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الشكر والتقدير

... طيبًا مباركًا فيه كثيراً  الحمد هلل الذي تتم بنعمه الصالحات، حمداً 

جامعة  األكاديمي في الشكر موصول للدكتورة سلوى البرغوثي لما تقدمه من دعم و جهد للرقي بالمستوى 
الدعم والمساندة التي قدمتها في إنجاح هذه الرسالة، والشكر لألساتذة األفاضل الممتحن الداخليالقدس و 

 .األستاذ الدكتور فتح هللا غانم الخارجيالممتحن و  الدكتور فراس بركات

ربحية الفلسطينيةالمنظمات غير ال -ويحضون عليها إلى الذين يؤمنون بالمسؤولية اتجاه المجتمع

 إلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل

....بالغ الشكر واإلمتنان والتقديرمع 



 ت

الملخص:

تناولت هذه الرسالة محددات االستدامة المالية للمنظمات غير الربحية الفلسطينية في محافظة بيت لحم، 

ة وغير المقيدة( على اإلستدامة أنماط المنح )المقيدتكشاف أثر تنويع مصادر التمويل و الس تحيث هدف

تطبيق هذه تبني و  أهميةواستكشاف  ،محافظة بيت لحمالمالية للمنظمات غير الربحية الفلسطينية في 

على االستدامة المالية، وحاولت الكشف وأثرها المسائلة التصاعدية والتنازلية  ومعايير المنظمات لمبادئ

 لسطيني.عن المحددات األخرى المرتبطة بالسياق الف

دورها والحجم االقتصادي الذي تحتله من االقتصاد الكلي، إضافة ل  ّن أهمية المنظمات غير الربحيةإ

 المؤثرة على استدامتها الماليةفي النهوض بالمجتمع كان ما يستدعي ويستوجب دراسة المحددات 

تمكين أنفسها واتخاذ ل رصالستغالل ما يمكن من الفمجالسها المختلفة إداراتها و  كمحاولة للفت اهتمام

 االستراتيجيات الالزمة لالستجابة للتحديات المتزايدة.

الدراسات  ندرةو  نظرًا لصعوبة توفر المعلومات حول المنظمات غير الربحية الفلسطينية بشكل عام

ية السابقة التي تناولت االستدامة المالية ضمن السياق الفلسطيني، فقد تم اختيار المنظمات غير الربح

تم جمع البيانات  حيث، لحم لتحقيق أهداف الدراسةفي محافظة بيت ضمن إطار الشؤون االجتماعية 

التي   تم االعتماد على الدراسات السابقةو األولية من خالل استبانة تم تصميمها لتحقيق أهداف الدراسة 

وزراة الداخلية يها من التي تم الحصول علمعلومات لإضافة ل ،تناولت مواضيع متشابهة في دول مختلفة

 الفلسطينية كمصدر ثانوي للمعلومات.

المنظمات  جميع من جمع االستجاباتتم هج الوصفي التحليلي في دراسته، و هذا وقد استخدم الباحث المن

ألسلوب  اتباعاً في محافظة بيت لحم  العاملة التي تندرج ضمن الشؤون االجتماعيةالفاعلة غير الربحية 

 الدراسة. مجتمعالحصر الشامل ل
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ي خلصت الدراسة لبعض النتائج، أهمها: تواجه المنظمات غير الربحية الفلسطينية تحديات متنامية ف

على تحديدا على المدى طويل األمد، باإلضافة إلى تأكيد هذه المنظمات سبل تحقيق االستدامة المالية و 

التوازن في  نوع منالحصول على لمانح و المنح في تقليل التبعية لأنماط أهمية تنويع مصادر التمويل و 

 عباء مالية وتكاليف إضافية على المنظمة.من أ ذلك  يترتب علىقد  موضحًة لما الموارد

 توجه متزايد لتطبيق مفهوم المسائلة على وجودبالمقابل، فقد أكدت المنظمات غير الربحية الفلسطينية 

غير لمالية، رغم ذلك فإن القليل من المنظمات وأشارت ألثره المهم على تحقيق االستدامة ا كمتطلب

سعى لتطوير وإرساء استراتيجيات حديثة تعزز ذلك المفهوم في بيئتها، وإنما تلتزم بالشق الربحية ت

 التصاعدي منها بشكل تقليدي يتمثل في المسائلة اتجاه المانحين و السلطات المشرفة.

يم توصيات عات المترتبة على المنظمات غير الربحية، وتقدوفي النهاية، حاولت الدراسة ربط نتائجها بالتب

، فكان أهمها: حاجة المنظمات غير اإلدارات العليا للمنظمات غير الربحيةقد تكون مهمة لمجالس و 

رفع كفاءة التبرعات الوطنية والفردية، السعي نحو إرساء طرق حديثة لتجنيد األمول و الربحية لتطوير و 

االستجابة لمتطلبات المساءلة من خالل استراتيجيات وأدوات مختلفة.و  درة للدخلالمشاركة في مشاريع م

كما أّن التوصيات وجهت للمهتمين بشؤون المنظمات والمانحيين، فكان أهمها: السعي نحو بناء جهة 

نقابية رسمية واحدة تضم وتكفل كافة المنظمات غير الربحية الفلسطينية وتسعى لتطويرها، باإلضافة 

ى ضرورة اهتمام المانحيين ببناء قدرات المنظمات غير الربحية.إل
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Determinants of Financial Sustainability of Palestinian Non-Profit Organizations 

A Study by: Yasser Husni Mahmoud Issa 

Supervisor: Assistant Professor Salwa Al Barghouthi 

Abstract: 

This study aims at revealing determinants of financial sustainability of Palestinian Non-

profit organizations in Bethlehem governorate through exploring the impact of fund 

diversification and fund types on financial sustainability. 

In addition, the study demonstated the importance and impact of upward and downward 

accountability and any other relevant factors. Vitality of Palestinian Non-profit 

organizations in terms of offered services, their volume as business entities and Lack of 

recent studies related to Palestinian context was an incentive for the researcher to track and 

analyze the impact of mentioned determinants on Palestinian Non-profit organization in 

Bethlehem governorate who are within the mandate of social affairs. 

Secondary data was obtained through exploring relevant studies in different developing 

countries, in addition to data collected from ministry of interior, primary data was also 

collected through an organized questionnaire directed to executive managers of Palestinian 

non-profit organizations. 

Following the descriptive analytical methodology, the study was able to cover a niche of 

population and reach important findings; Palestinian Non-profit organizations are facing 

serious dilemmas in securing funding sources on long run and consent of those organizations 

on the importance of fund diversification and maintaining a balanced mix of restricted and 

unrestricted funds. 

Moreover, Palestinian non-profit organizations have witnessed an increasing demand for 

accountability. However, they still perceive in the traditional part of fulfilling donors and 

authority’s requirement, few of them are maintaining and developing strategies to adapt 

accountability within their organizational structure. 

In its final chapter, the studypresented conclusions and recommendations of findings and 

has come up with some recommendations that may of interest to different stakeholders; it 
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urged PNGOs’ Management and Boards to develop unconventional fundraising strategies 

to raise up the efficiency of national and individual givings, enrolling into social businesses 

and set up strategies to anchor accountability. 

In Parallel, the study recommended establishing a compulsory agency that help Palestinian 

Non-profit organizations in building their capacities and resources. In addition, role of 

donors should focus on building capacities of those organizations.
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