
 خمسة عشر خطوة.. كسب ثقة المانحين 
 

 

 يوسف بن عثمان الحزيم . د



 يوسف بن عثمان الحزيم. د

 

 : العلميةالمؤهالت 

         

 الدكتوراه في فلسفة االقتصاد درجة. 

 درجةةةةةةة الماجسةةةةةةتير فةةةةةةي العلةةةةةةو  الماليةةةةةةة

 . والمصرفية

 درجةةةة الةةةدبلو  العةةةالي فةةةي العلةةةو  الماليةةةة

 . والمصرفية

  بكةةةةالوريو  فةةةةي العلةةةةو  ا داريةةةةة   صةةةة

 .العلو  سياسية

 :المتحدث 



 يوسف بن عثمان الحزيم. د

 

 : العمليةال برات 

 

أمين عا  مؤسسة األميرة العنود ال يرية . 

 الةةةةةةةةرفيذ التنفيةةةةةةةة   لمؤسسةةةةةةةةة العنةةةةةةةةةود

 . لالستثمار

 ممثل المؤسسةة األوروبيةة العربيةة فةي  ةبة

 .الجزيرة العربية

عضو مجلذ المسئولية االجتماعية بالرياض . 

 :المتحدث 



 يوسف بن عثمان الحزيم. د

 

 :المؤلفات 

 ال ير  عند الملك عبدالعزيزالعمل .    

قوة التطوع  . 

 زوجة ملك.. امرأة استثنافية  . 

عا ت بعد أن ما ت. 

 األجوبة الكبرى.. التمكين . 

 دور المجتمةةةةةةةي المةةةةةةةدني فةةةةةةةي  عزيةةةةةةةز ا دارة

 . «بحث»والحكم الر يد 

15  مبدأ للقيادة عند الملك عبدالعزيز. 

 أركان القيادة. 

 :المتحدث 



 :المقدمة : أواًل 

 فيهةةةا المةةةانحين  ةةةؤثر كسةةةب ثقةةةة إن

 :عوامل عدة 

 .المنظمة المانحة  1)

المؤسسة أو المشروع أو البرنامج  2)

 .أو المبادرة الممنوحة 



 :المقدمة : أواًل 

والمكةان             ( التوثية  ) ظرف الزمةان 3)

 ( .الجغرافيا ) 

 .البيئة التشريعية والتنظيمية   4)

 .المستفيد النهافي   5)



 :تعريف المؤسسات المانحة: ثانياً 

 ,غيةةةةةر حكةةةةةومي  ,كيةةةةةان نظةةةةةامي 

يسةةةتند إلةةة  أ ةةةو   ,وغيةةةر ربحةةةي 

المّنةةةةةةا                خا ةةةةةةة  ةةةةةةدار مةةةةةةن قبةةةةةةل 

 ,إدارة خا ةةةةةة / أو مجلةةةةةذ أمنةةةةةا  

ويقةةةةو  بتقةةةةديم الةةةةدعم ب  ةةةةكا  

 قامة البرامج والمشاريي  م تلفة 

المقدمةةةة مةةةن الجهةةةات ال يريةةةة أو 

 ,األفةةةةةراد فةةةةةي  ةةةةةت  الميةةةةةادين 

وذلةةةةك بمةةةةا يتوافةةةة  مةةةةي أهدافةةةة  

 .وسياسا   



 :ماذا يقصد بالثقة : ثالثًا 

 :الثقة لغًة 

وثةة  بةة  “فةةي لسةةان العةةر  جةةا  

افتمن ، وفي القةامو  وثة  بة  

رةً ثقةةةةةًة وموثقةةةةةًا افتمنةةةةة ،  كةةةةةوث

ثةةةةةا  أو  ( وثةةةةةا )وهةةةةةي غيةةةةةر الوث

بمنةةةةةةةةةةزلة الربةةةةةةةةةا ، والميثةةةةةةةةةا  

 .”العهد



 :ماذا يقصد بالثقة : ثالثًا 

 :الثقة ا طالحًا 

فةةةةةةي واقعهةةةةةةا  عنةةةةةةي الثقةةةةةةة 

القناعة المتكررة بصحة الشي  

و ةةدق ، وهةةي  ةة  ي مةةن  كةةرار 

ثبةةةوت  ةةةحة الشةةةي  و ةةةدق ، 

و  هب و نعد  من  كةرار ثبةوت 

 عد   حت  و دق ، 



 :ماذا يقصد بالثقة : ثالثًا 

سةةوا  فةةي ذلةةك الثقةةة بشةة   مةةا 

أ  جماعة أ  قيادة أ  مبدأ، فحتة  

 تحق  الثقةة بمفهومهةا الصةحي ، 

        ال بةةةةةةةد مةةةةةةةن أمةةةةةةةور ثالثةةةةةةةة، وهةةةةةةة ه 

الواث  والموثةو  بة ، واألمةر : األمور 

الثالث  كرار ثبةوت الصةد  والصةحة 

 .ب  بالبرهان عل  الموثو  



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 .بيتك من الداخل    4/1



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

انتهةة  )مةةن هةةم فريقةةك  4/2

 ( .عصر السوبر مان



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

      حةةةةةةةةدً عةةةةةةةةن النتيجةةةةةةةةة  4/3

 .أواًل واألثر 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

إن كنةةت  جيةةد كةةل  ةةي   4/4

 . جيد  ي  ال ف نت 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

كيةةةةةةةةةف ولةةةةةةةةةيذ مةةةةةةةةةاذا  4/5

 (.خارطة الطري )



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

الموازنةةةة ) باألرقةةةا  اهةةةتم  4/6

 ( .الت طيطية 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

دع النةةةةةا  يتحةةةةةدثون دع  4/7

وسيط ) النا  يشاركون 

 ( .ال و ي 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

العطةةةةةا  مقابةةةةةل ا نجةةةةةاز  4/8

 .والعمل 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 .لقد مللنا اللون البني  4/9



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 سةةاعدنا لقةةد بةةادرت كةةي  4/10

 .وجا  دورك 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

الراجعةةةةةةةةةةةةةةةة             التغ يةةةةةةةةةةةةةةةة  4/11

 .الثقة  عزز 



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 .لوحدك ال   طف ا نجاز  4/12



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 .واألنظمةأحتر  القوانين  4/13



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 .أرني الفر   4/14



 :خمسة عشر خطوة : رابعًا 

 .ال  نس  المرأة  4/15



 :كيف نتواصل : خامساً 

 شكرًا لكم


