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نبذة عن برنامج خزنة

نطاق البرنامج

ھو ھدف البرنامج؟ما

األسرالمستفیدة من جمعیة النھضةمن خدمة خالل سنوات الملحوظةالمالیة السیئةةممارسات اإلدارمعالجة •ما ھي المشكلة التي یعالجھا البرنامج؟

أخرىبالریاض من مستفیدي جمعیة النھضة و جمعیاتالقرارات المالیة في األسر ذات الدخل المحدودناعص•ما ھي الشریحة المستھدفة؟

ومستقلة مادیاً لھارفع وتعزیز مستوى الوعي المالي بین أفراد المجتمع وخاصةً المرأة لضمان حیاة كریمة•

oواألسرةبرامج تنمویة موجھة لبناء قدرات المرأة: كما یتوافق ھدف البرنامج مع الھدف االستراتیجي للنھضة

)القضاء على الفقر(تحقیق أھداف التنمیة المستدامة المتمثلة في الھدف األول وھو •

2ضمن رؤیة المملكة% 10إلى % 6مندخلھاجماليإمناألسرمدخراتنسبةفعر• 0 3 0



تابع-نبذة عن برنامج خزنة

إعداد میزانیة األسرة و االستثمار التخطیط المالي واالقتراض االدخار والترشید

كیف أعد میزانیة؟ ما ھو دخلي؟ وما ھي مصاریف و نفقات أسرتي؟ كیف أتصرف بأموالي؟

ما ھي الموارد البشریة التي امتلكھا؟ كیف أخطط لمیزانیتي؟ كیف أدخر؟ و لماذا أدخر؟

ما ھي الموارد المالیة التي امتلكھا؟ كیف أدیر نفقاتي؟ كیف أرشد باالستھالك؟

ھل یمكنني أن أستثمر؟ ھل أحتاج إلى االقتراض؟ كیف أربي أبنائي على الوعي المالي؟

محاور ورش عمل برنامج خزنة
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برنامج خزنةتقییم أثرأھداف دراسة 

مثل حساب المواطنالمالیةالخدمات، ومثل االدخار والترشید یشمل المؤشر قیاس المعرفة بمفاھیم االدارة المالیة :المعرفة. 1

رضا بالوضع المادي، و مدى االستعداد للمخاطرة باألموال لالستثمارالمدىالمؤشریشمل :المواقف و التصورات. 2

الدیونسدادفيعتمدهالمسالیب، و األالمالیةفھدااأللتحقیقالمتخذة اإلجراءاتالمؤشریشمل : الممارسات. 3

إنفاق األسرة في المناسبات االجتماعیةاجماليیشمل المؤشر معاییر  لقیاس االستقرار المالي لدى األسرة، مثل مقدار الدخل المدخر و :المحصالت. 4

مؤشرات 4المشاركات بالنظر الى علىخزنة برنامجأثر تحدید : أوالً 
:



تابع-برنامج خزنةتقییم أثرأھداف دراسة 

الفرق بین تطبیقي خزنة أ و خزنة ب

تطبیق خزنة ب تطبیق خزنة أ

3 4 عدد ورش العمل

مرة كل أسبوعین  ً أسبوعیا مرة التكرار

أسابیع6 أسابیع4 مدة البرنامج

جلسة واحدة على األقل ال یوجد )coaching(جلسات التدریب الفردي 

 ً لوقتتم تنفیذھم بنفس ایقین ببین تطثر األمقارنة بالبرنامجتحسین تصمیم: ثانیا



فریق البحث

ضاھرشذا أبو
مدیر المشاریع

كما عملت كرائدة أبحاث في ندج  .عملت بمنصب زمیلة أبحاث في جامعة ھارفارد
كیة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بیروت وجبل لبنان والجامعة األمریلبنان

اد البیئي، تشمل خبرتھا االقتصاد السلوكي، واالقتصاد الصحي واالقتص. في بیروت
في وھي حاصلة على درجة الماجستیر. ولدیھا العدید من المنشورات في ھذه المجاالت

اد بامتیاز االقتصاد من جامعة لندن في بریطانیا، وتحمل درجة البكالوریوس في االقتص
.من الجامعة األمریكیة في بیروت

جواھر السدیري
مدیر مركز األبحاث

مدیرة مركز النھضة لألبحاث وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات 
ابقاَ عملت س. االجتماعیة، وعضو مجلس إدارة ھیئة العمارة والتصمیم لوزارة الثقافة

كما عملت كباحثة في جامعة نیویورك، ومستشارة .كمدیر للبرامج في جامعة ھارفارد
جامعة حصلت السدیري على درجة الماجستیر من. استراتیجیة في مجموعة مونیتور

.كولومبیا وعلى درجة البكالوریوس من كلیة سمیث

لین الحجار
زمیل بحث

لبنك مجموعة اكمستشارة لكما عملت سابقًا . زمیلة بحث في مركز النھضة لألبحاث
على تركز أبحاثھا. مفوضیة األمم المتحدة لشؤون االجئینوكمتدربة لدى الدولي و 

س في بكالوریووھي حاصلة على درجة ال. سوق العمل واالبتكار االجتماعي واإلنساني
عمال االقتصاد و الشوؤن الدولیة بأعلى مرتبة شرف مع تخصص ثانوي بریادة األ

.في بوسطناالجتماعیة من جامعة نورث ایسترن

سارة موسى
بحث  زمیل 

تخصص على درجة الماجستیر في السیاسة العامة في جامعة ھارفارد كینیدي، بحاصلة 
ھاوس عملت سابقا كمستشارة مع برایس ووتر. السیاسة االجتماعیة والحضریةفي

ة على سارة حاصل. في مشاریع متعلقة بالسیاسة االجتماعیةكوبرز والبنك الدولي
ینستون، البكالوریوس من كلیة وودرو ویلسون للشؤون العامة والدولیة بجامعة بردرجة

نحة برنامج الدراسات العربیة بجامعة جورج تاون ، وھي حاصلة على موماجستیر من
.فولبرایت
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تقییم أثر برنامج خزنةمنھجیة دراسة

*حجم العینة

% # التقسیم مجموعةال

%32 53 ال یوجد تحكم

%34 57 خزنة أ
عالجةم

%34 57 خزنة ب

% 1 0 0 167 المجموع

٪  اشارة الى تسرب جزء منھا خالل مراحل الدراسة30انخفض إجمالي حجم العینة بنسبة *

:المستھدفةالفئة•

oأخرىجمعیاتجمعیة النھضة ودات من  مستفیالقرارات المالیة نعات اص

:التقسیم العشوائي للعینة•

oتحكمالمجموعة : القسم األول(control) التي لم تتلقى برامج خزنة

oالمعالجةعةمجمو: القسم الثاني(treatment) خزنة رنامجت بتلقالتي

:منھجیة جمع البیانات•

اتفیةالبیانات عن طریق استبیانات الكترونیة تم تعبئتھا عبر مكالمات ھتم جمع
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مراحل الدراسة

2الربع األول، 2019الربع الرابع،  0 2 2الربع الثاني، 0 0 2 2الربع الثالث، 0 0 2 2الربع الریع، 0 0 2 0

دیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایردیسمبرنوفمبرأكتوبر

االستبیان 
القبلي

برنامج 
خزنة

االستبیان 
قصیر 
المدى

االستبیان
طویل 
المدى 

رازیةبدایة تفشي فیروس كورونا و تطبیق االجراءات االحت
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أبرز مؤشرات االستبیان القبلي لمجموعتي التحكم و المعالجة -النتائج 

نعم
6 8%

ال
32%

لدى أسرتك دیون مالیة؟/ھل لدیك

نعم
86%

ال
14%

یة؟ھل تجدین أن دخلك ال یكفي لتغطیة نفقات حیاتك الیوم

استلفنا المال من 
المعارف/األقارب

58%

قللنا من النفقات
وادخرنا

18%

ناأنفقنا من مدخرات
12%

وجدنا مصادر 
أخرى للدخل 

9%

سعینا للحصول 
على مساعدة مالیة
من جمعیة خیریة

7%

كیف تمكنت أسرتك من معالجة أزمة مالیة
؟ من قبل

مشاركة 167: حجم العینة



منھجیة تحلیل النتائج قصیرة و طویلة المدى
درجات التوعیة المالیة دلیل لتقییم

الدرجاتالسؤال في االستبیانالمؤشر
1معلومات المطلوبة لحساب المیزانیةالمعرفة

1تحدید الموارد غیر المالیة التي یمكن استخدامھا للحصول على عائد ماليالمعرفة

1تحدید حساب المواطنالمعرفة

المعرفة
إجمالي الدرجات

10 / 10

1أنا مستعد للمخاطرة ببعض أموالي الخاصة عند القیام باستثمارالمواقف

1أعتقد أن األموال في البنك ستكون آمنةالمواقف

1أنا راض عن الوضع المالي الخاص بيالمواقف

المواقف
إجمالي الدرجات

8/8

1استراتیجیات لسداد الدیونالممارسات

1اإلجراءات لتحقیق األھداف المالیةالممارسات

1إنشاء میزانیة أو خطة إلدارة الدخل والمصروفاتالممارسات

الممارسات
إجمالي درجات

15/15

1المبلغ المدخر من دخل األسرةالمحصالت

1مقدار الدیون الحالیةالمحصالت

1المبلغ الذي تنفقھ األسرة في المناسبات االجتماعیةالمحصالت

المحصالت
إجمالي درجات

5/5

متوسط الدرجات٪إجمالي درجات التوعیة المالیة
مثال توضیحي



األثر على مجموعة التحكم مقارنة بمجموعة المعالجة-النتائج

نتائج االستبیان قصیر المدى

یرالتغی % متوسط درجات
المعالجة

متوسط درجات
التحكم المؤشرات

%14+ %50 %44 المعرفة

%6+ %50 %47 المواقف و 
التصورات

%27+ %57 %45 *الممارسات

%4- %23 %24 المحصالت

%13+ %45 %40 المتوسط

فرق ذو داللة إحصائیة* 

)التقدیرات في الجداول تقریبیة(
بمجموعة المعالجة84بمجموعة التحكم و 32:  (116)حجم العینة-االستبیان قصیر المدى 
بمجموعة المعالجة87التحكم و 45بمجموعة : (132)حجم العینة -االستبیان طویل المدى 

نتائج االستبیان طویل المدى

یرالتغی % متوسط درجات
المعالجة

متوسط درجات
التحكم المؤشرات

%2- %43 %44 المعرفة

%11+ %51 %46 المواقف و 
التصورات

%1+ %53 %52 الممارسات

%9- %39 %43 المحصالت

%.4+ المتوسط %46 %46

ر في بعض الحاالت كان أداء المشاركات في خزنة أ أقل من التحكم، مما یفس•

جزئیًا عدم وجود فروق إیجابیة مھمة مقارنة بالتحكم و المعالجة



"ب"مقارنة بتطبیق خزنة " أ"األثر على تطبیق خزنة -النتائج

االستبیان قصیر المدى

یرالتغی % متوسط درجات
خزنة ب

متوسط درجات
خزنة أ المؤشرات

%2 + %51 %50 المعرفة

%10+ %53 %48 المواقف و 
التصورات

%5 + %59 %56 الممارسات

%4- %22 %23 المحصالت

%5+ %46 %44 المتوسط

)التقدیرات في الجداول تقریبیة(

طویل المدى االستبیان

% 
التغییر

متوسط درجات
خزنة ب

متوسط درجات
خزنة أ   المؤشرات

%5+ %44 %42 المعرفة

%8+ %53 %49 المواقف و 
التصورات

%12+ %56 %50 الممارسات

%14+ %41 %36 المحصالت

%9+ %49 %45 المتوسط



" ب"األثر على  مجموعة التحكم تطبیق خزنة -النتائج

فرق ذو داللة إحصائیة* 

طویل المدى االستبیان

رالتغیی % متوسط درجات
خزنة ب

متوسط درجات
التحكم المؤشرات

%1+ %45 %44 المعرفة

%17+ %54 %46 المواقف و
*التصورات

%6+ %55 %52 الممارسات

%5- %41 %43 المحصالت

%4+ %48 %46 المتوسط

)التقدیرات في الجداول تقریبیة(



االستجابة ألثر جائحة كورونا-النتائج 

طویل المدىاالستبیان

التغییر  % المعالجة التحكم استجابةً لجائحة كورونانفقاتالتمویلطرق 

%35- %32 %49 العائلة/األصدقاءمنالمساعدةأوقروضعلىللحصولبطلبالتقدم

%114+ %15 %7 المبادراتأوالمنظماتمندعمأومساعدةعلىللحصولبطلبالتقدم
الحكومیة

%3+ %31 %30 المبادراتأوالمنظماتمندعمأومساعدةعلىللحصولبطلبالتقدم
ربحیةالغیرأوالخیریة

%31+ %32 %22 المستحقةالفواتیرأواإلیجارأوالقروضمدفوعاتتأجیلطلب

%62+ %47 %29 *المدخراتمناالنفاق

%22- %14 %18 ممتلكاتأوأصولبیع

%20 - %16 %20 شيءال

داللة إحصائیةفرق ذو* 

)التقدیرات في الجداول تقریبیة(
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و التوصیاتمخلص النتائج

نتائج ة للمساھمة في تحقیقالمالیةوعیتالبرامجمن جزءكالفرديالتدریبتقدیم •
أفضل 

ة الى تحسن ذو داللة احصائیة في المواقف و التصورات مقارن" ب"أدى خزنة •
بالتحكم على المدى الطویل

ر إلى  مما یشیعبر الممارسات مقارنة بالتحكم تحسن أیًضا على "ب"خزنة حافظ •
احتمالیة أثر خزنة ب االیجابي على المدى الطویل

التوصیات النتائج

التسرب حیث أنمكاسب مستدامة في التوعیة المالیةلتأكید الدراسة أكبر اجراء •
الحاصل في حجم العینة یحد من إظھار أثر البرنامج

لفھم عقبات الوصول إلى المحصالت و االستقرار المالي إجراء دراسات أوسع •تعثر الوصول الى مكاسب في المحصالت المالیة•
المرغوب



استبیان موجھ لشركات القطاع الخاص
سح م:لمزید من المعلومات و للتسجیل نرجو مسح الرمز أدناه

:الرمز أدناە

دعوة للمشاركة في استبیان تكافؤ

research@alnahda.org

mailto:research@alnahda.org
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