمة غير الحكومية ل

( يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث )تأثير وجود 17جدول رقم )
محصول عمى التمويل سبي الداخمي في المنظمة غير الحكومية لالعوامل التالية في النظام المحا

( والمعدل الكمي لفقراتو، والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى واستمراريتو
وبذلك تعتبر فقرات المحور  0.05قل من أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أ(، حيث 0.05داللة )

 .اسوالثالث  صادقة لما وضعت لقي

 (17جدول رقم )
تأثير وجود العوامل التالية في النظام المحاسبي : الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث

 محصول عمى التمويل واستمراريتوالداخمي في المنظمة غير الحكومية ل

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

ٕٚػح انغٛبعبد ٔخٕد َظبو يبنٙ يكزٕة ٔيؼزًذ يٍ يدهظ االداسح،  0

 انًبنٛخ انًزجؼخ داخم انًُظًخ0
0.684 0.000 

 0.000 0.772 ٔخٕد رمبسٚش يبنٛخ عُٕٚخ خزبيٛخ يؼزًذح يٍ يدهظ االداسح0 3

ٔخٕد رمشٚش يذلك حغبثبد خبسخٙ يؼزًذ يٍ اندًؼٛخ انؼًٕيٛخ ثشكم  2

 ع0ُٕ٘
0.676 0.000 

نٓب ثفزح ٔخٕد دنٛم/شدشح حغبثبد ٔاػح خبص ثبنًُظًخ ٔٚغًح  1

 حغبثبد يغزمهخ نكم خٓخ يبَحخ0
0.714 0.000 

ٔخٕد ثشَبيح يحٕعت فؼبل رغدم فّٛ كبفخ انؼًهٛبد انًبنٛخ انخبطخ  7

 ثبنًُظًخ0
0.836 0.000 

ٔخٕد يزكشاد رغٕٚخ نهحغبثبد انجُكٛخ انخبطخ ثبنًُظًخ ثشكم  3

 شٓش0٘
0.721 0.000 

ٔانًظشٔفبد انخبطخ  اعزخذاو األعهٕة انُمذ٘ فٙ دفغ االنزضايبد 0

 ثبنًُظًخ فٙ أػٛك انحذٔد0
0.700 0.000 

ٔخٕد عٛبعخ خبطخ ٔٔاػحخ ثبنًظشٔفبد انُمذٚخ/ٔانًظشٔفبد  4

 انُثشٚخ0
0.734 0.000 

ٔخٕد عدم خبص نزغدٛم كبفّ األطٕل انثبثزخ ٔفك لًٛزٓب انزبسٚخٛخ،  3

 نًزبثؼخ حشكزٓب ػًٍ انًُظًخ0
0.868 0.000 

هٗ انششاء ٔفك عٛبعخ ٔاػحخ ٔيحذدح رغًح لذسح انًُظًخ ػ 01

 ثبنزُبفغٛخ0
0.815 0.000 

 0.000 0.674 ٔخٕد يحبعت/ؽبلى يبنٙ يزخظض نًزبثؼخ ئػذاد انزمبسٚش انًبنٛخ0 00
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 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.865 ٔخٕد يٕاصَخ عُٕٚخ نهًُظًخ يؼزًذح يٍ يدهظ اإلداسح0  03

د انفؼهٛخ ػٍ ٔخٕد رمبسٚش نمٛبط األداء انًبنٙ ٔرمٛٛى االَحشافب 02

 انًخطؾ0
0.914 0.000 

  α  ≤ 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط

 (18جدول رقم )
تأثير االلتزام بمتطمبات معايير المحاسبة الدولية من الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: 

 ِقَبل المنظمة غير الحكومية في الحصول عمى التمويل واستمراريتو
عامل م الفقرة م.

 االرتباط 
القيمة 
 االحتمالية

0 
تصنف األصول الخاصة بالمنظمة غٌر الحكومٌة إلى أصول غٌر 

مقٌدة )المنظمة حرة التصرف بها(، مقٌدة مؤقتاً )مقٌدة بفترة أو هدف 

 معٌن(، مقٌدة )محددة بنود الصرف(.

0.605 0.001 

 0.001 0.625 إعداد قائمة المركز المالً للمنظمة وفق تصنٌف األصول. 3

تصنٌف المصارٌف واإلٌرادات حسب الوظٌفة )إدارٌة، مشارٌع،  2

 الحصول على التموٌل(
0.682 0.000 

إعداد قائمة أنشطة تظهر العجز أو الفائض المتوفر، كما تظهر  1

 المصارٌف واإلٌرادات وفق التصنٌف الوظٌفً لها.
0.611 0.001 

ات التشغٌلٌة واالستثمارٌة وجود قائمة تدفقات نقدٌة تظهر التدفق 7

 والتموٌلٌة.
0.672 0.000 

توفر مالحظات إٌضاحٌة خاصة بالقوائم المالٌة توضح المعاٌٌر  3

 والسٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً المنظمة.
0.768 0.000 

 0.000 0.656 التزام المنظمة بسٌاسات مالٌة ومحاسبٌة ثابتة. 0

 0.000 0.710 ئمة وموثوق بها.تطبق المنظمة سٌاسات محاسبٌة مال 4

 0.000 0.746 توفر المنظمة تقارٌر شاملة لكافه البرامج واألنشطة داخلها. 3

معلومات المناسبة والموثوق بها ال  توفر التقارٌر المعدة من المنظمة 01

 والقابلة للمقارنة.
0.824 0.000 

 0.000 0.737 على االستمرارٌة. استخدام التقارٌر المالٌة لتقٌٌم أداء المنظمة وقدرتها 00

 0.000 0.747 نشر التقارٌر المالٌة بشكل واسع ٌسمح لكافه الجهات االطالع علٌها. 03

 0.000 0.713 توجد لدى المنظمة معاٌٌر واضحة لتقٌٌم األداء. 02

% من 27نسبة المصارٌف المتعلقة بتجنٌد األموال ال تزٌد عن  01

 العوائد.
0.488 0.013 
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  α  ≤ 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط

تأثير االلتزام المحور الثالث )( يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 18جدول رقم )
بمتطمبات معايير المحاسبة الدولية من ِقَبل المنظمة غير الحكومية في الحصول عمى التمويل 

، والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى ( والمعدل الكمي لفقراتوواستمراريتو
 .لما وضعت لقياسو (، وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة0.05داللة )

 :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 1.5.0.1

معـدل جميـع محـاور االسـتبانة دال إحصـائيًا مبلت االرتبـاط بـين معـاجميـع ( يبين 19جدول رقم )
 حيـث لقياسـو، وضـع لمـا صـادقو االسـتبانة محـاور جميـع يعتبـر وبـذلك α ≤ 0.05 معنويـة مسـتوي

 0.769و 0.864تراوح معامل االرتباط بين 

 (04جدول رقم ) 
 الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة من محاورمعامل االرتباط بين معدل كل محور 

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

العوامل والسٌاسات التنظٌمٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة   األول

 0.000 0.834 12 فً الحصول على التموٌل

 الثاني
متطلبات الجهات المانحة فً المنظمات غٌر الحكومٌة 

 بالحصول على التموٌل واستمرارٌته
13 0.769 0.000 

 الثالث
تأثٌر وجود العوامل التالٌة فً النظام المحاسبً الداخلً 

فً المنظمة غٌر الحكومٌة للحصول على التموٌل 

 واستمرارٌته

13 0.864 0.000 

 الرابع
زام بمتطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من قَِبل تأثٌر االلت

المنظمة غٌر الحكومٌة فً الحصول على التموٌل 

 واستمرارٌته
16 0.859 0.000 

  α  ≤ 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط

% من 37نسبة المصارٌف المخصصة للبرامج واألنشطة ال تقل عن  07

 العوائد.
0.441 0.027 

 0.027 0.442 نسبة المنح والمساهمات من إجمالً عوائد المنظمة.استقرار  03
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 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  1.5.4

لــو تكــرر تطبيقيــا عمــى  احــدة تقريبــاً مــن أن اإلجابــة ســتكون و أمــا ثبــات أداة الدراســة فيعنــي التأكــد 
(. وقد أجرت الباحثة خطوات الثبـات 121: 0337األشخاص ذاتيم في أوقات مختمفة )العساف، 

 ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. نعمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتي

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية   4.5.2.1

معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين معـدل األسـئمة الفرديـة الرتبـة ومعـدل األسـئمة الزوجيـة الرتبــة تـم إيجـاد 
لكل بعد وقد تم تصحيح معـامبلت االرتبـاط  باسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون لمتصـحيح 

(Spearman-BrownCoefficient :حسب المعادلة  التالية ) 

معامل الثبات =
1

2

س

( يبين أن ىناك معامل 31ث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم )حيس

 ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يطمئن الباحثة عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة

 (20جدول رقم )
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

ط معامل االرتبا
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

انؼٌايم ًانسيبسبث انتنظيًيت نهًنظًبث غير   األول

 ًاستًراريتو في انحصٌل ػهَ انتًٌيم انحكٌييت
21 0.7817 0.8775 0.0000 

 الثاني
يتطهببث انجيبث انًبنحت في انًنظًبث غير 

 انحكٌييت ببنحصٌل ػهَ انتًٌيم ًاستًراريتو
21 0.7695 0.8697 0.0000 

 الثالث
تأثير ًجٌد انؼٌايم انتبنيت في اننظبو انًحبسبي 

هحصٌل ػهَ انذاخهي في انًنظًت غير انحكٌييت ن

 انتًٌيم ًاستًراريتو

21 0.8257 0.9045 0.0000 

 الرابع
تأثير االنتساو بًتطهببث يؼبيير انًحبسبت انذًنيت ين 

قِبَم انًنظًت غير انحكٌييت في انحصٌل ػهَ انتًٌيم 

 يتوًاستًرار

16 0.7428 0.8524 0.0000 

 0.0000 0.8719 0.7729 54 جميع الفقرات

  α  ≤ 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   4.5.2.2

ويقصد بو  ،طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثباتتم استخدام 
الحصول عمى نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف ما 

وىو ما يشير إلى ( أن معامبلت الثبات مرتفعة 30جدول رقم ) يظيريعني استقرار النتائج، و 
 .االستبانة بكل طمأنينةاستخدام 

 (21جدول رقم )
 الفا كرونباخ()طريقة  معامل الثبات

عدد  عنوان المحور محورال
 الفقرات

معامل 
 كرونباخ ألفا

فٙ  انؼٕايم ٔانغٛبعبد انزُظًٛٛخ نهًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ  األول

 ٔاعزًشاسٚزّ انحظٕل ػهٗ انزًٕٚم
21 0.8924 

 الثاني
متطلبات الجهات المانحة فً المنظمات غٌر الحكومٌة بالحصول 

 على التموٌل واستمرارٌته
21 0.8728 

 الثالث
تأثٌر وجود العوامل التالٌة فً النظام المحاسبً الداخلً فً 

 لحصول على التموٌل واستمرارٌتهالمنظمة غٌر الحكومٌة ل
21 0.9242 

 الرابع
تأثٌر االلتزام بمتطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من ِقَبل المنظمة 

 هغٌر الحكومٌة فً الحصول على التموٌل واستمرارٌت

16 0.8847 

 0.9014 54 الفقراتجميع 

 المعالجات اإلحصائية: 1.4

لتحقيــق أىــداف الدراســة وتحميــل البيانــات التــي تــم تجميعيــا، فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب 
 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعيـة

Social Science (SPSS) ،:وفيما يمي األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات 

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب  -1  2، ال يوجد تـأثير 1مقياس الخماسي )التم ترميز وا 
(، ولتحديـد طـول فتـرة )الحـدود الـدنيا والعميـا( جـًدا مؤثر 5، مؤثر 4، أحيانا مؤثر 3، نادرًا مؤثر

(، ثم تقسيمو عمى عدد فترات المقياس 4=1-5ة، تم حساب المدى) المستخدم في محاور الدراس
(، بعــد ذلــك تــم إضــافة ىــذه القيمــة إلــى اقــل 0.8=4/5الخمســة لمحصــول عمــى طــول الفقــرة أي )
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قيمة في المقياس )وىي الواحد الصحيح( وذلك لتحديـد الحـد األعمـى لمفتـرة األولـى وىكـذا وجـدول 
 مي:( يوضح أطوال الفترات كما ي22رقم )

 (44جدول رقم)
 طول الفترات

 701-1031 1031-2011 2011-3031 3031-0041 0041-0 الفترة
 جًدا مؤثر مؤثر مؤثرأحيانا  مؤثر اً نادر  تأثير ال يوجد الدرجة
 5 1 1 4 0 الوزن

والنســب المئويــة لمتعــرف عمــى الصــفات الشخصــية لمفــردات الدراســة وتحديــد  تتــم حســاب التكــرارا -3
 التي تتضمنيا أداة الدراسة ةدىا تجاه عبارات المحاور الرئيسياستجابات أفرا

وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن   Meanالمتوســط الحســابي  -2
كـل عبــارة مــن عبـارات متغيــرات الدراســة األساسـية، مــع العمــم بأنـو يفيــد فــي ترتيـب العبــارات حســب 

ن تفسير مدى االستخدام أو مدى الموافقة عممًا بأ (43ص ،0333أعمى متوسط حسابي ) كشك، 
 عمى العبارة يتم كما سبق أوضحناه في النقطة األولى.

لمتعـــــرف عمـــــى مـــــدى انحـــــراف   (Standard Deviation)تـــــم اســـــتخدام االنحـــــراف المعيـــــاري  -1
رئيسـية استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور مـن المحـاور ال

ـــراد  عـــن متوســـطيا الحســـابي، ويبلحـــظ أن االنحـــراف المعيـــاري يوضـــح التشـــتت فـــي اســـتجابات أف
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلـى جانـب المحـاور الرئيسـية، فكممـا اقتربـت قيمتـو 

ري مـن الصــفر كممــا تركــزت االسـتجابات وانخفــض تشــتتيا بــين المقيـاس )إذا كــان االنحــراف المعيــا
  .واحد صحيحا فأعمى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتيا(

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -7

 ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.معامل  -3

 .معادلة سبيرمان براون لمثبات -0

 Sample -1سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال )-اختبار كولومجروف -4

K-S). 

وسـط الفقـرة والمتوسـط لمعرفة الفـرق بـين مت One sample T testلمتوسط عينة واحدة  tاختبار  -3
 ".2الحيادي "

 .لمفرق بين متوسط عينتين مستقمتين tاختبار  -01



88 

 

 الفصــل الخامـــس

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 مقدمــــــة: 1.1

ميل فقرات وفرضيات الدراسة ومن ثم تحميل يستعرض ىذا الفصل اختبار التوزيع الطبيعي وتح
 الفرضية الرئيسية القائمة عمييا الدراسة.

 ((Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي 5.2

سمرنوف  لمعرفة ىـل البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال وىـو  -اختبار كولمجروفتم استخدام 
ن معظـــم االختبـــارات المعمميـــة تشـــترط أن يكـــون تبـــار الفرضـــيات ألضـــروري فـــي حالـــة اخ اختبـــار

لكـل  ( نتـائج االختبـار حيـث أن القيمـة االحتماليـة1. ويوضـح الجـدول رقـم )توزيع البيانات طبيعياً 
( وىــذا يــدل عمــى أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي sig.05.0)  0.05محــور اكبــر مــن 

 .ةارات المعمميويجب استخدام االختب
 (1جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 0.605 0.980 21 العوامل والسٌاسات التنظٌمٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة  األول

ر الحكومٌة متطلبات الجهات المانحة فً المنظمات غٌ الثاني

 بالحصول على التموٌل واستمرارٌته
21 0.73 0.660 

تأثٌر وجود العوامل التالٌة فً النظام المحاسبً الداخلً فً  الثالث

 لحصول على التموٌل واستمرارٌتهالمنظمة غٌر الحكومٌة ل
21 0.811 0.527 

تأثٌر االلتزام بمتطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من ِقَبل  الرابع

منظمة غٌر الحكومٌة فً الحصول على التموٌل ال

 هواستمرارٌت

16 0.763 0.605 

 0.360 0.924 54 جميع الفقرات
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 :تحميل فقرات وفرضيات الدراسة 5.1

( لتحميـل فقـرات االسـتبانة، وتكـون One Sample T testلمعينـة الواحـدة ) Tتـم اسـتخدام اختبـار 
كبـر مـن أالمحسـوبة  tأفـراد العينـة يوافقـون عمـى محتواىـا إذا كانـت قيمـة الفقرة ايجابيـة بمعنـى أن 

بــر أكوالــوزن النســبي  1017اقــل مــن  القيمــة االحتماليــة)أو  1.98الجدوليــة  والتــي تســاوي  tقيمــة 
 tوتكون الفقرة سمبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون عمى محتواىا إذا كانت قيمة  ،%( 31من 

 1017قـل مـن أالقيمـة االحتماليـة )أو  1.98-الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  المحسوبة أصغر
%(، وتكون آراء العينـة فـي الفقـرة محايـدة إذا كـان مسـتوى الداللـة ليـا  31والوزن النسبي اقل من 

 .1017اكبر من 

 تؤثر السياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكومية األولى:ة الفرعية تحميل الفرضي 5.3.1
 α=0.05في الحصول عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

السياسات التنظيمية )ة الدراسة في فقرات المحور األول آراء أفراد عين( 3جدول رقم ) يظير
وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب ( لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى التمويل

 الوزن النسبي ىي كما يمي:

وىـي  "0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "%" 93.00"بمـغ الـوزن النسـبي " 0رة  رقـم "في الفق .0
 ." توفر رؤٌا وأهداف ورسالة خاصة بعمل المنظمةمما يدل عمى " 1017أقل من 

" وىـي 0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي " %"92.67"بمـغ الـوزن النسـبي " 3في الفقرة  رقـم " .3
 ".هٌكلٌة إدارٌة توضح مهام ومسئولٌات الموظفٌن وجود"مما يدل عمى  1017أقل من 

ىــي و " 0.000والقيمــة االحتماليــة تســاوي" %"91.00"بمــغ الــوزن النســبي  "0فــي الفقــرة  رقــم " .2
 ."سمعة المنظمة فً المجتمع المحلً والممولٌنمما يدل عمى أن " 1017أقل من 

 يمي: كما تبين النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما

وىي  "0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "82.33"بمغ الوزن النسبي " 01في الفقرة  رقم " .0
توفر تموٌل ذاتً مستمر للمنظمة ٌسممح لهما بمواجهمة أزممات " مما يدل عمـى 1017أقل من 

 ".نقص التموٌل بشكل مفاجأة
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 وىـي" 0.00يـة تسـاوي" %" والقيمـة االحتمال82.33"بمغ الوزن النسبي  "03في الفقرة  رقم "  .3
عقممد اجتماعممات دورٌممة للجهممات التنفٌذٌممة ومجلممس إدارة ممــا يــدل عمــى أن " 1017أقــل مــن 

 ".المنظمة

وىـي " 0.000%" والقيمة االحتماليـة تسـاوي "80.50" بمغ الوزن النسبي " 3في الفقرة  رقم " .2
مة بٌن طوٌمل تنوع مصادر التموٌل من الجهات المانحة للمنظ" مما يدل عمـى 1017اقل من 

 ".األجل وقصٌر األجل

السياســات التنظيميــة وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المحــور األول )
، والــوزن النســبي يســاوي    4.35( تســاوي لممنظمـات غيــر الحكوميــة فــي الحصــول عمــى التمويــل

 29.898تساويالمحسوبة  t%" وقيمة 60بر من الوزن النسبي المحايد "أك% وىي 86.97
وىـي  0.000تسـاوي والقيمة االحتمالية 1.98   الجدولية والتي تساوي tوىي اكبر من قيمة 

فــي تــؤثر نظمــات غيــر الحكوميــة السياســات التنظيميــة لممممــا يــدل عمــى أن  0.05مــن  أقــل
 α=0.05عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو  الحصول

ـــل أابقة وتؤكـــد الباحثـــة ووفـــق االحصـــائيات الســـ ن عوامـــل قـــوة المنظمـــة فـــي الحصـــول عمـــى التموي
والمـؤثرة عمــى اســتمراريتو  تتحــدد وفـق مــا تعكســو رؤيــة المنظمــة وأىـدافيا، ومــن ثــم وضــوح الييكميــة 
اإلدارية التي تحدد ميام ومسئوليات الموظفين بشكل وواضح يسمح ليم بأداء مياميم بكفاءة، ومـن 

الــذي تخدمــو، وتعتبــر ىــذه ىــي العناصــر األساســية األوليــة  ســمعة المنظمــة داخــل المجتمــع المحمــي
داخــــل المنظمــــة. وتتفــــق النتــــائج مــــع دراســــة  ةوالتــــي تنــــدرج تحتيــــا العديــــد مــــن السياســــات التنظيميــــ

(، والتــي أكــدت عمــى  أن أداء المنظمــات وأنشــطتيا تتــأثر بوجــود سياســات تنظيميــة 3117،شــرف)
 برامجيا.وىيكمية واضحة تتبلءم مع برامج المنظمة و 
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 (2جدول رقم )
  السياسات التنظيمية لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى التمويلتحميل فقرات المحور األول: 

 الفقرة م.

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t
مة  

لقي
ا

لية
تما
الح
ا

 

 0.000 32.284 93.00 0.560 4.65 توفر رؤٌا وأهداف ورسالة خاصة بعمل المنظمة 1

وجود هٌكلٌة إدارٌة توضح مهام ومسئولٌات  2

 الموظفٌن.
4.63 0.607 92.67 29.469 0.000 

وجود موظفٌن مختصٌن فً كتابة مقترحات  3

 المشارٌع.

4.39 0.702 87.83 21.726 0.000 

وجود وصف وظٌفً ٌوضح مهام وصالحٌات كل  4

 وظٌفة.
4.28 0.698 85.50 20.019 0.000 

جود مجلس إدارة فعال وداعم مكون من شخصٌات و 5

 اعتبارٌة مؤثرة بالمجتمع.
4.36 0.887 87.17 16.778 0.000 

 0.000 24.816 90.50 0.673 4.53 مجال عمل المنظمة والفئة التً تستهدفها. 6

 0.000 26.273 91.00 0.646 4.55 سمعة المنظمة فً المجتمع المحلً والممولٌن. 7

نظمة على الدعم المتوفر ألنشطة ومشارٌع اعتماد الم 8

 متفق علٌها مع الجهات المانحة.
4.39 1.907 87.83 7.996 0.000 

تنوع مصادر التموٌل من الجهات المانحة للمنظمة  9

 بٌن طوٌل األجل وقصٌر األجل.
4.03 1.025 80.50 10.959 0.000 

توفر تموٌل ذاتً مستمر للمنظمة ٌسمح لها بمواجهة  10

 مات نقص التموٌل بشكل مفاجأة.أز
4.12 0.997 82.33 12.265 0.000 

وجود سٌاسات واضحة ومكتوبة فً داخل المنظمة  11

 بخصوص التوظٌف واختٌار الفئة المستفٌدة.
4.15 0.876 83.00 14.382 0.000 

عقد اجتماعات دورٌة للجهات التنفٌذٌة ومجلس إدارة  12

 المنظمة.
4.12 0.936 82.33 13.062 0.000 

 0.000 29.898 86.97 0.494 4.35 جميع الفقرات

 1.98" تساوي 119ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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الثانية: تؤثر المتطمبات الخاصة بالجيات المانحة في الفرعية الفرضية تحميل  5.3.2
 .α=0.05الحصول عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

المتطمبات الخاصة )الثاني آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور ( 2جدول رقم ) ينيب
 .حسب الوزن النسبيمرتبة تنازليا ( بالجيات المانحة في الحصول عمى التمويل

 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

وىــي  "0.000%" والقيمــة االحتماليــة تســاوي "91.6"  بمــغ الــوزن النســبي "2فــي الفقــرة  رقــم " .1
مــاذج المطموبــة مــن إعــداد المنظمــة لمتقــارير الماليــة وفــق النممــا يــدل عمــى " 0.05أقــل مــن 

 ".الجيات المانحة
وىـي  "0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي " %"91.00" بمغ الوزن النسـبي  "3في الفقرة  رقم " .2

ظمة بتجييز التقارير المالية وفـق الفتـرة المحـددة لكـل مما يدل عمى" التزام المن 0.05أقل من 
 مرحمة من مراحل المشروع والمحددة من قبل الجية المانحة".

وىــي  "0.000"%" والقيمــة االحتماليــة تســاوي90.67" بمــغ الــوزن النســبي "4فــي الفقــرة  رقــم " .3
ة فـي عمميــة التـزام المنظمــة بقـوانين وسياســات الجيـات المانحــممــا يـدل عمــى " 0.05أقـل مـن 
 الصرف".

 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: أقلكما تبين النتائج أن 

" وىـي 0.000%" والقيمة االحتمالية تسـاوي "83.33بمغ الوزن النسبي " "11في الفقرة  رقم " .1
 مما يدل عمى "التزام المنظمة بتوفير تقارير دورية حول أنشطتيا بشكل عام". 0.05أقل من 

" 0.000%" والقيمــة االحتماليــة تســاوي "83.33" " بمــغ الــوزن النســبي 12قــرة  رقــم "فــي الف  .2
توفر تقارير المنظمة بشكل يسمح لكافو الفئات المسـتفيدة  "مما يدل عمى 0.05وىي أقل من 

 ."والجيات المانحة االطبلع عمييا
وىـي  "0.000ي "%" والقيمـة االحتماليـة تسـاو 76.50بمـغ الـوزن النسـبي " "9في الفقـرة  رقـم " .3

موافقة الجيـات المانحـة عمـى طـاقم العمـل المشـرف عمـى تنفيـذ مما يدل عمى " 0.05ل من اق
 أنشطة المشروع ".

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )المتطمبات الخاصة 
اوي يسالنسبي  والوزن ،4.31بالجيات المانحة في الحصول عمى التمويل( تساوي
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 25.996 المحسوبة تساوي t وقيمة %"60الوزن النسبي المحايد" كبر منأ % وىي86.14
وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 1.98 الجدولية والتي تساوي tاكبر من قيمة  وىي 

مما يدل عمى أن المتطمبات الخاصة بالجيات المانحة تؤثر في الحصول عمى  0.05اقل من 
 .α=0.05و عند مستوى داللو التمويل واستمراريت

وتبـــرز االحصـــائيات الســـابقة مـــدى وقـــوة تـــأثير التقـــارير الماليـــة المعـــدة مـــن ِقبـــل المنظمـــات غيـــر 
االتفاقيـات  محدد فـي)لمجيات المانحة بما يتفق مع سياسات المانحين ووفق جدول زمني  ةالحكومي

، كما أكدت االحصائيات عمى لالموقعة( في استمراريو حصول المنظمة غير الحكومية عمى التموي
عمـى تقـارير األنشـطة الممولـة  فقـط وتركيزىـا العامـة لممنظمـةعدم اىتمام الممولين بتقارير األنشـطة 

أبرزت عدم تدخل الممولين في اختيار طاقم المشروع وذلك لوجود ىيكل تنظيمي و ، كما ناحيتيا من
رضــية الســابقة بتــأثير الييكميــة االداريــة داخــل المنظمــة يضــمن أداء المــوظفين وىــذا يؤكــد نتــائج الف

 دراســـة األولـــىتين دراســـلممنظمـــة فـــي الحصـــول عمـــى التمويـــل واســـتمراريتو. وقـــد اتفقـــت النتـــائج مـــع 
(Biddle et. al., 2009 التي أكدت عمـى أن جـودة التقـارير الماليـة تجعـل المؤسسـات أقـل تـأثرًا )

 ىـــــي دراســـــة الثانيـــــةوالدراســـــة والتمويـــــل.  بـــــالظروف االقتصـــــادية وتزيـــــد مـــــن احتماليـــــة االســـــتثمار
(Laswad, 2005) كفــاءة التمويــل مــن رفــع حيــث أظيــرت الدراســة أىميــة نشــر التقــارير الماليــة ي

تزيد من القدرة عمى حشد أنواع مختمفـة البحث عن تمويل ذاتي و معمومات مالية تسمح بحيث يوفر 
 التمويل.من 

 (3جدول رقم )
 المتطمبات الخاصة بالجيات المانحة في الحصول عمى التمويل تحميل فقرات المحور الثاني:

 الفقرة م.

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن
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ن ال
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مة 
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t
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تما
الح
ة ا
قيم
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تطبٌق المنظمة لسٌاسة واجراءات الشراء الخاصة بكل  1

 جهة مانحة.
4.43 0.752 88.50 20.753 0.000 

المالٌة وفق النماذج المطلوبة إعداد المنظمة للتقارٌر  2

 من الجهات المانحة.
4.58 0.668 91.67 25.949 0.000 

التزام المنظمة بتجهٌز التقارٌر المالٌة وفق الفترة  3

المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع والمحددة من 

 قبل الجهة المانحة. 

4.55 0.765 91.00 22.186 0.000 
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ٌاسات الجهات المانحة فً التزام المنظمة بقوانٌن وس 4

 عملٌة الصرف.
4.53 0.755 90.67 22.242 0.000 

إعداد المنظمة الموازنة الخاصة بالمشروع أو  5

البرنامج بشكل ٌعبر عن األنشطة من وجهة نظر 

 الجهة المانحة.

4.33 0.792 86.67 18.439 0.000 

المواءمة بٌن سٌاسات المنظمة المحاسبٌة المتبعة  6

ت المفروضة من قبل الجهات المانحة والسٌاسا

 )األساس النقدي/أساس االستحقاق(.

4.18 0.788 83.67 16.442 0.000 

التزام المنظمة بشروط التعاقد المالٌة ومدى مطابقتها  7

 ببنود الصرف الموازنة المعتمدة.
4.39 0.813 87.83 18.759 0.000 

نحة التزام المنظمة بإجراءات وسٌاسات الجهات الما 8

 الخاصة باألصول الثابتة.
4.18 0.879 83.67 14.745 0.000 

موافقة الجهات المانحة على طاقم العمل المشرف على  9

 تنفٌذ أنشطة المشروع. 
3.83 0.914 76.50 9.892 0.000 

التزام االدارة التنفٌذٌة للمنظمة بالمتابعة واالشراف  10

 على أنشطة المشارٌع المختلفة. 
4.23 0.825 84.50 16.273 0.000 

التزام المنظمة بتوفٌر تقارٌر دورٌة حول أنشطتها  11

 بشكل عام.

4.17 0.882 83.33 14.483 0.000 

توفر تقارٌر المنظمة بشكل ٌسمح لكافه الفئات  12

 المستفٌدة والجهات المانحة االطالع علٌها.

4.17 0.803 83.33 15.922 0.000 

واإلدارٌة بشكل متوافق مع  توثٌق المستندات المالٌة 13

 سٌاسات المانحٌن.

4.43 0.774 88.50 20.163 0.000 

 0.000 25.996 86.14 0.551 4.31 جميع الفقرات

 1.98" تساوي 119ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

ت غير الثالثة: يؤثر النظام المحاسبي الداخمي لممنظماالفرعية  الفرضيةتحميل  5.3.3
 .α=0.05الحكومية في الحصول عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى داللو 

النظام المحاسبي )الثالث آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور ( 1جدول رقم )يظير 
 حسب الوزن النسبي. ( مرتبة تنازلياالداخمي لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى التمويل

 أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: وتبين النتائج أن
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وىـي  "0.000"االحتماليـة تسـاوي  %" والقيمة92.00"بمغ الوزن النسبي "  0في الفقرة  رقم " .0
وجود نظام مالً مكتوب ومعتممد ممن مجلمس االدارة، ٌوضمح مما يدل عمـى " 1017أقل من 

 ".السٌاسات المالٌة المتبعة داخل المنظمة

" وىــي 0.000%" والقيمــة االحتماليــة تســاوي "91.17"بمــغ الــوزن النســبي" 2قــم "فــي الفقــرة  ر  .3
وجممود تقرٌممر مممدقق حسممابات خممارجً معتمممد مممن الجمعٌممة " ممــا يــدل عمــى 1017أقــل مــن 

 ".العمومٌة بشكل سنوي

وىـي " 0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي " %"89.50" بمـغ الـوزن النسـبي" 3في الفقرة  رقـم " .2
 ."وجود تقارٌر مالٌة سنوٌة ختامٌة معتمدة من مجلس االدارةما يدل عمى "م 1017أقل من 

 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما تبين النتائج أن 

" 0.000%" والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي "80.33"بمـــغ الـــوزن النســـبي "  02فـــي الفقـــرة  رقـــم " .0
اس األداء المممالً وتقٌممٌم االنحرافممات وجممود تقممارٌر لقٌممممــا يــدل عمــى " 1017وىــي أقــل مــن 

 ." الفعلٌة عن المخطط

وىي " 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي "79.50"بمغ الوزن النسبي  " 3في الفقرة  رقم "  .3
وجود سجل خاص لتسمجٌل كافمه األصمول الثابتمة وفمق قٌمتهما مما يدل عمى " 1017أقل من 

 "التارٌخٌة، لمتابعة حركتها ضمن المنظمة.

وىـي  "0.000%" والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "77.67"بمـغ الـوزن النسـبي " 0في الفقرة  رقـم " .2
اسمتخدام األسملوب النقمدي فمً دفمع االلتزاممات والمصمروفات ممـا يـدل عمـى " 1017اقل من 

 ".الخاصة بالمنظمة فً أضٌق الحدود

لنظام المحاسبي اوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )
، والوزن النسبي  1.45( تساوي الداخمي لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى التمويل

المحسوبة تساوي   t%" وقيمة 41كبر  من  الوزن النسبي المحايد "أ% وىي 41.45يساوي  
 1.111والقيمة االحتمالية تساوي  0.44 الجدولية والتي تساوي tاكبر من قيمة  وىي 44.541
تأثير النظام المحاسبي الداخمي لممنظمات غير الحكومية في مما يدل عمى  1.15قل من أوىي 

 . 0.05عند مستوى داللة الحصول عمى التمويل واستمراريتو 

أظيرت االحصائيات السابقة أىميـة النظـام المحاسـبي الـداخمي لممنظمـة، ومـدى تـأثير عناصـر ىـذا 
ىــو وجــود  المــؤثرة واســتمراريتو. ومــن أىــم ىــذه العناصــر النظــام فــي ضــمان الحصــول عمــى التمويــل
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نظــام مــالي مكتــوب ومعتمــد يشــمل كافــو السياســات المحاســبية المتبعــة داخــل المنظمــة، كمــا تبــرز 
أىميـــة القــــوائم الماليـــة الســــنوية الختاميـــة والمعتمــــدة مــــن مجمـــس اإلدارة إضــــافة إلـــى تقريــــر المــــدقق 

ويوضــح السياســات م ويضــيف مصــداقية عاليــة ئه القــواالحســابات الخــارجي الــذي يضــمن عدالــة ىــذ
ويــدعم فــرص المنظمــة فــي  فــي المنظمــةالماليــة المتبعــة داخــل المنظمــة ممــا يزيــد مــن ثقــة الممــولين 

حيـث  (Assad, et. al., 2010)دراسـة وىـذا مـا أكدتـو نتـائج الحصـول عمـى التمويـل واسـتمراره. 
ميــة لسياســات ونظــم محاســبية واضــحة ومســتقرة حكو ال غيــرأظيــرت الدراســة أن ممارســة المنظمــات 

يؤثر عمى تطبيق مبدأ المسائمة مما يحقق الشفافية التي ت مكن المنظمـة مـن تقيـيم أداءىـا، ممـا يزيـد 
 من قدرة المنظمة عمى التأثير عمى الممولين لمحصول عمى التمويل.

 (4جدول رقم )
 لممنظمات غير الحكومية في الحصول عمى التمويلالنظام المحاسبي الداخمي تحميل فقرات المحور الثالث: 

 الفقرة م.
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وجود نظام مالً مكتوب ومعتمد من مجلس  1

االدارة، ٌوضح السٌاسات المالٌة المتبعة 

 داخل المنظمة.

4.60 0.653 92.00 26.826 0.000 

تقارٌر مالٌة سنوٌة ختامٌة معتمدة من وجود  2

 مجلس االدارة.
4.48 0.721 89.50 22.399 0.000 

وجود تقرٌر مدقق حسابات خارجً معتمد  3

 من الجمعٌة العمومٌة بشكل سنوي.
4.56 0.708 91.17 24.123 0.000 

وجود دلٌل/شجرة حسابات واضح خاص  4

بالمنظمة وٌسمح لها بفتح حسابات مستقلة 

 هة مانحة.لكل ج

4.33 0.853 86.67 17.115 0.000 

وجود برنامج محوسب فعال تسجل فٌه كافة  5

 العملٌات المالٌة الخاصة بالمنظمة.
4.38 0.841 87.50 17.914 0.000 

وجود مذكرات تسوٌة للحسابات البنكٌة  6

 الخاصة بالمنظمة بشكل شهري.
4.12 0.997 82.33 12.265 0.000 

ب النقدي فً دفع االلتزامات استخدام األسلو 7

والمصروفات الخاصة بالمنظمة فً أضٌق 

 الحدود.

3.88 1.117 77.67 8.666 0.000 

وجود سٌاسة خاصة وواضحة بالمصروفات  8

 النقدٌة/والمصروفات النثرٌة.
4.07 0.932 81.33 12.531 0.000 
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وجود سجل خاص لتسجٌل كافه األصول  9

ة، لمتابعة حركتها الثابتة وفق قٌمتها التارٌخٌ

 ضمن المنظمة.

3.98 1.000 79.50 10.684 0.000 

قدرة المنظمة على الشراء وفق سٌاسة  10

 واضحة ومحددة تسمح بالتنافسٌة.
4.32 0.778 86.33 18.547 0.000 

وجود محاسب/طاقم مالً متخصص لمتابعة  11

 إعداد التقارٌر المالٌة.

4.47 0.766 89.33 20.968 0.000 

وجود موازنة سنوٌة للمنظمة معتمدة من  12

 مجلس اإلدارة. 
4.03 1.012 80.67 11.186 0.000 

وجود تقارٌر لقٌاس األداء المالً وتقٌٌم  13

 االنحرافات الفعلٌة عن المخطط.
4.02 0.917 80.33 12.151 0.000 

0.60 4.25 جميع الفقرات
5 

84.95 22.594 0.000 

 1.98" تساوي 119ودرجة حرية " 0.05اللة الجدولية عند مستوى د tقيمة 

الرابعة: تؤثر متطمبات معايير المحاسبة الدولية عمى إمكانية الفرعية الفرضية تحميل  5.3.4
 .α=0.05حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل واستمراريتو عند مستوى 

متطمبات معايير ) عالرابأفراد عينة الدراسة في فقرات المحور ( آراء 7جدول رقم )يظير 
مرتبة تنازليا  (المحاسبة الدولية عمى إمكانية حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل

 .حسب الوزن النسبي

 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

" وىـي 0.000%" والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "88.17"بمـغ الـوزن النسـبي " 4الفقرة  رقـم "في  .0
 ."تطبق المنظمة سٌاسات محاسبٌة مالئمة وموثوق بها" مما يدل عمى 1017أقل من 

" وىـي 0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "%" 87.00" بمـغ الـوزن النسـبي" 0في الفقرة  رقـم " .3
 ".التزام المنظمة بسٌاسات مالٌة ومحاسبٌة ثابتةمما يدل عمى " 1017أقل من 

وىــي " 0.000%" والقيمــة االحتماليــة تســاوي "85.3" الــوزن النســبيبمــغ  "3فــي الفقــرة  رقــم " .2
 ."توفر المنظمة تقارٌر شاملة لكافه البرامج واألنشطة داخلها" مما يدل عمى 1017أقل من 

 كما تبين النتائج أن أقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:
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وىـي  "0.000مـة االحتماليـة تسـاوي"والقي %"73.00"بمـغ الـوزن النسـبي " 07رقـم "  في الفقرة .0
نسمبة المصمارٌف المخصصمة للبمرامج واألنشمطة ال تقمل عمن " مما يـدل عمـى 1017أقل من 

 ".% من العوائد37

وىـي " 0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "%" 71.67"بمغ الـوزن النسـبي " 0في الفقرة  رقم "  .3
ة غٌر الحكومٌة إلمى أصمول تصنف األصول الخاصة بالمنظممما يدل عمـى"  1017من  أقل

معمٌن(، مقٌمدة مقٌمدة مؤقتماً )مقٌمدة بفتمرة أو همدف مقٌدة )المنظمة حرة التصرف بهما(، غٌر 

 ".)محددة بنود الصرف(

" وىـي 0.000" %" والقيمـة االحتماليـة تسـاوي71.50"بمغ الوزن النسبي  "01في الفقرة  رقم " .2
% 27ة بتجنٌمد األمموال ال تزٌمد عمن نسبة المصارٌف المتعلقم" مما يدل عمـى 1017اقل من 

 ".من العوائد

متطمبات معايير ) الرابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
، 1.33ساوي ( تالمحاسبة الدولية عمى إمكانية حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل

 t%" وقيمة 41المحايد " الوزن النسبي % وىي اكبر من44.45والوزن النسبي  يساوي 
والقيمة  0.44 الجدولية والتي تساوي tمن قيمة وىي اكبر  04.414المحسوبة تساوي 
متطمبات معايير المحاسبة مما يدل عمى أن  1.15من وىي اقل  1.111االحتمالية تساوي 

مستوى الدولية تؤثر عمى إمكانية حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل واستمراريتو عند 
α=1017. 

عمــى  المنظمــات المانحــة الدوليــةحكوميــة المحميــة و  غيــروتظيــر النتــائج الســابقة تركيــز المنظمــات 
بعـض عناصـر المحاسـبة الدوليـة، وقـد كـان أبـرز اىتمـاميم عمـى تطبيـق سياسـات محاسـبية مبلئمــة 

بـــين  وموثــوق بيــا وتتســـم بالثبــات إضـــافة إلــى تصـــنيف المصــاريف وااليـــرادات بشــكل يحقـــق فصــل
المصاريف االدارية والمصـاريف الخاصـة بالمشـاريع. وقـد أكـدت دراسـات سـابقة عمـى أىميـة تطبيـق 
معــايير المحاســبة الدوليــة داخــل المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل كامــل ممــا يضــمن ليــا مصــداقية 
عاليـــة لمقـــوائم الماليـــة ويزيـــد مـــن ثقـــة الممـــولين بمـــا يســـاعد المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي الحشـــد 

ــــــل وضــــــمان اســــــتمراريتو،  ــــــى التموي ــــــر دراســــــة لمحصــــــول عم ودراســــــة  (Halboumi,2005)وتعتب
(2008,Gordon) من أىم الدراسات التي تؤكد أىمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
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 (5جدول رقم )
متطمبات معايير المحاسبة الدولية عمى إمكانية حصول المنظمات غير تحميل فقرات المحور الرابع: 

 حكومية عمى التمويلال
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تصنف األصول الخاصة بالمنظمة غٌر  1

الحكومٌة إلى أصول غٌر مقٌدة )المنظمة حرة 

التصرف بها(، مقٌدة مؤقتاً )مقٌدة بفترة أو 

 هدف معٌن(، مقٌدة )محددة بنود الصرف(.

3.58 0.992 71.67 6.440 0.000 

اعداد قائمة المركز المالً للمنظمة وفق  2

 تصنٌف األصول.
3.89 0.942 77.83 10.369 0.000 

تصنٌف المصارٌف واإلٌرادات حسب الوظٌفة  3

 )ادارٌة، مشارٌع، الحصول على التموٌل(
3.99 0.974 79.83 11.148 0.000 

الفائض  إعداد قائمة أنشطة تظهر العجز أو 4

المتوفر، كما تظهر المصارٌف واالٌرادات 

 وفق التصنٌف الوظٌفً لها.

4.01 0.912 80.17 12.111 0.000 

وجود قائمة تدفقات نقدٌة تظهر التدفقات  5

 التشغٌلٌة واالستثمارٌة والتموٌلٌة.
4.05 0.942 81.00 12.204 0.000 

توفر مالحظات إٌضاحٌة خاصة بالقوائم المالٌة  6

ح المعاٌٌر والسٌاسات المحاسبٌة المطبقة توض

 فً المنظمة.

4.11 0.818 82.17 14.846 0.000 

 0.000 17.266 87.00 0.857 4.35 التزام المنظمة بسٌاسات مالٌة ومحاسبٌة ثابتة. 7

تطبق المنظمة سٌاسات محاسبٌة مالئمة  8

 وموثوق بها.
4.41 0.855 88.17 18.044 0.000 

قارٌر شاملة لكافه البرامج توفر المنظمة ت 9

 واألنشطة داخلها.
4.27 0.827 85.33 16.770 0.000 

معلومات ال  توفر التقارٌر المعدة من المنظمة 10

 المناسبة والموثوق بها والقابلة للمقارنة.
4.17 0.833 83.33 15.334 0.000 

استخدام التقارٌر المالٌة لتقٌٌم أداء المنظمة  11

 تمرارٌة.وقدرتها على االس
4.14 0.833 82.83 15.012 0.000 

نشر التقارٌر المالٌة بشكل واسع ٌسمح لكافه  12

 الجهات االطالع علٌها.
3.88 0.963 77.67 10.048 0.000 
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توجد لدى المنظمة معاٌٌر واضحة لتقٌٌم  13

 األداء.
4.05 0.829 81.00 13.882 0.000 

ل ال نسبة المصارٌف المتعلقة بتجنٌد األموا 14

 % من العوائد.27تزٌد عن 
3.58 1.113 71.50 5.661 0.000 

نسبة المصارٌف المخصصة للبرامج واألنشطة  15

 % من العوائد.37ال تقل عن 
3.65 1.066 73.00 6.678 0.000 

نسبة المنح والمساهمات من إجمالً استقرار  16

 عوائد المنظمة.
3.68 1.030 73.50 7.177 0.000 

 0.000 17.802 79.75 0.608 3.99 تجميع الفقرا

 1.99" تساوي 119ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

الخامسة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرعية الفرضيةتحميل  5.3.5
كومية في استجابة عينة الدراسة حول تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الح 05.0مستوى

في قطاع غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويل تعزى 
 (منظمة مانحة دولية، NGOمنظمة غير حكومية إلى طبيعة المنظمة )

تقييم مدى تطبيق المنظمات  الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول tتم استخدام اختبار 
طاع غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية غير الحكومية في ق

أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور ( 6جدول رقم )ويظير التمويل ت عزى إلى طبيعة المنظمة، 
من  أقلوىي  0.541المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة  0.05كبر من أوىي  0.589تساوي 
حول آراء فراد العينة  عدم وجود فروق فيمما يدل عمى  1.99تساوي  الجدولية والتي tقيمة 

تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لممتطمبات المالية لمجيات المانحة 
 .الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويل تعزى إلى طبيعة المنظمة

عاممين في المنظمات غير الحكومية وجود توافق في آراء المبحوثين التؤكد ىذه النتيجة و 
المحمية، والمبحوثين العاممين في الجيات المانحة. وترى الباحثة وفق خبرتيا العممية أن ىذا 

خبرة المنظمات غير الحكومية المحمية في متطمبات الممولين المتعددة، والتركز التوافق ناجم عن 
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مبات الجيات المانحة المختمفة. ولم عمى إرضاء الممولين من خبلل إمتثاليم لسياسات ومتط
يتوفر لدى الباحثة أي دراسة تختص في دراسة االختبلفات بين آراء المنظمات غير الحكومية 

 والجيات المانحة وذلك حسب عمم الباحثة.

 (6جدول رقم )
طاع غزة تقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية في قلمفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج اختبار

 لممتطمبات المالية لمجيات المانحة الدولية وتأثيره عمى استمرارية التمويل تعزى إلى طبيعة المنظمة

 العدد طبيعة المنظمة البيان
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

انؼٕايم ٔانغٛبعبد انزُظًٛٛخ نهًُظًبد 

 ٚمفٙ انحظٕل ػهٗ انزًٕ غٛش انحكٕيٛخ

يُظًخ غٛش 

 NGOحكٕيٛخ 
84 4.339 0.531 

-0.315 0.754 

يُظًخ يبَحخ 

 دٔنٛخ

36 4.370 0.401 

يزطهجبد اندٓبد انًبَحخ فٙ انًُظًبد 

غٛش انحكٕيٛخ ثبنحظٕل ػهٗ انزًٕٚم 

 ٔاعزًشاسٚزّ

يُظًخ غٛش 

 NGOحكٕيٛخ 
84 4.271 0.569 

-1.094 0.276 

يُظًخ يبَحخ 

 دٔنٛخ
36 4.391 0.503 

رأثٛش ٔخٕد انؼٕايم انزبنٛخ فٙ انُظبو 

انًحبعجٙ انذاخهٙ فٙ انًُظًخ غٛش 

انحكٕيٛخ نهحظٕل ػهٗ انزًٕٚم 

 ٔاعزًشاسٚزّ

يُظًخ غٛش 

 NGOحكٕيٛخ 
84 4.256 0.594 

0.247 0.805 

يُظًخ يبَحخ 

 دٔنٛخ
36 4.226 0.638 

رأثٛش االنزضاو ثًزطهجبد يؼبٚٛش انًحبعجخ 

ُظًخ غٛش انحكٕيٛخ فٙ انذٔنٛخ يٍ لِجَم انً

 ّانحظٕل ػهٗ انزًٕٚم ٔاعزًشاسٚز

يُظًخ غٛش 

 NGOحكٕيٛخ 
84 3.966 0.598 

-0.597 0.552 

يُظًخ يبَحخ 

 دٔنٛخ
36 4.038 0.635 

أثش انًؼهٕيبد غٛش انًبنٛخ ٔانًشحهخ 

انؼًشٚخ نهًُشأح فٙ رذػٛى لشاس انًذلك ػُذ 

 رمٛٛى انمذسح ػهٗ االعزًشاسٚخ

 د()خًٛغ انًدبال

يُظًخ غٛش 

 NGOحكٕيٛخ 
84 4.192 0.475 

-0.541 0.589 

يُظًخ يبَحخ 

 دٔنٛخ
36 4.242 0.439 

                        1.98" تساوي119و درجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

تحميل الفرضية الرئيسية: تطبيق المنظمات غير الحكومية المحمية في قطاع غزة  5.4
 .α=0.05عند مستوى  لممتطمبات المالية لمجيات المانحة يؤثر عمى استمرارية التمويل

( والذي يبين آراء أفراد عينة 7لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
ية تطبيق المنظمات غير الحكومية لممتطمبات المالالدراسة في جميع فقرات االستبانة المتعمقة ب
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سابي لجميع فقرات وقد بمغ المتوسط الحالخاصة بالجيات المانحة وتأثيره عمى استمرارية التمويل 
%" 60كبر من الوزن النسبي المحايد "أ% وىي 84.15، والوزن النسبي يساوي4.21االستبانة
، 1.98الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  28.575المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة 

تطبيق المنظمات غير مما يدل عمى أن  0.05قل من أوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
عند  الحكومية لممتطمبات المالية الخاصة بالجيات المانحة يؤثر عمى استمرارية التمويل

 وتم ترتيب أراء أفراد عينة الدراسة ترتيبًا تنازليًا حسب الوزن النسبي كما يمي: .α=0.05مستوى 

فــي الحصــول عمــى  العوامــل والسياســات التنظيميــة لممنظمــات غيــر الحكوميــة حــور األول:الم .1
" وىـــي أقـــل مـــن 0.000%" والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي"86.97، بمـــغ الـــوزن النســـبي "التمويـــل
ـــى 0.05 ـــدل عم ـــة فـــي  ممـــا ي ـــر الحكومي ـــة لممنظمـــات غي "تـــأثير العوامـــل والسياســـات التنظيمي

  ريتو".الحصول عمى التمويل واستمرا
النظام المحاسبي الداخمي في المنظمة غير الحكومية  عواملتأثير وجود  المحور الثاني: .2

%" والقيمة االحتمالية 86.14، حيث بمغ الوزن النسبي "لمحصول عمى التمويل واستمراريتو
"تأثير عناصر ومكونات النظام المحاسبي  مما يدل عمى 0.05" وىي أقل من 0.000تساوي"

 ي المنظمات غير الحكومية في الحصول عمى التمويل واستمراريتو".الداخمي ف
محصول عمى لالمنظمات غير الحكومية  متطمبات الجيات المانحة من المحور الثالث: .3

" 0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي"84.95، حيث بمغ الوزن النسبي "التمويل واستمراريتو
المنظمات بات الجيات المانحة في حصول متطم "تأثير مما يدل عمى 0.05وىي أقل من 
 التمويل واستمراريتو". عمىغير الحكومية 

تأثير االلتزام بمتطمبات معايير المحاسبة الدولية من ِقَبل المنظمة غير  المحور الرابع: .4
%" والقيمة 79.75، حيث بمغ الوزن النسبي "الحكومية في الحصول عمى التمويل واستمراريتو

متطمبات الجيات  "تأثير مما يدل عمى 0.05" وىي أقل من 0.000ي"االحتمالية تساو 
 المنظمات غير الحكومية عمى التمويل واستمراريتو".المانحة في حصول 

وتظير االحصائيات السابقة تأثير وأىمية كافو المحاور في حصول المنظمات غير الحكومية 
سب رأي المبحوثين )منظمات غير ح، ولعل المحور األقل تأثيرًا وعمى التمويل واستمراريت

ومتطمبات معايير  ىو المحور الذي يشتمل عمى عناصرحكومية، وجيات مانحة دولية( 
وتأثير ىذه العناصر في حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل  المحاسبة الدولية

ل بَ قِ  نمالتزام أظيرت الدراسة ( حيث 2008، وىذا ما يتفق مع دراسة )محسن، واستمراريتو
( لما 1معدي القوائم المالية في المنظمات غير الحكومية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
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من أن نسبة إلمام الموظفين بالمعايير المحاسبية الدولية نسبة  غمليذا التطبيق من إيجابيات بالر 
عقد الدورات قمة نتجت بناًء عمى تطبيق معايير المحاسبة الدولية  ، وأن من معيقاتمتحفظة

 اإلدارة العميا بالتقارير المالية.  اىتمامالتدريبية في معايير المحاسبة الدولية وضعف 

 (7جدول رقم )
 (تطبيق المنظمات غير الحكومية لممتطمبات المالية الخاصة بالجيات المانحةتحميل محاور الدراسة مجتمعة )أثر 

 الفقرة المحور
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انؼٕايم ٔانغٛبعبد انزُظًٛٛخ نهًُظًبد غٛش   األول

 فٙ انحظٕل ػهٗ انزًٕٚم انحكٕيٛخ
4.35 0.494 86.97 29.898 

0.000 

 الثاني
انًُظًبد غٛش  يٍيزطهجبد اندٓبد انًبَحخ 

 حظٕل ػهٗ انزًٕٚم ٔاعزًشاسٚزّنهانحكٕيٛخ 
4.31 0.551 86.14 25.996 

0.000 

 الثالث
رأثٛش ٔخٕد انؼٕايم انزبنٛخ فٙ انُظبو انًحبعجٙ 

هحظٕل انذاخهٙ فٙ انًُظًخ غٛش انحكٕيٛخ ن

 ػهٗ انزًٕٚم ٔاعزًشاسٚزّ

4.25 0.605 84.95 22.594 
0.000 

 الرابع
رأثٛش االنزضاو ثًزطهجبد يؼبٚٛش انًحبعجخ انذٔنٛخ 

يٍ لِجَم انًُظًخ غٛش انحكٕيٛخ فٙ انحظٕل 

 هٗ انزًٕٚم ٔاعزًشاسٚزّػ

3.99 0.608 79.75 17.802 
0.000 

 جميع الفقرات
4.21 0.463 84.15 28.575 0.000 

             1.99" تساوي 119ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات

 ة:ــمقدم 6.1

التحميل االحصائي  خبلل من الييا التوصل تم التيو  النتائج ألىم ممخصاً  الفصل ىذا يتضمن
الذي تم استعراضو سابقًا، حيث تم استعراض العناصر والسياسات المؤثرة في حصول المنظمات 
غير الحكومية عمى التمويل وقدرتيا في الحفاظ عمى استمراريتو وذلك من وجيات النظر 

 .المنظمات المانحة الدوليةو  المختمفة التي تشمل المنظمات غير الحكومية المحمية

بتعزيز العناصر المؤثرة  تساىم أن فيوكما ويتضمن ىذا الفصل توصيات الباحثة والتي تأمل 
والسياسات المتوفرة داخل المنظمات غير الحكومية والتي تؤثر في قدرة المنظمات عمى تحقيق 

اج إلى تطوير وذلك من استمرارية في التمويل، كما توضح التوصيات مناطق الضعف والتي تحت
خبلل توضيح العوامل األساسية المؤثرة في الحصول عمى تمويل واستقرار التمويل وال تتوفر 
داخل المنظمة، حيث يتم استعراض ىذه العوامل من وجيات النظر المختمفة التي تشمل 

 . المنظمات المانحة الدوليةمنظمات غير حكومية محمية و 

في تمكين المنظمات غير الحكومية من رسم سياسات تمكنيا من النتائج والتوصيات  تساعد
الحصول عمى تمويل مستمر يضمن ليا االستمرار في أداء مياميا وذلك من خبلل تعزيز 
عناصر القوة المتوفرة ودعم وتطوير نقاط الضعف لدى المنظمات غير الحكومية في آليات 

 الحصول عمى التمويل.

 ج:ـــــالنتائ 6.2
 النتائج أىميا:  من التحميل االحصائي ألداة الدراسة فإنو يمكن استنباط مجموعةخالل  من

في  المنظمات المانحة الدوليةأظيرت االحصائيات اتفاق المنظمات غير الحكومية المحمية و  .1
 . المؤثرة في الحصول عمى التمويل واستمراريتو اصرالعنحول الرأي 

ممنظمات غير الحكومية العاممة بقطاع غزة أىم يعتبر وجود رؤيا وأىداف ورسالة واضحة ل .2
 العوامل المؤثرة في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.
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يحدد ميام ومسئوليات الموظفين بشكل واضح داخل المنظمات غير  تنظيميإن وجود ىيكل  .3
 الحكومية العاممة في قطاع غزة يؤثر في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

مة في المجتمع المحمي الذي تعمل في اطاره ولدى الممولين السابقين تعتبر سمعة المنظ .4
 مؤثرة في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

وفق رأي عينة الدراسة فقد تبين أن وجود مصادر تمويل متنوعة بين طويل األجل وقصير  .5
 األجل األقل تأثيرًا في حصول المنظمات غير الحكومية عمى التمويل واستمراريتو.

أظيرت االحصائيات أن توفر تمويل ذاتي داخل المنظمة يسمح ليا بمواجو األزمات ال يؤثر  .6
 بشكل كبير في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

تبين أن عقد اجتماعات دورية لمجيات التنفيذية ومجمس إدارة المنظمة ال يؤثر في الحصول  .7
 عمى التمويل واستمراريتو.

ر الحكومية لمتقارير المالية وفق نماذج الجيات المانحة ووفق الفترة يعتبر إعداد المنظمة غي .8
 المحددة مسبقًا مع الممول ليا تأثير كبير في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

تبين أن التزام المنظمة غير الحكومية بقوانين وسياسات الجيات المانحة في عمميات  .9
 اريتو.الصرف يؤثر في الحصول عمى التمويل واستمر 

إن موافقة الجيات المانحة باختيار طاقم العمل المشرف عمى تنفيذ المشروع الممول من  .10
 ِقبميم ال تؤثر في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

أنشطتيا العامة ومشاريعيا المختمفة ال تؤثر في  نالتزام المنظمة بتوفير تقارير دورية ع .11
 الحصول عمى التمويل واستمراريتو.

التمويل واستمراريتو بوجود نظام مالي مكتوب ومعتمد من مجمس إدارة المنظمة،  يتأثر .12
حيث يوضح ىذا النظام السياسات المالية المتبعة داخل المنظمة غير الحكومية العاممة في ب

 قطاع غزة.
ومعتمدة من مجمس اإلدارة تؤثر بفعالية في الحصول  تاميةإن وجود تقارير مالية سنوية خ .13

 يل واستمراريتو.عمى التمو 
إن وجود تقرير سنوي من مدقق حسابات خارجي معتمد من الجمعية العمومية لممنظمة  .14

 يؤثر في الحصول عمى التمويل واستمراريتو.
ة ثابتو ومبلئمة وذات موثوقية يؤثر في الحصول يإن التزام المنظمة بسياسات مالية ومحاسب .15

 عمى التمويل واستمراريتو.
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حصائية حصول المنظمة عمى التمويل واستمراريتو يتأثر بتصنيف أظيرت البيانات اال .16
المصاريف وااليرادات حسب الوظيفة سواء كانت ادارية أو برامج أو مصاريف الحصول 

 عمى التمويل.

 التوصيـــــــات: 6.3

 وبناء عمى النتائج السابقة فإن الباحثة تقترح التوصيات التالية: لدراسةفي ضوء ما توصمت اليو ا

أن تقوم المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة بإعداد خطة مالية لمتمويل المقترح  .1
توفيره خبلل الفترة القادمة، عمى أن تشمل ىذه الخطة مصادر التمويل األساسية لممنظمة، 

الفترة الزمنية )طويل األجل وقصير  حسب وأن تصنف التمويل المرغوب الحصول عميو
لقيود المفروضة عمى التمويل )تمويل غير مقيد )المنظمة حرة التصرف األجل( ومن حيث ا

 بيا(، تمويل قيد مؤقتًا )مقيد بفترة أو ىدف معين(، تمويل مقيد )محددة بنود الصرف((.
أن تقوم المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة بالعمل عمى توفير تنوع في مصادر  .2

ين تمويل طويل األجل وتمويل قصير األجل بما يساعد عمى التمويل من حيث الفترة الزمنية ب
 تحقيق استمرارية أكبر داخل المنظمة.

أن تقوم المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة بالعمل عمى توفير تنوع في مصادر  .3
التمويل من حيث الشروط، وذلك من خبلل التركيز في الحصول عمى تمويل غير مقيد )ليس 

التمويل( يسمح ليا باستخدام أموال التمويل بحرية أكبر بين برامج المنظمة  لو شروط في
 المختمفة.

تفعيل دور محاسبة المسئولية لئلدارة المنظمة في قدرتيا عمى حشد التمويل وذلك من خبلل  .4
استخدام التقارير المالية واإلدارية التفصيمية والتي تقيم االنحرافات الفعمية والمخططة مما يزيد 

 من الحافزية والشفافية التي تساعد في زيادة امكانية الحصول عمى التمويل واستمراريتو.
التقميل من المصاريف اإلدارية المتعمقة بالمنظمة لصالح زيادة المصاريف التي يتم تحميميا  .5

عمى المشاريع، مما يرفع العبء المالي عن المنظمات ويضمن استمراريتيا في أداء أنشطتيا 
 لمجتمع.لخدمة ا

أن تعمل المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة عمى تشكيل تمويل ذاتي يضمن ليا  .6
االستمرارية في تنفيذ أنشطتيا لخدمة المجتمع، وقد يكون التمويل الذاتي بالحصول عمى رسوم 
بسيطة من تأدية خدماتيا أو في عمل حمبلت تبرعات وفتح أفق جديدة لمتمويل يختمف عن 

 مات المانحة الدولية.المنظ
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تفعيل دور أعضاء مجمس إدارة المنظمات غير الحكومية العاممة في قطاع غزة في الحشد  .7
 لتوفير مصادر التمويل المختمفة.

تفعيل معايير المحاسبة الدولية داخل المنظمات غير الحكومية يضمن ليا توفير سياسات  .8
 ل عمى التمويل ويضمن استمراريتو.لتقييم األداء بما يزيد من قدرة المنظمة في الحصو 
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غــزة –لجامعـة اإلسالميــة ا

 عمــادة الدراســـات العميــا

 برنـامـج ماجستير محاسبة وتمويل
 

 

 

 استبانه حول دراسة بعنوان

  

نظًبث غير انحكٌييت في قطبع غسة تقييى يذٍ تطبيق انً

ره ػهَ استًراريت يأثتً انذًنيت هجيبث انًبنحتانًبنيت نهًتطهببث ن

 تًٌيمان

 المحاسبة والتمويل في الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمباتاستكماال 

 

 إػـــذاد انطبنبـت

 ىبة حسن دلول
 

 رافـــــــــــإش

 سالـم حلــسأ.د. 



iii 

 

لتقييم مدى تطبيق المنظمات غير الحكومية لممتطمبات المالية الخاصة بالجيات المانحة وتأثيره عمى  استبانو
 استمرارية التمويل

 السادة الكرام/

أرجو منكم التكرم بمساعداتي لمتعرف عمى أىم المتطمبات المالية المؤثرة عمى امكانية الحصول عمى التمويل 
راتكم العممية في مجال واستمراريتو وذلك من خبلل اإلجابة عمى أسئمة ىذه االستبانة، وذلك من واقع خب

أن المعمومات التي سيتم الحصول عمييا سوف تعامل في حكومية المحمية والدولية، عممًا بالغير المنظمات 
 تستخدم إال ألغراض البحث العممي. منتيى السرية ولن

المتطمبات المالية لمجيات المانحة والمؤثرة في حصول المنظمات غير الحكومية  عمى التعرف :ىدف البحث
لمانحة والمنظمات غير الحكومية المحمية عمى التمويل واستمراريتو وذلك من وجيتي نظر كل من الجيات ا

 المحمية.

، المنظمات المانحة الدوليةتستيدف ىذه االستبانة كبًل من المنظمات غير الحكومية المحمية و  :الفئة المستيدفة
المؤثر بالحصول عمى التمويل من ناحية  األسئمة من وجية نظرىما لمعواملحيث كبل الفئتين ستجيب عن نفس 

 ى استمرارية ىذا التمويل من ناحية أخرى.لمؤثر عموالعوامل ا

  ايضاحات متعمقة باالستبيان:

نظرًا لتنوع وتعدد مجاالت العمل الخاصة بمنظمات غير الحكومية، فقد تم وضعيا ضمن 
مجموعات محددة وذلك اعتمادًا عمى دراسات سابقة بالمجال. ويظير الجدول التالي كل مجموعة 

 . والقطاعات المختصة لكل مجموعة

 القطاعات المجموعة
 األعمال الخيرية واإلغاثة. األعمال الخيرية واإلغاثة 

 التنمية الريفية، المياة والبيئة، التدريب الميني وغيرىا. االقتصاد
تنمية قائمة عمى حقوق 

 االنسان
 حقوق االنسان، تعزيز الديمقراطية، الحكم الرشيد، شئون المرأة.

 عموم، العموم االنسانية والنشاطات الثقافية، األنشطة الدينية.األبحاث، تعميم ال التعميم
الخدمات الصحية، رعاية المسنين، رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، أنشطة األطفال،  الخدمات االجتماعية

 الشباب والرياضة.
 تعميمات ممئ االستبيان الكترونيا:

  . باستخدام الفأرة يتم الضغط عمييا لبلختيار وتصبح ىكذا فإنو حيث يوجد مربعات اختيار كيذه 

 ولكم جزيل الشكـــر والتقدير

 



iv 

 

 

 األًل  انجسء
 ػبيت بيبنبثان

 
 يُظًخ يبَحخ دٔنٛخ  NGOيُظًخ غٛش حكٕيٛخ   ًُظًخؽجٛؼخ ان 1

 يحبعت  يذٚش يبنٙ  يذٚش انًشبسٚغ  يذٚش ػبو  خاالعزجبَٔظٛفخ يٍ ٚمٕو ثزؼجئخ  2

 دثهٕو  ثكبنٕسٕٚط  يبخغزٛش فأػهٗ  انًإْم انؼهًٙ  3

4 
ػذد عُٕاد خجشرك فٙ يدبل 

 نحكٕيٛخ0 انًُظًبد غٛش ا
عُٕاد 2ألم يٍ  سنٌاث10أقم ين  -5  عُخ92ألم يٍ   -9.  عُخ فأكثش92  

عُٕاد 2ألم يٍ  ُظًخػذد عُٕاد خجشرك يغ انً 5 سنٌاث10أقم ين  -5  عُخ92ألم يٍ   -9.  عُخ فأكثش92  

 

6 
)رٕػٛح فٙ انظفحخ  انمطبع انز٘ رؼًم ثّ انًُظًخ

 انغبثمخ(

 انزؼهٛى  حمٕق اَغبٌ  االلزظبد  األػًبل انخٛشٚخ 

 خانخذيبد االخزًبػٛ 

 

7 
ثبألنف  انًجبنغ) لًٛخ انًُح انًزٕفشح نهًُظًخ عُٕٚب  

 دٔالس أيشٚكٙ(
 يهٌٕٛ فأكثش  1,000أقم ين-500 500أقم ين -200  ..6الم يٍ  

 

5 
يظبدس انزًٕٚم انًزٕفشح نذٖ يُظًزك )ًٚكٍ اخزٛبس 

 ٓخ رًٕٚم(أكثش يٍ خ

 ػشثٙ  أٔسٔثٙ  USAID  رارٙ   

 ثُك دٔنٙ  أيى يزحذح  ٚبثبَٙ  اعاليٙ  

 

 حخ أؽٕل يذح رًٕٚم حظهذ ػهٛٓب يٍ خٓخ يبَ 6
 شٓش.0  شٓش61  شٓش95  شٓش96 

 شٓش فأكثش 15  شٓش 16  شٓش 03 

 

9. 
انًًٕل انشئٛغٙ ألَشطخ ٔثشايح يُظًزك )اخزٛبس 

 خٓخ رًٕٚم ٔاحذح(

 USAID  ٙاعاليٙ  ػشثٙ  أٔسٔث 

 أيى يزحذح  ٚبثبَٙ  ثُك دٔنٙ  

99 
َغجخ انزًٕٚم انغُٕ٘ يٍ انًًٕل انشئٛظ ئنٗ ئخًبنٙ 

 رًٕٚم انًُظًخ0
 %.0ألم يٍ  

ألم  -%.0يٍ  

 %.3يٍ 

ألم -%.3يٍ  

6.% 
 فأكثش%.6يٍ  

 

96 
ْم ٕٚخذ نذٖ يُظًزك عٛبعخ خبطخ ثزٕفٛش 

 ؟احزٛبؽٛبد يبنٛخ نًٕاخّ أصيخ َمض انزًٕٚم
 ال  َؼى 

 
90 

التموٌل التً تهدد  مخاطرالظمتك بتقٌٌم قامت منهل 
 المتوفر لدٌها؟

 ال  َؼى 
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  انؼٌايم انتي تؤثر في استًراريت انتًٌيم داخم انًنظًبث غير انحكٌييت  انجسء انثبني

 األعئهخ انزبنٛخ7 ػهٗ خجشرك فٙ يدبل انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ ٚشخٗ ئثذاء انشأ٘ فٙ ثُبء  

 

I 
العوامل والسٌاسات التنظٌمٌة للمنظمات غٌر إلى أي مدى تؤثر هذه 

 الحكومٌة فً الحصول على التموٌل واستمرارٌته؟

(5) (4) (3) (2) (1) 

 مؤثر نادراً  مؤثر احياناً  مؤثر جداً  مؤثر
 ال يوجد
 تأثير

      رٕفش سؤٚب ٔأْذاف ٔسعبنخ خبطخ ثؼًم انًُظًخ 1

      ٔخٕد ْٛكهٛخ ئداسٚخ رٕػح يٓبو ٔيغئٕنٛبد انًٕظف0ٍٛ 2

      يمزشحبد انًشبسٚغ0يٕظفٍٛ يخزظٍٛ فٙ كزبثخ  ٕدٔخ 3

      ٔخٕد ٔطف ٔظٛفٙ ٕٚػح يٓبو ٔطالحٛبد كم ٔظٛفخ0 4

5 
ظ ئداسح فؼبل ٔداػى يكٌٕ يٍ شخظٛبد اػزجبسٚخ يإثشح ٔخٕد يده

 ثبنًدزًغ0
     

      يدبل ػًم انًُظًخ ٔانفئخ انزٙ رغزٓذفٓب0 6

      عًؼخ انًُظًخ فٙ انًدزًغ انًحهٙ ٔانًًٕن0ٍٛ 7

5 
انًُظًخ ػهٗ انذػى انًزٕفش ألَشطخ ٔيشبسٚغ يزفك ػهٛٓب يغ اندٓبد  اػزًبد

 انًبَحخ0
     

6 
ٔلظٛش  ؽٕٚم األخمرُٕع يظبدس انزًٕٚم يٍ اندٓبد انًبَحخ نهًُظًخ ثٍٛ 

 األخم0
     

9. 
َمض انزًٕٚم  يغزًش نهًُظًخ ٚغًح نٓب ثًٕاخٓخ أصيبدرارٙ رٕفش رًٕٚم 

 ثشكم يفبخئ0
     

99 
ٔخٕد عٛبعبد ٔاػحخ ٔيكزٕثخ فٙ داخم انًُظًخ ثخظٕص انزٕظٛف 

 ٔاخزٛبس انفئخ انًغزفٛذح0
     

      ػمذ اخزًبػبد دٔسٚخ نهدٓبد انزُفٛزٚخ ٔيدهظ ئداسح انًُظًخ0 96
 

 

II 
بث انجيبث انًبنحت في انًنظًبث غير تأثير تطبيق يتطهبيب يذٍ 

 انتًٌيم ًاستًراريتو؟انحكٌييت ببنحصٌل ػهَ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 مؤثر
 جداً 

 مؤثر
 احياناً 
 مؤثر

 تأثير ال يوجد مؤثر نادراً 

      رطجٛك انًُظًخ نغٛبعخ ٔاخشاءاد انششاء انخبطخ ثكم خٓخ يبَحخ0 1

      ئػذاد انًُظًخ نهزمبسٚش انًبنٛخ ٔفك انًُبرج انًطهٕثخ يٍ اندٓبد انًبَحخ0 2

3 
فك انفزشح انًحذدح نكم يشحهخ يٍ انزضاو انًُظًخ ثزدٓٛض انزمبسٚش انًبنٛخ ٔ

 يشاحم انًششٔع ٔانًحذدح يٍ لجم اندٓخ انًبَحخ0 
     

      انزضاو انًُظًخ ثمٕاٍَٛ ٔعٛبعبد اندٓبد انًبَحخ فٙ ػًهٛخ انظشف0 4

5 
ئػذاد انًُظًخ انًٕاصَخ انخبطخ ثبنًششٔع أٔ انجشَبيح ثشكم ٚؼجش ػٍ 

 األَشطخ يٍ ٔخٓخ َظش اندٓخ انًبَحخ0
     

3 
انًٕاءيخ ثٍٛ عٛبعبد انًُظًخ انًحبعجٛخ انًزجؼخ ٔانغٛبعبد انًفشٔػخ 

 يٍ لجم اندٓبد انًبَحخ )األعبط انُمذ٘/أعبط االعزحمبق(0
     

4 
ذٖ يطبثمزٓب ثجُٕد انظشف انزضاو انًُظًخ ثششٔؽ انزؼبلذ انًبنٛخ ٔي

 انًٕاصَخ انًؼزًذح0
     

5 
انزضاو انًُظًخ ثاخشاءاد ٔعٛبعبد اندٓبد انًبَحخ انخبطخ ثبألطٕل 

 انثبثزخ0
     

6 
يٕافمخ اندٓبد انًبَحخ ػهٗ ؽبلى انؼًم انًششف ػهٗ رُفٛز أَشطخ 

 انًششٔع0 
     

10 
شاف ػهٗ أَشطخ انًشبسٚغ انزضاو االداسح انزُفٛزٚخ نهًُظًخ ثبنًزبثؼخ ٔاالش

 انًخزهفخ0 
     

      انزضاو انًُظًخ ثزٕفٛش رمبسٚش دٔسٚخ حٕل أَشطزٓب ثشكم ػبو0 91

96 
رٕفش رمبسٚش انًُظًخ ثشكم ٚغًح نكبفّ انفئبد انًغزفٛذح ٔاندٓبد انًبَحخ 

 االؽالع ػهٛٓب0
     

90 
 انًبَح0ٍٛ رٕثٛك انًغزُذاد انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ثشكم يزٕافك يغ عٛبعبد
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III 

ًجٌد انؼٌايم انتبنيت في اننظبو انًحبسبي انذاخهي في  رتأثييذٍ  يب

 هحصٌل ػهَ انتًٌيم ًاستًراريتو؟انًنظًت غير انحكٌييت ن

(5) (4) (3) (2) (1) 

 مؤثر
 جًدا

 مؤثر
ًا احيان
 مؤثر

 تأثير ال يوجد مؤثر اً نادر 

1 
ٔخٕد َظبو يبنٙ يكزٕة ٔيؼزًذ يٍ يدهظ االداسح، ٕٚػح انغٛبعبد 

 انًبنٛخ انًزجؼخ داخم انًُظًخ0
     

      بيٛخ يؼزًذح يٍ يدهظ االداسح0ٔخٕد رمبسٚش يبنٛخ عُٕٚخ خز 2

      ٔخٕد رمشٚش يذلك حغبثبد خبسخٙ يؼزًذ يٍ اندًؼٛخ انؼًٕيٛخ ثشكم ع0ُٕ٘ 3

4 
ٔخٕد دنٛم/شدشح حغبثبد ٔاػح خبص ثبنًُظًخ ٔٚغًح نٓب ثفزح 

 حغبثبد يغزمهخ نكم خٓخ يبَحخ0
     

5 
انخبطخ ٔخٕد ثشَبيح يحٕعت فؼبل رغدم فّٛ كبفخ انؼًهٛبد انًبنٛخ 

 ثبنًُظًخ0
     

      ٔخٕد يزكشاد رغٕٚخ نهحغبثبد انجُكٛخ انخبطخ ثبنًُظًخ ثشكم شٓش0٘ 3

4 
اعزخذاو األعهٕة انُمذ٘ فٙ دفغ االنزضايبد ٔانًظشٔفبد انخبطخ 

 ثبنًُظًخ فٙ أػٛك انحذٔد0
     

      0انُمذٚخ/ٔانًظشٔفبد انُثشٚخثبنًظشٔفبد  ٔٔاػحخ ٔخٕد عٛبعخ خبطخ 5

6 
ٔخٕد عدم خبص نزغدٛم كبفّ األطٕل انثبثزخ ٔفك لًٛزٓب انزبسٚخٛخ، 

 انًُظًخ0نًزبثؼخ حشكزٓب ػًٍ 
     

      لذسح انًُظًخ ػهٗ انششاء ٔفك عٛبعخ ٔاػحخ ٔيحذدح رغًح ثبنزُبفغٛخ0 .9

      ٔخٕد يحبعت/ؽبلى يبنٙ يزخظض نًزبثؼخ ئػذاد انزمبسٚش انًبنٛخ0 19

      ٔخٕد يٕاصَخ عُٕٚخ نهًُظًخ يؼزًذح يٍ يدهظ اإلداسح0  96

      حشافبد انفؼهٛخ ػٍ انًخطؾ0ٔخٕد رمبسٚش نمٛبط األداء انًبنٙ ٔرمٛٛى االَ 90
 
 

IV 
 

االنتساو بًتطهببث يؼبيير انًحبسبت انذًنيت ين قِبَم  تأثيريذٍ  يب

 ؟ وانًنظًت غير انحكٌييت في انحصٌل ػهَ انتًٌيم ًاستًراريت
 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 تأثير ال يوجد مؤثر اً نادر  مؤثرًا احيان مؤثر جًدا مؤثر

1 

رظُف األطٕل انخبطخ ثبنًُظًخ غٛش انحكٕيٛخ ئنٗ أطٕل غٛش يمٛذح 

)انًُظًخ حشح انزظشف ثٓب(، يمٛذح يإلزب  )يمٛذح ثفزشح أٔ ْذف يؼٍٛ(، 

 يمٛذح )يحذدح ثُٕد انظشف(0

     

      اػذاد لبئًخ انًشكض انًبنٙ نهًُظًخ ٔفك رظُٛف األطٕل0 2

3 
، رظُٛف انًظبسٚف ٔاإلٚشاداد حغت انٕظٛفخ )اداسٚخ، يشبسٚغ

 انحظٕل ػهٗ انزًٕٚم(
     

4 
ئػذاد لبئًخ أَشطخ رظٓش انؼدض أٔ انفبئغ انًزٕفش، كًب رظٓش انًظبسٚف 

 ٔاالٚشاداد ٔفك انزظُٛف انٕظٛفٙ نٓب0
     

      ٔخٕد لبئًخ رذفمبد َمذٚخ رظٓش انزذفمبد انزشغٛهٛخ ٔاالعزثًبسٚخ ٔانزًٕٚهٛخ0 5

6 
نًبنٛخ رٕػح انًؼبٚٛش رٕفش يالحظبد ئٚؼبحٛخ خبطخ ثبنمٕائى ا

 ٔانغٛبعبد انًحبعجٛخ انًطجمخ فٙ انًُظًخ0
     

      انزضاو انًُظًخ ثغٛبعبد يبنٛخ ٔيحبعجٛخ ثبثزخ0 7

      رطجك انًُظًخ عٛبعبد يحبعجٛخ يالئًخ ٔيٕثٕق ثٓب0 8

      رٕفش انًُظًخ رمبسٚش شبيهخ نكبفّ انجشايح ٔاألَشطخ داخهٓب0 9

10 
ًؼهٕيبد انًُبعجخ ٔانًٕثٕق ثٓب ان  رٕفش انزمبسٚش انًؼذح يٍ انًُظًخ

 ٔانمبثهخ نهًمبسَخ0
     

      انزمبسٚش انًبنٛخ نزمٛٛى أداء انًُظًخ ٔلذسرٓب ػهٗ االعزًشاسٚخ0 اعزخذاو 11

      َشش انزمبسٚش انًبنٛخ ثشكم ٔاعغ ٚغًح نكبفّ اندٓبد االؽالع ػهٛٓب0 12

      رٕخذ نذٖ انًُظًخ يؼبٚٛش ٔاػحخ نزمٛٛى األداء0 13

      ؼٕائذ0% يٍ ان02َغجخ انًظبسٚف انًزؼهمخ ثزدُٛذ األيٕال ال رضٚذ ػٍ  14

      % ين انؼٌائذ.65نسبت انًصبريف انًخصصت نهبرايج ًاألنشطت ال تقم ػن  92

      َغجخ انًُح ٔانًغبًْبد يٍ ئخًبنٙ ػٕائذ انًُظًخ0اعزمشاس  93

 شبكرين نكى حسن تؼبًنكى

 انببحثــــت

 ىبت دنٌل 



vii 

 

 

 ة الدولية عينة الدراسةقائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية المحمية والجيات المانح 
 : الجيات المانحة الدوليةأواًل: 
 منظمةاسم ال م.
 انَٕٛغٛف 1

2 FAO 

 WFPثشَبيح انغزاء انؼبنًٙ  3

 انجُك انذٔنٙ 4

5 UN Women 

  ٍانٛبثبَٛٛ 6

 UNDP/DEEPثشَبيح االيى انًزحذح االًَبئٙ  7

 UNDP/ Role of Justiceثشَبيح االيى انًزحذح االًَبئٙ  8

 االرحبد األٔسٔثٙ 9

 (NDCيشكض رطٕٚش انًإعغبد ) 10

 NPAيغبػذاد انشؼت انُشٔٚح  11

 IRاالغبثخ االعاليٛخ  12

13 

 USAID-اَمبر انطفم

 UK-اَمبر انطفم

 Sweid-اَمبر انطفم

14 Care 

 خًؼٛخ يإعغخ أَٛشا فشع أخُجٙ غضِ 15
16 ACF 

 Word vision -انشؤٚب انؼبنًٛخ 17

 فشع أخُجٙ -انذٔنٛخ CHFخًؼٛخ يإعغخ  18
19 GIZ 

20 MAP/UK 

  CRS-االغبثخ انكبثٕنٛكٛخ 21
 خًؼٛخ انظُذٔق انفهغطُٛٙ نإلغبثخ ٔانزًُٛخ " ئَزشثبل" 22

 خًؼٛخ يُظًخ االػبلخ انذٔنٛخ ْبَذ٘ كبة " فشع أخُجٙ 23

 فشع اخُجٙ COOPIاندًؼٛخ انزؼبَٔٛخ انذٔنٛخ  24

 هظ انالخئٍٛ انُشٔٚدٙ " أخُجٙ "فشع خًؼٛخ يد 25

 فشع أخُجّٛ -خًؼٛخ لطش انخٛشٚخ  26
 خًؼٛخ ئرحبد انكُبئظ انؼبنًٙ " فشع أخُجٙ " 27
 خًؼٛخ أسع االَغبٌ ئٚطبنٛب "فشع أخُجٙ" 28

 خًؼٛخ ئدٕٚكٛذ ئٚطبنٛب فشع أخُجٙ 29

 فشع أخُجٙ CISSخًؼٛخ رؼبٌٔ اٚطبنٛب خُٕة خُٕة  30

 اٚطبنٛب فشع أخُجٙ CVCخ انطٕػٛخ انًذَٛخ خًؼٛخ انًدًٕػ 31
 فشع خًؼٛخ اكشٍ اٚذ فشع اخُجٙ 32
 خًؼٛخ يإعغخ انزؼبٌٔ فشع أخُجٙ 33

 كٕٚكشص 34

 داٚكَٕٛب 35

 االٔكغفبو  36

37 Mercy corps 
 يشكض انمطبٌ نهطفم 38

 يُظًخ انًإرًش االعاليٙ 39



viii 

 

 : NGOs المحمية غير الحكومية المنظمات: ثانياً 
 منظمةاسم ال م.
 خًؼٛخ سػبٚخ انطبنت انفهغطُٛٙ 1

 خًؼٛخ انكشيم انثمبفٛخ ثبنُظٛشاد 2

 خًؼٛخ َٕس انًؼشفخ 3

 اندًؼٛخ األْهٛخ نزطٕٚش انُخٛم ٔانزًٕس 4

 خًؼٛخ يُزذٖ انزٕاطم ثبنُظٛشاد 5

 خًؼٛخ افبق نهزًُٛخ انًدزًؼٛخ 6

 انٓٛئخ انفهغطُٛٛخ نهزًُٛخ 7

 ًضاسػٍٛ انخٛشٚخان ارحبدخًؼٛخ  8

 خًؼٛخ خجبنٛب نهزأْٛم 9

 انٓٛئخ انفهغطُٛٛخ نهزًُٛخ ٔحًبٚخ انجٛئخ 10

 خًؼٛخ انًضاسػٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ' 11

 خًؼٛخ يإعغخ انثمبفخ ٔانفكش انحش 12

 خًؼٛخ انًضاسػٍٛ انفهغطٍُٛٛٛ 13

 خًؼٛخ انشحًخ انخٛشٚخ 14

 انؼبيخ نحٙ كُذا خًؼٛخ انخذيخ 15

 ط انخٛشٚخخًؼٛخ ٚجٕ 16

 خًؼٛخ انزٕػٛخ ٔاإلسشبد انضساػٙ 17

 خًؼٛخ انًغزمجم نهثمبفخ ٔانزًُٛخ 18

 خًؼٛخ أطذلبء انطفم انفهغطُٛٙ انخٛشٚخ 19

 (PNGOشجكخ انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ ) 20

 خًؼٛخ االغبثخ انطجٛخ 21

 انًشكض انفهغطُٛٙ نحمٕق االَغبٌ 22

 يشكض انًٛضاٌ 23

 مٕق اإلَغبٌيإعغخ انؼًٛش نح 24

 خًؼٛخ انٓالل األحًش 25

 خًؼٛخ انخشٚدبد اندبيؼٛبد 26

 خًؼٛخ يؼٓذ األيم نألٚزبو 27

 خًؼٛخ انشجبٌ انًغٛحٛخ 28

 خًؼٛخ ارحبد ندبٌ انؼًم انضساػٙ  29

 ندبٌ انؼًم انظحٙ ارحبدخًؼٛخ  30

 اندًؼٛخ انٕؽُٛخ نزأْٛم انًؼبلٍٛ 31

 ػٙانًشكض انؼشثٙ نهزطٕٚش انضسا 32

 يدًٕػخ غضح نهزًُٛخ ٔانثمبفخ 33

 (PARCخًؼٛخ انزًُٛخ انضساػٛخ ) 34

 يدًٕػخ انٓٛذسٔنٕخٍٛٛ انفهغطٍُٛٛٛ 35

 يشكض انذًٚمشاؽٛخ ٔحمٕق انؼبيهٍٛ 36

 يشكض انؼًم انزًُٕ٘ يؼب   37

 خًؼٛخ انُدذح االخزًبػٛخ 38

 يإعغخ ربيش نهزؼهٛى انًدزًؼٙ 39

 خًؼٛخ أؽفبنُب نهظى 40

 خًؼٛخ يجشح انشحًخ 41
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 منظمةاسم ال م.
 خًؼٛخ انحك فٙ انحٛبح نألؽفبل انًؼٕلٍٛ 42

 خًؼٛخ يإعغخ انجٛذ انظبيذ 43

 خًؼٛخ أطذلبء رأْٛم انًؼبلٍٛ ثظشٚب 44

 خًؼٛخ ساثطخ انخشٚدٍٛ انًؼبلٍٛ ثظشٚب   45

 خًؼٛخ ندبٌ انشػبٚخ انظحٛخ 46

 فهغطٍٛ -خًؼٛخ يإعغخ ئَمبر انطفم   47

 خًؼٛخ ثشَبيح غضِ نهظحخ انُفغٛخ 48

 خًؼٛخ يشكض شإٌٔ انًشأح 49

 خًؼٛخ انٕداد نهزأْٛم انًدزًؼٙ 50

 اندًؼٛخ انفهغطُٛٛخ نهزًُٛخ ٔاالػًبس) ثبدس( 51

 خًؼٛخ االرحبد انؼبو نهًشاكض انثمبفٛخ 52

 خًؼٛخ َطٕف نهجٛئخ ٔرًُٛخ انًدزًغ 53

 ٌاندًؼٛخ األْهٛخ نحًبٚخ شدشح انضٚزٕ 54

 خًؼٛخ صاخش نزًُٛخ لذساد انًشأح انفهغطُٛٛخ 55

 انٓٛئخ األْهٛخ نشػبٚخ األعشح 56

 يشكض فبرٍ 57

 أطبنّ 58

 انًشكض انفهغطُٛٙ نحم انُضاػبد 59

 
 

 


