


و ضبطتدبير القدرة على

مالية الوحدة   وتنمية 

مواردها المالية

الكفاية المستهدفة 



:اهداف العرض

أهمية التدبير المالي للوحدة

تنمية موارد الوحدة المالية

التعامل مع الوثائق المالية للجمعية



مكونات 
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ي التدبير المال
للوحدة

تنمية الموارد
ةالمالية للوحد

يةالوثائق المال



تقديم

يالمالوالتدبيرالتنظيميعتبر

منللوحدةالماليةالمواردوتنمية

طةانشإلنجاحاالساسيةالركائزبين

التربويةالمهامبجانبالوحدة



ورشة

: الهدف 

تشخيص تشاركي لكيفية التدبير المالي وتنمية موارد الوحدة 

تدخالتاوزوومتطبيقمساحةعلىالمقترحاتكتابة:الوسيلة

.شفهية



لوحدةاأنشطةلتنفيذالالزمةاألموالتوفيرالمواردتنميةيتعن

اتإمكانمعتتناسبالتيالمشروعاتمنالعديدتنفيذطريقعن

.قادتهاومهاراتوخبراتالوحدة

هدافهمأوتحقيقطموحاتهمتنفيذفيعراقيلوالقادةالفتيةويواجه

لمالياالدعملنقصباألساسراجعوذلكالكشفيةبرامجهملتنفيذ

تجينقدالمشكلةوهذهاألنشطةمنالقليلتنفيذإلىيؤدىمما

ظرانالكشفيةالوحداتمنوالشبابالفتيةمنالكثيرتسربعنها

الخاصةاحتياجاتهمتلبىالاألنشطةالن

تنمية موارد الوحدة الكشفية 



اعداد التصور العام للمشروع -

تحديد المبلغ المستهدف -

تحديد الفاعلين في المشروع -

تحديد الشركاء  -

تحديد االنشطة التربوية المدرة للدخل -

تحديد المهام والمسؤوليات -

: مكونات المشروع 



مجاالت المشروعات التي تعمل 
الوحدةعلى تنمية موارد 

مشروعات تقوم بها 
وبتمويل الوحدة

داخلي

مشروعات يتم تمويلها 
عن طريق هيئات خارجية

مشروعات وبرامج 
الوحدةتقوم 

.بتسويقها لدى الغير

مشروعات وأنشطة 
لدى الغير وتقوم 

بتنفيذهاالوحدة



للوحدةمصادر تمويل المشروعات الكشفية

االفراد
الهيئات 
الحكومية

الشركات 
والمؤسسات

المنظمات 
ةالغير الحكومي

وهم من أفراد 
الحركة الكشفية 
ذاتهم أو أولياء 
أمور الفتية أو 
القادة القدامى 

المتعاطفينأو 

وهى الشركات 
والمؤسسات 

ما غالبا والتي 
بالتمويل انتقوم

وتحصل على 
عائد يتمثل في 

الدعاية

وهى منظمات 
تعمل في اتفاق 
كامل مع 

األهداف التربوية 
للحركة 
الكشفية

وهى الوزارات 
والمصالح 

واإلدارات التي 
تتبع الدولة وهى 
غالبا تكون ذات 
عالقة بمجال 
مشروعاتنـــــا 

ةالتربويوأنشطتنا



دعم البرنامج 
الكشفي 
لوحدته

ضمان 
استقاللية
المالية 
للوحدة

تقوية مفهوم 
الوحدة لدى 
ابالفتية والشب

أ تكريس مبد
التشارك و 
التخطيط

لماذا يهتم قائد الوحدة 
ة بالتدبير المالي للوحد

؟ 



المدرة للدخلاالنشطة أمثلة لبعض 
كشفيةودالئلرسوماتوصور-الشارات-الكشفيالزي-

المحليةاليدويةالمنتوجاتبعض

جيمكانا)التعليميةالمؤسساتلفائدةترفيهيةأنشطةتنظيم–

(الخ–كيرميس

استكشافيةرحالتتنظيم

رياضيةدورياتتنظيم

الكبرىاأللعابتنظيم....

عملعنالبحثEXTRAS JOBSوالمتقدمالكشافمرحلتيلفائدة

الجوالة



ثحيمناإلدارياتالىالماليالتدبيريخضع

يات،العملجميعفيالدقةوالضبطوالتوثيق،

يدترشوالمعقلنالتدبيروالتصرفحسنمع

تصوروضعيجبمشروعأيو،النفقات

(الميزانيةتبويب)لنفقاته

التدبير المالــي



؛الشفافية
؛المسؤوليةتحمل
؛المحاسبة
والداخلياألساسيالقانوناحترام

.للجمعية

يةوتنمتدبيرمجالفيالوحدةقائدعلىيجب

:علىالحرصالوحدةموارد



االحتماالتجميعوضعيجبمشكل،أليتحسبا

مراحلأثناءمشروعتوقيفلتفاديواالحتياطات

وللقائداحباطايسببأنيمكنذلكألنتنفيذه،

الفرعتممنوالوحدةمصداقيةفقدانواألفراد،

.فالجمعية

الوحدةتبويب ميزانية 



ى علـانحثـيللجمعية األساسي والداخلي القانون 

ــة  ــارير المالي ــديم التق ــوطنيتق حســب المســتوى ال

و والجهــــوي و المحلــــي للمؤسســــات التشــــريعية

.مجالسها السنويةالمصادقة عليها خالل انعقاد 

للوحدةوسائل التسيير المالي 



لـى تحتـوى عالمالية للوحدة عليهـا أنتقاريرلذا فال

ن خاللم، مصحوبة بالوثائق التبريريةالحالة المالية، 

اعــداد نظــام محســباتي ســهل يعتمــد علــى انجــاز 

ــة االساســية ــات المالي ــائق لتســجيل المعلوم ) .وث

(المداخيل و المصاريف

تابع



التي تعتمدها وثائق الماليةبعض ال

الجمعية في تعامالتها المالية 

ة للجمعيو المأخوذة من الدليل المالي 
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فعالية النشاطدعم المفوضية العامة

التعويضالمنـــــح

الطوارئالهبــــات

المجموعالمجمـــــوع

الباقـــــــي

الوحدةقائدوتوقيعاسمالنشاطعنالمسؤولالقائدوتوقيعاسم



الحسنية المغربيةالكشفية 

المفوضية العامة
:...........................................اسم الجهة
:............................................اسم الفرع
:............................................اسم الوحدة

:.................رقم التوصيل

توصيل

:..................................توصلت بما قدره

:.................................................بالحروف

:............................................من السيد

:................................................من أجل

:....................................................بتاريخ

الوحدة أو من ينوب عنهتوقيع قائد 

الحسنية المغربيةالكشفية 

المفوضية العامة
:................................................اسم الجهة
:...............................................اسم الفرع
:............................................اسم الوحدة

:.............................رقم التوصيل

توصيل

:.............................................توصلت بما قدره

:.............................................................بالحروف

...........................................................السيد من 

:...........................................................من أجل

:................................................................بتاريخ
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