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األداء االقتصادي تخطيط وإدارة تجربة المودة في 

ونموذج استخدام التقنية في تنمية الموارد المالية





والتنميةالعملوزارةمنمرخصةربحيةغيرجمعيةهيالمودة

اللخمنومستقرةمستدامةعالقاتبناءمناألسرةتمّكن,االجتماعية
تمعالمجواستقرارخدمةهدفهاتثقيفيةوحمالتومبادراتبرامجتوفير

Almawaddah is an association that enables families to lead

sustainable and stable ties through providing educational programs,
initiatives, and campaigns concerned about the community security



جوائز تميز8





الجمعية كانت ال تستطيع

صرف رواتب منسوبيها

2014



136M
خطة االستدامة 

االقتصادية

23%
نسبة تغطية الموازنة 

من االستدامة

100%
حجم االحتياطي النقدي 

إلى الموازنة

306%
متوسط نسبة نمو 

اإليرادات سنويا

2019



خارطة االستدامة االقتصادية

تأسيس شركة 
استثمارية وقفية

تستثمر في مجال التعليم 

ة والتدريب والاستشارات والرعاي

النهارية  

ع تأسيس متجر إلكتروني م
نأتمته التواصل مع المانحي

تسهيل أنظمة الدفع الالكتروني

ية والابتكار في مجال التقنية المال

FunTechلتسهيل الوصول للمتبرعين 

مبنى ملك إلدارة
وخدمات الجمعية

تم شراء مباني على مساحة 

مسطحات 2م1550, 2م1300

مباني

أصول عقارية وقفية
مدرة للدخل

د تم شراء أصول عقارية تحقق عائ

اقتصادي مجزي بالإضافة إلى 

الحصول على منحة من الأمانة

عوائد استثمار 
االحتياطات النقدية

لدى الجمعية خطة لتكوين 

التي واستثمار الاحتياطات النقدية

يتم توفيرها من خفض هيكل 

و المصروف أو من بيع المنتجات أ

من عوائد الاستثمارات 

صندوق األسرة 
"تحت اإلجراء"الوقفي 

دوى الصندوق بالشراكة مع شركة ج

من للاستثمار وهيئة سوق المال و

%7المخطط أن يدّر عائد سنوي 

مشروعات المنافسات 
الحكومية واإلسناد

بدأت الجمعية في دخول عدد من 

عدد المنافسات الحكومية وفازت ب

ة من المنافسات التي زادت الطاق

وكذلك % 100الإنتاجية بنسبة 

%100الإيرادات بنسبة تفوق 

ة رسوم الخدمات النوعي
ذات القيمة المضافة

تصميم منتجات وخدمات ذات 

ي قيمة مضافة برسوم رمزية تغط

التكلفة 



التخطيط لألداء االقتصادي بالجمعية
Planning for economic performance



ماذا فعلت المودة لتجاوز األزمة

تم تحديد
االحتياجات

استراتيجية
واضحة وسياسات

حاكمة

التصميم
والتخطيط

الفاعلية

دراسة الاحتياجات •

المالية للجمعية لمدة

خمس سنوات

ة الأهداف الاستراتيجي•

KPI’Sمؤشرات الأداء •

اللوائح والأنظمة •

والإجراءات للمالية 

ةوتنمية الموارد المالي

دليل سياسات •

وإجراءات إدارة 

الاستثمارات والأوقاف

خطة الاستدامة •

الاقتصادية

ويقيةالاستراتيجية التس•

تصميم المنتجات•

تنوع القنوات•

الخطة التشغيلية•

خطة المخاطر •

الاقتصادية السنوية

مجلس فخري هدفه  •

تحقيق الاستدامة 

لجنة استدامة •

اقتصادية مهمتها 

تحقيق الأهداف

إدارة لتنمية الموارد •

المالية والاستثمار  



البعد المالي لالستراتيجية

تنمية مصادر دخل ثابتة
للوصول لالستدامة 

االقتصادية

بناء منتجات تسويقية
للمانحين والداعمين

إجمالي إيرادات •

والأوقافالاستثمارات 

تةالثابنسبة نمو الإيرادات •

نسبة تغطية الإيرادات •

الثابتة للمصاريف 

التشغيلية

بيع الخدمات 
للقطاعات الحكومية 

واألهلية

إجمالي المحقق من الإيرادات من •

المستهدف

الجددعدد المانحين والداعمين •

المودةعدد منتجات •

بيعهاعدد المنتجات التي تم •

والداعميننسبة رضا المانحين •

الاستراتيجيةعدد الشراكات •

ي عدد المنافسات الحكومية الت•

تم الدخول فيها 

عدد المشاريع الحكومية التي •

تم اسنادها للجمعية

ا عدد الخدمات التي تم تحويله•

مدفوعة الثمن 

نسبة إيراد بيع الخدمات إلى •

إجمالي إيرادات الجمعية

الأهداف

مؤشرات الأداء

مؤشر 

المصروفات

مؤشر 

مصروفات 

البرامج

مؤشر نمو 

مصروفات 

البرامج

مؤشر 

المصروفات 

العمومية 

والإدارية

مؤشر نمو 

الإيرادات
مؤشر جمع 

التبرعات

مؤشر كفاءة 

جمع التبرعات

مؤشرات

السلامة

المالية

ة الاستراتيجية متاح

على الموقع



أدلة السياسات واإلجراءات لتنمية الموارد المالية والتنظيم المالي

أدلة التنظيم الماليمارأدلة تنمية الموارد المالية واالستث

لائحة تنمية الموارد المالية •

دليل السياسات العامة للأوقاف وإدارة الأملاك•

دليل مدونة الدعم •

اللائحة المالية •

دليل العمليات والإجراءات•

دليل الحسابات •

دليل معايير السلامة المالية•

الأدلة متاحة في 

موقع الجمعية



اديةمقياس التأثير واالحتمالية في دراسة المخاطر االقتص

م

No.
صنف الخطر

Risk Category
الخطر

Risk
سياق الخطر/وصف

Risk Description
االحتمالية 

Risk Likelihood
التأثير

Risk Impact

مستوى وقيمة الخطر

Risk Value الضوابط و الحلول الحالية

Existing Controls
استراتيجية معالجة الخطر

Risk Treatment
المسؤول عن الخطر

Risk Owner

القيمة المستوى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ً
منخفض جدا

VERY LOW

منخفض

LOW

متوسط

MEDIUM

مرتفع

HIGH

ً
مرتفع جدا

VERY HIGH

1 2 3 4 5

وصف المستوى وصف المستوى وصف المستوى وصف المستوى وصف المستوى

Level Description Level Description Level Description Level Description Level Description

Extremely Unlikely
ً
ضئيل جدا

Unlikely

ضئيل

Possible

محتمل

Likely
ً
غالبا

Almost Certain

مؤكد

1 2 3 4 5

ة الزمنية تحديد الفتر ة الزمنية تحديد الفتر ة الزمنية تحديد الفتر ة الزمنية تحديد الفتر ة الزمنية تحديد الفتر

وصف المستوى وصف المستوى وصف المستوى وصف المستوى وصف المستوى

Level Description Level Description Level Description Level Description Level Description

Impact Scale مقياس التأثير

Likelihood مقياس االحتمالية متغير حسب حجم وطبيعة المؤسسة

متغير حسب حجم وطبيعة المؤسسة

النموذج ودليل إدارة 

المخاطر متاح بموقع

الجمعية



برعينتصميم المنتجات التسويقية للمت

بسيطة

واضحة

سهلة الوصول

مؤثرة



إدارة األداء االقتصادي بالجمعية
Managing the economic performance of the society



نموذج إدارة األداء االقتصادي

مراقبة السوق العالمي

والإقليمي والمحلي

مراقبة إدارة السيولة

وارتفاع التكلفة 

إدارة الاحتياطات النقدية

والأصول الاستثمارية 

خطة سنوية لخفض

هيكل المصروف

المحافظة على

مؤسسات/ المانحين أفراد 

واستقطاب متبرعين

جدد

12.8 Tri.

جراءيرةكبتكاليفالعالميالاقتصادتكبد

انطلقتالتيالعالميةالماليةالأزمة

يةالأمريكالمتحدةالولاياتفيشرارتها

وقدرت.م2010إلىوامتدتم2008عامفي

تريليون28بحواليالماليةالأزمةتكلفة

غيرالمؤسساتنصيبكانحيثدولار,

دولارتريليون12.8حواليالربحية

28 Tri.

45%

المؤسسات غيرالاقتصاد العالمي

الربحية



شرائح المتبرعين في المودة وفق حجم االيرادات

إيرادات الاستثمارات

المؤسسات الحكومية

رسوم الخدمات

المتبرعين الأفراد

الشراكات والمؤسسات المانحة

4%

17%

31%

25%

23%

مانحين دائمين% 52

متبرعين جدد% 40

مستفيدين الجمعية% 8

من التبرعات عبر التقنية% 75



نموذج المودة للمحافظة على المتبرعين

رعتقارير مخرجات التب

تقارير 

النتائج 

والأثر

الزيارة الميدانية 

للمشروع

ة الشفافي

عمع المتبر 

دراسة احتياج المتبرع

ةبناء الثق

دراسة سلوك المتبرع



مؤشر نمو اإليرادات

14321433143414351436201620172018

اإليرادات 100%98%116%128%299%515%263%325%

100%98%
116%

128%

299%

515%

263%
325%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

منتجات وقنوات

وصول جديدة



مؤشر المصروفات العمومية واإلدارية

14321433143414351436201620172018

المصروفات العمومية واإلدارية 40.2%37.7%18.8%15.7%24.7%17.8%14.8%12.4%

40.2%37.7%

18.8%

15.7%

24.7%

17.8%

14.8%

12.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%



مؤشر نمو مصروفات البرامج

14321433143414351436201614372018

مصروفات البرامج 100%120%175%193%192%337%188%189%

100%
120%

175%

193%192%

337%

188%189%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%



مؤشر السالمة المالية

14351436201614372018

معايير السالمة المالية 76%79%86%86%96%

76%
79%

86%86%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%



داستخدام التقنية في تنمية الموار
المالية بالمودة
Technical fundraising





قنوات التبرع الرقمية بالجمعية

بطاقات
االئتمان

QR
CODE

نقاط
المكافآت

رسائل
SMSالـ



متجر خير المودة

7387
متوسط عدد عمليات

التبرع عبر المتجر 
سنويا

150
ريال متوسط قيمة 
التبرع للمرة الواحدة



مميزات المتجر

تحليل

البيانات

سهولة

الوصول

علاقة مستمرة

مع المتبرع

ة تقليص مد

التبرع إلى 

دقيقتين 

فقط



تحليل بيانات المتجر

تحليل سلوك
المتبرع

تحليل البيانات
الديموغرافية

تحليل أوقات
التبرع

تحليل األجهزة
المستخدمة



عيةمستقبل تقنية التبرعات بالجم

التمويل
الجماعي
Crowdfunding

تطبيق 
للتبرعات
Application



هدية المودة وأوقاف نورة المالحي

جهةمتجر إلكتروني مجاني لكل 

0556680031
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