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 - :ةالمقدم
  دائرة وتتسع ،ديها يمستف خدمة في فعالا  دورا السعودية العربية المملكة في الخيرية الجمعيات تؤدي     

  تقدم التي تلك  إلى  ، والمحتاجين الفقراء مساعدة مثل  التقليدية الخدمات  تلك من ابدءا   لتشمل أنشطتها
  الكريم نالقرآ  يظوتحف ، دينهم بأمور  الناس وتبصير ،هللا  إلى والدعوة والتوجيه التعليم :المثال  سبيل على

  ،الجتماعية  والتنمية  البشرية الموارد وزارة مظلة تحت الدولة ذلك  في ساهمتو  والبيئة. والصحة والتدريب
  ، العلم ة وطلب ، المحتاجين من عديدة بشرائح  العمل ويرتبط المتبرعين. المجتمع أفرادو  ،حة ناالم  والجهات
 وغيرها.  ،العربية  والجاليات

وكي تقوم تلك الجهات  بدورها األمثل إليصال  خدماتها  للمستفيدين ؛ كان   للتمويل  دور كبير في عمل تلك   
ثْ    َواْلُعْدَوان   ۚ   ِ   َوالت َّْقَوى   ۖ َوَل  تَ َعاَونُوا َعَلى اْْل  الجمعيات الخيرية ، و ذلك من باب  قوله تعاىل: ) َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلب 

َوات َُّقوا اّللََّ  ۖ  إ نَّ  اّللََّ  َشد يدُ  اْلع َقاب   )2((  سورة المائدة. وانطالقا ا من  هذه اآلية الكريمة  يتطرق  بحثنا   هذا 
 (دور التمويل  على كفاءة  الداء المالي للجهات الخيرية(،  ويهدف إلى:- 

 - :البحث أهداف
  -  باآلتي: الخيرية  الجهات مساعدة  إلى  البحث  هذا يهدف

 الخيرية  للجهات  المالية  الستدامة  حقيقت  /1
 .متنوعة دخل مصادر إيجاد أ_

 .الحالية  للموارد  األمثل  التوظيف  ب_ 
 .التمويل  مشاكل  معالجة  ت_     
 الخيرية  الجهات في  المالي الهدر  معالجة  حاولةم  /2

 .المالي الداء وضبط  تحسين  محاولة  /أ   
 -  :البحث أهمية 
 -  تي:اآل في البحث  أهمية  تكمن

 . المالية الستدامة لتحقيق يالذات  الكتفاء ضرورة لىإ الخيري  القطاع توجيه _ أ



 

 . المتاحة الموارد من  المثلى  الستفادة طرق  إيضاح _ب
 . المجال بهذا المتعلقة األبحاث ندرة ت_
 . الخيرية الجهات لواقع مالمسته  _ ث

 - :البحث مشكلة
  القطاع  )بجهات  ى تسم ما  وأ الخيرية  للجهات التمويل مصادر وتنوع قلة في البحث  مشكلة تكمن

 . الثالث(
  - :تالفرضيا 

  ؛الخيرية الجهات عمل  لستمرار  المتاحة  التمويل مصادر من  القصوى  الستفادة على  البحث  هذا يؤكد
 . الخيرية للجهات المالية ةالكفاء على ودوره

 
 -  :والمكانية الزمانية الحدود

 . المزاحمية بمحافظة الخيرية الجهات نطاق م2022 عام
 

 - : البحث  وعينة مجتمع
 اختيار سيتم حيث ،المزاحمية  بمحافظة الخيرية الجمعيات  من  منتقاة  ةعين في الدراسة مجتمع  يتمثل
  نظرهم بوجهة لإلدلء  وذلك ،الدراسة مجتمع  داخل عينة  بمثابة باعتبارهم  ؛ الدراسة بموضوع الصلة ذوي 
 . الموضوع هذا حول

 -  :البحث  نهجيةم
 : اآلتية العلمية المناهج  الباحث  يستخدم

 المشكلة.  أبعاد لتحديد وذلك الستنباطي:  المنهج /1
 . الميدانية  الدراسة إجراءات  بعرض الباحث  يقوم خالله ومن التحليلي: الوصفي المنهج /2
 

 -  :البحث مخطط 
 : اآلتي  النحو على فصول  أربعة الى تقسيمه تم فقد البحث أهداف لخدمة
   :على ويشتمل الخيرية الجهات في التمويل   وأنواع مصادر : الول الفصل 



 

   بالمصادر التعريف  األول:  المبحث
   التمويل  تعريف الثاني: المبحث
 الممولة  المصادر أنواع : الثالث المبحث
 : على ملتويش  الخيرية   بالجهات التعريف  :الثاني الفصل 

 : مطالب أربعة على   ويشتمل ،المانحة   الجهات األول:  بحثالم
   بالمنح تعريف  األول:  المطلب
 الربحية(.  غير )للقطاعات المانحة  الجهات أهمية  الثاني: المطلب

 المانحة.  الجهات من الستفادة  ائلوس الثالث: المطلب  
 . 

   : ويشمل الخيرية للجهات المالي األداء ةكفاء على التمويل  دور :الثالث الفصل 
 .   .  .وانوعه التمويل  تعريف  األول:  المبحث
 الخيرية.  للجهات المتاحة  التمويل طرق  : األول المطلب
 . المالي األداء الثاني: المبحث
 المالي  األداء تعريف األول المطلب
 . الخيرية  الجهات على  التمويل مصادر تنوع  خصائص الثالث:  المبحث
 التنوع.  من الستفادة طرق  األول:  المطلب
 . التمويل  اراستقر  من الخيرية  للجهات المالي األداء  على المترتب األثر :الثاني  المطلب
 ميدانية ال دراسةال  الرابع: الفصل 
 بالمزاحمية  الخيرية  بالجهات التعريف  األول:  المبحث
 انات البي تحليل الثاني: المبحث
   الفرضيات اختبار الثالث:  المبحث

 -  الخاتمة:
 . والتوصيات  نتائج لا أهم

 . الفنية الفهارس 
 


