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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

المقدمة : 

احلمد هلل رب العاملني ، وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد الذي اأر�صله اهلل بالهدى 
ودين احلق ، َفَبلََّغ الر�صالة ، واأدى الأمانة ، ون�صح الأمة ، وجاهد يف اهلل حق جهاده، 

�صل�ات اهلل و�صالمه عليه ، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني . وبعد …

ياأتـــي هـــذا الكتـــاب رغبة مني يف تقـــدمي ما اأ�صتطيـــع يف خدمة العمـــل اخلريي ... 
وذلـــك بعـــد اأن ق�صيت عقدين من الزمان يف رحابـــه ... وبعد اأن تكرر طلب املتدربني 
- خـــالل دوراتـــي التدريبية املتخ�ص�صة يف العمل اخلـــريي -  اأن اأخرج املادة املقدمة 
يف تلك املحا�صرات والربامج التدريبية يف كتاب يجمع ت�جيهات للم�ؤ�ص�صات اخلريية 
واملتط�عـــني والعاملني يف القطاع اخلريي والدع�ي .. وذلـــك نظرًا للحاجة اإىل دليل 

عملي ومنهج تطبيقي  للعمل اخلريي وفن�ن ت�ص�يقه . 

وزاد مـــن دافعـــي خل� املكتبـــة الإ�صالميـــة والعربية - خالل جتـــ�ايل يف العديد من 
املكتبـــات التجاريـــة واملكتبـــات العامة ومعار�ـــس الكتب ال�صن�يـــة ويف دول �صتى - من 

الكتب العلمية والإدارية والتاأهيلية التي ُتن�صر عن العمل اخلريي باللغة العربية. 

فاجتهدت يف جمع الأفكار وترتيب املادة ، مع حر�صي على اخت�صارها لتقريب املعنى 
وت�صهيـــل احل�ص�ل علـــى املعل�مة ، وحتى يجـــد فيها القارئ  بغيتـــه يف تنمية مهاراته 
وقدراتـــه واكت�صاب املعل�مـــات املفيدة يف هذا املجال ، وبعد عـــاِم من اجلمع واحلفظ 
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والت�ثيـــق ، بـــداأ العمل يف اإخـــراج الكتاب ... وكنـــت فيه حري�صًا علـــى اأن يك�ن بحلة 
جميلة مريحة للقارئ واملت�صفح .

ول يزال الب�ن �صا�صعًا يف ع�صرنا احلا�صر بني املاأم�ل وال�اقع يف كثري من املجالت 
اخلريية ... وناأمل من هذا اجلمع اأن يك�ن �ص�تًا ي�صحذ همم امل�صلمني للقيام ب�اجبهم 
نح� العمل اخلريي وامل�صاهمة يف ازدهاره وتط�ره . وقد وزعت مادة هذا الكتاب على 

خم�س وحدات كالتايل :  

• مقدمات اأ�صا�صية يف العمل اخلريي . الوحدة الأوىل :	

• اأ�ص�س ومهارات التخطيط لت�ص�يق العمل اخلريي وفن�نه ،  الوح��دة الثانية :	
وجمالت واأ�صاليب جمع املال للم�صاريع اخلريية .

اأ�ص�س وفن�ن املخاطبة والت�صال  ، والق�اعد الرئي�صة  يف  • الوح��دة الثالثة : 	
احلديـــث مع املتربع ، و�صفـــات املتحدث اجليد ؛ومهـــارات اخلروج من امل�اقف 

ال�صعبة يف ت�ص�يق العمل اخلريي ، والقدرة على اإقناع الآخرين .

• فن�ن ومهارات ت�ص�يق امل�صاريع اخلريية ، وما ينبغي فعله  الوحدة الرابعة :	
قبـــل تقـــدمي امل�صروع ، وملن يقدم ، والطرق املثلى لإعداد ملف امل�صروع ، واأ�صرار 

الت�ص�يق الناجح للم�صاريع اخلريية .  
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

• مهارات وفن�ن خدمة املتربعني للعمل اخلريي، والتعامل   الوحدة اخلام�سة :	
مع خمتلف اأمناط املتربعني ، وتنمية املهارات يف م�اجهة امل�صكالت ، واملحافظة 
على �صمعة امل�ؤ�ص�صة ، وابتكار خدمات جديدة وحل�ل مقنعة للم�صكالت ،  والتغيري 

مل�صت�ى اأف�صل ، ومعايري اخلدمة املميزة . 

واآمل اأن يك�ن هذا الكتاب بذرة �صغرية يبنى عليها وترعاها اأيادي املهتمني لت�صبح 
�صجرة يافعة .

هذا واأ�صاأل اهلل اأن ينفعنا بعملنا هذا ويجعله خال�صا ل�جهه الكرمي ..

واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رب العاملني ،،،

عي�سى القدومي 
1430/1/6هـ = 2009/2/1م 
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الهدف العام للكتاب 

	•يهـــدف هـــذا الكتاب اإىل دعم العمل اخلريي يف جميع جمالته  وذلك من خالل 
تعزيز املهارات واملعرفة املتعلقة بالعمل اخلريي وفن�ن ت�ص�يقه.

أهداف الكتاب التفصيلية :

العلمية ملجال  بالأ�ص�ـــس  القطـــاع اخلريي وتزويدهـــم  العاملني يف  	•رفـــع كفـــاءة 
عملهم .

	•ك�صــــب مهــــارات جديــــدة يف الت�ا�صــــل مــــع املتربعني والتعامل مــــع اأمناطهم 
املختلفة .

لت�ص�يـــق  العمليـــة  اخلطـــط  	اإعـــداد 
التربعـــات  وجمـــع  اخلرييـــة  امل�صاريـــع 

للم�صاريع امل�صتمرة.

العمـــل  يف  العاملـــني  قـــدرات  	•تنميـــة 
اخلـــريي لتقـــدمي اأف�صـــل م�صتـــ�ى خلدمة 

املتربعني بكفاءة وفاعلية.
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

بها على جناح حملة جمع التربعات وتقييم اخلطط  التي نحكم  املعايري  	•معرفة 
مبعايري التميز واجل�دة يف خدمة املتربعني . 

	•ابتــــكار طــــرق واأ�صاليــــب جديدة لك�صــــب املتربعني ، وجمع املــــال للم�ؤ�ص�صات 
اخلريية .

	•القـــدرة علـــى تقـــدمي حلـــ�ل جديدة للم�صـــكالت التي ت�اجـــه العاملني يف جمع 
التربعات والقدرة على اإقناع املتربعني . 

	•التعـــرف علـــى املبادئ واملعايـــري الأخالقية التي يجب اأن يتقيـــد بها العامل�ن يف 
القطاع اخلريي.

     	••ماذا يعني لك عمل اخلري ؟ 
؟  نف�صك  يف  اخلريي  العمل  يحقق  	••وماذا 

 . جامعة  واحدة  بكلمة  ذلك  عن  	••عرب 

مترين



العمل الخيري

مقدمات ومبادئ 

1

الوحدة الأوىل :
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

مكانة العمل الخيري في اإلسالم

العمــــل اخلريي من اأنبــــل الأعمال واأف�صلها، ملا فيه عظيم الأجــــر من اهلل تبارك وتعاىل، 
والنفــــع واخلري للبالد والعباد ، وامل�صاهمة يف ا�صتقرار املجتمع وا�صتمراره، وح�ص�ل املحبة 
وامل�دة وال�ئام بني امل�صلمني ، وتتحقق به م�ا�صاة اأهل الع�ز واحلاجة واإزالة اأ�صباب الأحقاد 

وال�صغائن من �صدورهم على جمتمعهم  . 

والعمل اخلريي يف الإ�صالم لي�س اأمرًا جانبيًا 
اأو ثان�يــــًا، فكمــــا اأن امل�صلم مطالــــب بالرك�ع 
وال�صج�د والعبادة؛ فاإنه مطالب بفعل اخلري 
بــــل وب�صفة جماعية م�ؤ�ص�صيــــة، وقد ورد فعل 
اخلري يف �صياق قــــراآين قبل اجلهاد يف �صبيل 
اهلل  وذلــــك يف ق�لــــه تعاىل: {َيــــا اأَيَُّها الَِّذيَن 
ُكْم َواْفَعُل�ا  اآَمُن�ا اْرَكُع�ا َوا�ْصُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ

 ِ رْيَ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُح�ن} )احلج:77(.. ثم قال يف الآية التي تليها : {َوَجاِهُدوا يِف اهللَّ اخْلَ
َحــــقَّ ِجَهاِدِه ..})احلـــج:78(..  كما اأمر �صبحانه وتعــــاىل بالدع�ة اإىل فعل اخلريات 
ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْ�َن  رْيِ َوَياأْ ىَل اخْلَ ٌة َيْدُع�َن اإِ نُكْم اأُمَّ اإ�صافــــة اإىل فعله :{َوْلَتُكن مِّ

َعِن امْلُنَكِر َواأُْوَلـِئَك ُهُم امْلُْفِلُح�ن})اآل عمران :104( . 
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حقيقة العمل الخيري في اإلسالم

يف  اأ�صا�صي  اأمر  وه�  الإ�صالمي  الدين  من  يتجزاأ  ل  جزء  اخلريي  العمل  •	
الإ�صالم .

على  اخلري  بفعل  مطالب  فاإنه  وال�صيام  بال�صالة  مطالب  اأنه  كما  امل�صلم  •	
م�صت�ى الفرد واملجتمع .

	•ربط اهلل �صبحانه العبادات يف الإ�صالم بفعل اخلري وم�صاعدة الفقراء وامل�صاكني: 
رْيَ َلَعلَُّكْم  ُكْم َواْفَعُل�ا اخْلَ ِذيَن اآَمُن�ا اْرَكُع�ا َوا�ْصُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ قال تعاىل : { َياأَيَُّها الَّ

ُتْفِلُح�ن} )احلج:77(.
عبادة  يف  الإخال�س  �ص�ى  للفالح  طريق  ل   : تف�صريه  يف  ال�صعدي  ال�صيخ  	•يق�ل 

اخلالق وال�صعي يف نفع عبيده فمن وفق لذلك فه� امل�فق .
. والعبادة  اخلري  عمل  بني  تالزم  الإ�صالمية  عقيدتنا  	•يف 
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أهمية العمل الخيري

القطاع اخلريي يف الإ�صالم قد ي�صل من حيث امل�ارد املالية وتلبية احتياج حق�ق 
الإن�صان اإىل اأن يك�ن ه� القطاع الأول من قطاعات التنمية الرئي�صة الثالثة للدولة: 

)القطــــاع احلك�مــــي، والقطــــاع التجــــاري 
اخلا�ــــس، والقطــــاع اخلــــريي(، وذلك من 
حيث الرتتيــــب ؛ لأن احل�صــــارة الإ�صالمية 
عرب التاريخ نتاج هذا القطاع بل كان م�قعه 
الإداري والتنمــــ�ي قبــــل القطــــاع احلك�مي 

والقطاع التجاري .

فالعمـــل اخلـــريي هـــ� القطـــاع الثالـــث 
ي�صاف اإىل القطاع اخلا�س ، ولكنه قطاع 
م�صتقـــل تط�عـــي اأو غري ربحـــي ، متحرر 

مـــن القي�د التقليديـــة واملحددات التـــي حتكم حتركات وم�صاهمـــات القطاعني 
الآخريـــن ، وهـــ� قطاع مر�صـــح ومدعـــ� لأداء دور فعال يف قيادة واإثـــراء التغيري 
والتنميـــة الجتماعيـــة يف تنا�صق كامل مع القطاعني الآخريـــن �صريطة اأن يك�ن 
حتـــرك مفرداته حتركا واعيا ي�صدر عـــن ثقافة ومعرفة وتخطيط علمي م�ؤ�صل   

لالإ�صهام يف خدمة املجتمع .
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اإن م�صاركـــة قطاع العمل اخلريي يف العمل ل�صالـــح املجتمع حقيقة ماثلة نعي�صها حاليا 
كمـــا عا�صها اأ�صالفنـــا اإبان ازدهار احل�صارة الإ�صالمية وترجم�هـــا باأ�صكال و�صيغ راقية 
حتـــى مبقايي�ـــس الع�صر احلا�صـــر ، وكما تعي�صهـــا املجتمعات املتقدمة حاليـــا؛ وهي التي 
ا�صتطاعت تقنني اأن�صطة م�ؤ�ص�صات هذا القطاع وتنظيمها ، وقطعت يف ذلك �ص�طا ط�يال  
اإل اأن احلاجـــة قائمة ملزيـــد من التاأ�صيل العلمـــي، والتقنني الت�صريعـــي و الت�عية العامة 

والإحياء التنظيمي للقطاع اخلريي والتط�عي .
واأ�صبــــح ينظــــر اإىل امل�ؤ�ص�صات غــــري احلك�مية يف العــــامل النامي اأي�صــــا ب��صفها 
حمفــــزا حا�صما نح� اإيجاد مدخل جديــــد للم�صاركة يف جمه�دات التنمية ؛ فالدولة 
املادية احلديثة تعمل مبفه�م القطاع الثالث ، كقطاع �صريك للقطاعني الآخرين يف 

عمليات التنمية..
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العمل الخيري ... لماذا ؟!
العمل اخلريي واجب �صرعي و�صرورة اجتماعية ، يبذله املح�صن عن رغبة دون ت�قع 

جزاء مادي بال�صرورة ؛ ويحقق للفرد ما يلي  : 

        	•الث�اب من اهلل تعاىل .                                         	•ال�صعادة .               

        	•الراحة النف�صية .                                                  	•الثقة بالنف�س .                

        	•التعامل مع النا�س باخلري .                                  	•الثقافة والإدارة .       

        	•فتح اآفاق جديدة .                                                	•الإبداع والتجديد . 

�سكا رجل اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ق�سوة
 قلبه فقال له : » اإن اأردت اأن يلني قلبك ؛ فاأطعم امل�سكني ، وام�سح

 على راأ�س اليتيم « )�سحيح اجلامع ( . 
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العمل الخيري في كتاب اهلل :

. ) • ا َيَرُه} )الزلزلة :7	 ٍة َخرْيً قال تعاىل يف حمكم التنزيل : { َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ِثُروَن َعَلى اأَنُف�ِصِهْم  •وقال �صبحانه :{ َوُي�ؤْ 	
ٌة } ) احل�صر: 9(. ا�صَ َوَلْ� َكاَن ِبِهْم َخ�صَ

اِت  احِلَ ِذيَن اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�صَّ •وقال :{ اإِنَّ الَّ 	
ِة } )البينة :7( . يَّ اأُْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِ

•وقـــال :{ وءاتـــى امَلـــاَل َعلى ُحِبـــه َذوي  	
يل  ني وابن ال�َصبِّ الُقربى واليَتاَمى وامَل�َصاكِّ

وال�صائلني ويف الرقاب } ) البقرة : 177( .

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُق�ن}  الَة َوِمَّ ِذيَن ُي�ؤِْمُن�َن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُم�َن ال�صَّ •وقال تعاىل  :{الَّ 	
)البقـــرة:3(؛ فاقـــرتن الإميان بالغيب واإقامة ال�صـــالة بالإنفاق ؛ ال�صالة حق اهلل 

على عباده ، والإنفاق ه� من الإح�صان اإىل النا�س .

َدَقٍة اأَْو َمْعُروٍف اأَْو  َ�اُهْم اإِلَّ َمْن اأََمَر ِب�صَ ْ ن جنَّ •وقال �صبحانه : { لَّ َخرْيَ يِف َكِثرٍي مِّ 	
ا�ِس} )الن�صاء:114(. اَلٍح َبنْيَ النَّ اإِ�صْ
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العمل الخيري في الحديث النبوي :

قـــال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : »لقد راأيـــت رجاًل يتقلب يف اجلنة يف �صجرة 
قطعها من ظهر الطريق كانت ت�ؤذي امل�صلمني«  رواه م�صلم .

وقال �صلى اهلل عليه و�صلم : » ال�صاعي على 
الأرملـــة وامل�صكني كاملجاهـــد يف �صبيل اهلل اأو 

القائم الليل ال�صائم النهار «  رواه م�صلم .

وقال �صلى اهلل عليه و�صلم يف حديث  : » من 
كان يف حاجـــة اأخيه كان اهلل يف حاجته، ومن 
فرج عن م�صلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل 
عنـــه كربة من كرب يـــ�م القيامة ، ومن �صرت 

م�صلما �صرته اهلل ي�م القيامة « متفق عليه . 

وقـــال ر�ص�ل اهلل �صلـــى اهلل عليه و�صلم عن اأبي بكر ال�صديـــق ر�صي اهلل عنه : » ما 
نفعني مال قط ما نفعني مال اأبي بكر « )رواه اأحمد و�صححه الألباين(.

وقال �صلى اهلل عليه و�صلم : » وهل تن�صرون اإل ب�صعفائكم ؟! « )رواه البخاري(.
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أصناف المتطوعين : 

    

     متط�ع�ن باملال فقط.                                       متط�ع�ن باجلهد فقط. 

   متط�ع�ن باجلهد واخلربة.                                     متط�ع�ن بال�قت. 

                                 متط�ع�ن باملال واجلهد وال�قت.

 العمل الخيري علم وفن

العمــــل اخلــــريي يف الغرب علم وفن؛ علم لــــه ق�اعده واأ�ص�صــــه وم�صاقاته العلمية 
وكلياته التي تخت�س بتدري�صه يف جامعات عريقة ؛ تقدم املنح للم�ؤ�ص�صات اخلريية 
ومتنــــح ال�صهادات العلمية يف تلك العلــــ�م والتخ�ص�صات اخلريية املختلفة ، وذلك 
مــــن اأجــــل اإتقانه،  ومعاي�صــــــة التط�ر لي�اكب اأحــــدث النظــــم والأ�صــاليب الإدارية 
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الفاعلــــة، وتقــــدم املنح الدرا�صيــــة للم�ؤ�ص�صات اخلرييــــة لدعم اأفرادهــــا واإداراتها 
لالرتقاء مب�صت�ى الكفاءة الإدارية للقطاع 

اخلريي وم�ؤ�ص�صاته . 

حتـــى اأ�صبح العمـــل اخلريي علمـــًا يدر�س 
ويطبـــق ويدرب عليـــه العامل�ن ، لـــه اأ�ص�له 
والإداريـــة  القان�نيـــة  و�ص�ابطـــه  وق�اعـــده 

واملهنية . 

 الصورة النمطية للعمل الخيري 

ال�صـــ�رة النمطيـــة يف اأذهـــان كثريين اأن العمـــل اخلريي ل يتعـــدى : ا�صتالم مبالغ 
الزكاة وت�صليمها ملن ي�صتحقها من املحتاجني فقط .  

وجمـــع التربعات يف اأذهان كثريين ه�  فتـــح �صندوق ومنا�صدة للتربع وو�صع النق�د 
فيه ثم اأخذه اإىل حيث ل ندري !!

 وهـــذه ال�ص�رة من امل�صكالت الرئي�صة التي ت�اجـــه العمل اخلريي يف عاملنا العربي 
والإ�صالمي ، حيث ينظر كثري من النا�س الي�م اإىل م�ؤ�ص�صات العمل اخلريي واملتط�عني 
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فيهـــا على اأنهم جمم�عة من كبار ال�صن الذيـــن لديهم وقت فراغ يق�م�ن ب�صغله مبثل 
هذه الأعمال الطيبة .

ويف املقابـــل فـــاإن قطاع الأعمـــال اخلريية يف كثري من الدول الكـــربى يعد من اأ�صرع 
القطاعـــات منـــ�ًا يف اقت�صادهـــا ، وتتـــم رعايتـــه ب��صفه �صريـــكا للقطـــاع احلك�مي 
والتجـــاري يف عمليـــات التنميـــة ؛ فللقطاع اخلـــريي عندهم جامعاتـــه ومراكز بح�ثه 
ودرا�صاتـــه وم�صت�صفياتـــه و�صركاتـــه ال�صتثمارية ومدار�صه ليق�م بكبـــح جماح طغيان 
القطـــاع احلك�مـــي، و�صـــد ثغراته، واحلد من ج�صـــع وطمع القطـــاع اخلا�س التجاري 

»عامل ت�ازن« . 

 وتقـــدم تلك الـــدول اخلدمـــات الإ�صرافية والإر�صاديـــة لتح�صني فاعليـــة امل�ؤ�ص�صات 
اخلريية ، وت�صجيع التحالفات التي تق�م بها تلك امل�ؤ�ص�صات للح�ص�ل على فر�س جديدة 
لزيادة مت�يل م�صاريعها وتخفي�س م�صاريفها ، حيث بلغ عدد املنظمات غري الربحية 
يف ال�ليـــات املتحدة علـــى �صبيل املثال 1.5 ملي�ن منظمـــة ، متثل املنظمات اخلريية 
ثلثاهـــا،  ولديها 90 ملي�ن متط�ع يف جميع الأعمال الدينية والإغاثية والإن�صانية، وبلغ 
حجم التربعات يف عام 2002م - على �صبيل املثال- ما يعادل 212 مليار دولر، %38 

منها لأغرا�س دينية ، وهذا غري ميزانيات جمل�س الكنائ�س العاملي.

وت�صم رابطة اجلامعات غري الربحية ح�ايل 100 جامعة اأمريكية فيها تخ�ص�صات 
للعمـــل غري الربحـــي، وتخ�ص�صـــات يف العمل اخلـــريي الدقيق ، وبلغ عـــدد املجال�س 
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والهيئـــات الأهليـــة امل�صتقلة التي ت�صرف علـــى الأعمال اخلريية يف اأمريـــكا األف هيئة 
مل�صاعـــدة املانحني للمنظمات اخلريية وت�فر لهـــم املعل�مات الكافية التي متكنهم من 

حتديد اجلهة التط�عية التي تنا�صب اأهدافهم . 

اأمــــا يف الكيــــان اليه�دي فاإنه ي�جد اأكرث مــــن )4000( منظمة غري ربحية وت�فر 
)235( األف فر�صة عمل بدوام كامل ، وهي تف�ق منظمات وجمعيات العامل العربي 
والإ�صالمــــي باأ�صره ، حيث بلغت ميزانية امل�صروعات التي تدخل يف هذا الإطار 14 
مليــــار دولر يف �صنة واحــــدة ، وي�صكل الدعم احلك�مي معظم م�ارد تلك املنظمات 

حيث و�صل الدعم احلك�مي اإىل %65 .
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نماذج مضيئة في عمل الخير

يحفـــل التاريـــخ الإ�صالمي بنماذج م�صيئة يف فعل اخلري وبـــذل املعروف والتط�ع يف 
�صبيل اهلل ونذكر فيما يلي اأبرز تلك النماذج :

اهلل عنه : ر�ضي  عفان  بن  	•عثمان 
 جهز جي�س الع�صرة حيث تربع بثلث ماله ، وا�صرتى بئر رومة يف املدينة و�صبلها للم�صلمني .

	•عبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنه :
 بـــاع يف  يـــ�م اأر�صا باأربعني األف دينـــار، ثم فّرقها يف اأهله من بنـــي زهرة، وفقراء 
امل�صلمـــني، وقّدم ي�مـــا جلي��س الإ�صالم خم�صمائة فر�س، وي�مـــا اآخر األفا وخم�صمائة 
راحلة ؛ واأو�صى يف مر�س م�ته بخم�صني األف دينار يف �صبيل اهلل، واأو�صى لكل من بقي 

من �صهدوا بدرا باأربعمائة دينار.

: عنه  اهلل  ر�ضي  �ضنان  بن  	•�ضهيب 
 كان جـــ�ادا معطـــاء.. ينفـــق كل عطائه من بيت املال يف �صبيـــل اهلل، فيعني حمتاجا.. 
ِه ِم�ْصِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِصرًيا}  َعاَم َعَلى ُحبِّ ويغيث مكروبا، متمثال ق�له تعاىل: { َوُيْطِعُم�َن الطَّ
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)الإن�صان:8(؛ حتى لقد اأثار �صخاوؤه املفرط انتباه عمر ر�صي اهلل عنه فقال له : اأراك تطعم 
كثريا حتى اإنك لت�صرف..؟ فاأجابه �صهيب: لقد �صمعت ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

يق�ل : »خياركم من اأطعم الطعام« رواه اأحمد.

: الن�صاء  مناذج  	 ومن 

•  خديجة بنت خويلد اأم املوؤمنني ر�ضي اهلل عنها :	

 فقـــد بذلت جهدها ومالها يف مـــ�ؤازرة الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم حتى قال عنها 
�صلي اهلل عليه و�صلم : » .. ووا�صتني يف مالها اإذ حرمني النا�س « رواه اأحمد.

زينب بنت جح�ش ر�ضي اهلل عنها : املوؤمنني  	•اأم 
 التـــي قال عنهـــا الر�صـــ�ل �صلى اهلل عليه و�صلم : »اأ�صرعكن حلاقًا بي اأط�لكن يدًا « 
رواه م�صلـــم،  واملق�صـــ�د بط�ل اليد : كرثة مدهـــا بالعطاء للفقراء ، فقد كانت ر�صي اهلل 
عنهـــا تعمل بيدها وتت�صدق على الفقراء وتقـــ�ل عنها عائ�صة  ر�صي اهلل عنها : » ومل 
اأر اأمـــراة قط خريًا يف الدين من زينب بنت جح�س ، واأتقى هلل واأ�صدق حديثًا واأو�صل 
للرحـــم واأعظم �صدقة واأ�صد ابتذاًل لنف�صها يف العمل الذي تت�صدق به وتتقرب به هلل 

تعاىل « رواه م�صلم.
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اأبي بكر ر�ضي اهلل عنهما : بنت  	•اأ�ضماء 
كانت ت�صحـــي بنطاقها وت�صقه ن�صفني ر�صي اهلل عنهـــا وتق�ل :»�صنعت �صفره 
للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم واأبي بكر حني اأراد املدينة، فقلت لأبي : ما اأجد �صيئًا 

اأربطه اإل نطاقي قال : ف�صقيه ففعلت ف�ُصميت ذات النطاقني « رواه البخاري .

بنت ملحان ر�ضي اهلل عنها : �ضليم  	••اأم 
 كانت حمبة للخري وخدمة امل�صلمني يق�ل عنها اأن�س ر�صي اهلل عنه : كان ر�ص�ل اهلل 

�صلى عليه و�صلم يغزو باأم �صليم ون�ص�ة من الأن�صار اإذا غزا يداوين اجلرحى .

أهمية العمل الخيري المؤسسي للمجتمعات : 

اإ�صاعة الرتاحم واملحبة. 1 .

حماية املجتمع من اجلرائم والنحرافات .  2 .

حل م�صكلـــة الفقر ب�صكل جذري عن طريق اإن�صـــاء امل�صروعات اخلريية واملهنية  3 .
والتعليمية .

اإقامة امل�صروعات الدع�ية املهمة والتي ل تقيمها احلك�مات بنف�س اجل�دة .  4 .
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  امل�ؤ�ص�صة اخلريية ل ميكن 
اأن يك�ن لها وج�د من الناحية 
القان�نية اإل باإ�صهار امل�ؤ�ص�صة، 
وبذلك تكت�صب اجلمعية ال�صفة 
القان�نية، علما باأن امل�ؤ�ص�صات 
واجلمعيـــات اخلريية ل تنفرد 
بقان�ن خا�س ولكنها جزء من 
جمعيـــات النفع العـــام – غري 

الربحية - ب�جه عام .

  قبل العمل لقيام م�ؤ�ص�صة 
حتديـــد  مـــن  لبـــد   : خرييـــة 
الأهـــداف والغر�س مـــن اإقامة 
امل�ؤ�ص�صـــة اخلرييـــة ، وما الذي 
تريد حتقيقه من خدمات خريية 
وتط�عيـــة يف امل�ؤ�ص�صـــة املزمـــع 
اإ�صهارها ، ويفرت�س بالأهداف 
اأن تك�ن حمددة وقابلة للقيا�س 
وقابلة للتحقيق وواقعية ومقيدة 

ب�قت اإىل حد ما . 

حتديد 
الأهداف

ال�سفة 
القانونية

امل�صاهمة يف تنمية املجتمع بالرتكيز على امل�صروعات امل�ؤثرة .  5 .

تن�يع امل�صروعات التي تخدم العمل اخلريي لل��ص�ل اإىل اأكرب عدد من امل�صتفيدين  6 .
واملتربعني .
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تعريف القطاع الخيري   

التعريف القانوين :  

ه� كيان م�ؤ�ص�صي م�ؤهل لالإعفاء من ال�صرائب ، وتتن�ع منظمات هذا القطاع لت�صمل 
جمعيات واحتادات و اأندية وم�ؤ�ص�صات خريية و ترب�ية و دينية و علمية .

التعريف الوظيفي :  

منظمـــات خا�صة تخدم اأغرا�صـــا عامة، اأي ق�صية مت�صلـــة باملجتمع ، وهي خلدمة 
ال�صـــكان غري املخدومـــني اأو املهملني ، لت��صعة مدى التاآلـــف ولتفجري طاقات النا�س ، 

وال�صتغال يف التغيري الجتماعي وتقدمي اخلدمات وحفظ كرامة الآخرين  .

التعريف العملي :  

منظمـــات القطاع اخلـــريي )غري الربحي( لي�صت جزءا مـــن اجلهاز احلك�مي، ول 
تديرهـــا جمال�ـــس اإدارات يغلب على ت�صكيلهـــا م�ص�ؤول� احلك�مـــة ، ول يعني هذا عدم 
متتع هذه املنظمات بدعم حك�مي هام .. وهي املنظمات التي ل ت�زع اأرباحا . مبعنى 
اأنهـــا ل تعيد الأرباح املحققة اإىل مالكيها اأو مديريها ، وهي احلاكمة لنف�صها ، مبعنى 
اأنهـــا م�ؤهلة للتحكم يف ن�صاطاتها ، وت�جد لها اإجراءات خا�صة لإدارة �ص�ؤونها ول يتم 
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اإدارتهـــا من قبل كيانات خارجيـــة . وهي املنظمات التط�عية ، مبعنى اأن هناك درجة 
معق�لة من امل�صاركات التط�عية يف تنفيذ اأعمالها . 

الغاية الكبرى للعمل الخيري  

للعمل اخلريي غايات كربى ، اإىل جانب اأنه يحقق اخلري والنماء لالأفراد واملجتمعات 
ومن ذلك ما يلي : 

•امل�صاهمــــة يف تاأ�صي�س النه�صــــة والتنمية  	
ت�صتلهــــم  التــــي  ال�صاملــــة  الجتماعيــــة 
مق�ماتهــــا  مــــن الأ�صــــ�ل الرا�صخــــة يف 
الدين ، واخللق الق�مي ، والقيم الإن�صانية 
التكافــــل  مبــــادئ  واإحيــــاء   ، ال�صاميــــة 
والرتاحم والتعاون والتعا�صد، وامل�جهات 

ال�صرتاتيجية للعمل اخلريي .

الجتماعية  التنمية  حتقيق  على  	•العمل 
بجهد م�صرتك ، ب��صفها ثمرة عمل ت�صامني بني امل�اطن والدولة املجتمع .

ال�صعبيـــة التـــي تعـــد ركيـــزة مـــن ركائـــز الرعايـــة والتنمية  	•حتقيـــق امل�صاركـــة 
الجتماعية.



27

أهداف مؤسسات العمل الخيري 

امل�ؤ�ص�صات اخلريية والجتماعية  الذاتية مب�صاعفة  	•تن�صيط احلركة الجتماعية 
والتط�عية ورفع كفاءتها .

	•غر�ـــس املفهـــ�م ال�صحيح للعمل اخلريي والط�عي الذي يتجاوز املفه�م ال�صيق 
احلـــايل ، لي�صمل النه�صة والتنميـــة وكل معاين الرب والإح�صان والعدل والرحمة ، وكل 

املعاين املرتبطة بتكرمي الإن�صان .

التكافل والتعاون ، ورعاية ذوي القربى ، واأهل اجل�ار، وذوي احلاجة  قيم  	•اإحياء 
يف املجتمع .

	•تر�صيـــخ العمـــل الت�صامني بني امل�اطـــن والدولة واملجتمـــع ، فالتنمية الجتماعية 
جهد م�صرتك .

	•م�صاعـــدة الفقـــراء وذوي الدخـــل املنخف�س ، وحماربة الفقـــر ، ودرء املخاطر 
الجتماعية والأخالقية املرتتبة علية ، وحم�ها حم�ًا كاماًل .

الفئــــات اخلا�صة يف املجتمع مــــن امل�صنني واملعاقــــني والأيتام  	•دعــــم وم�صانــــدة 
وغريهم .

مبداأ التنمية بامل�صاركة ، و�صرورة امل�صاركة ال�صعبية والتي تعد ركيزة من  	•حتقيق 
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ممّولة وممولة 
فر�س اختــــالف الأو�صاع القت�صادية يف الدول العربيــــة والإ�صالمية واقعا 
جديدا باأن تك�ن هنالك جهات خريية داعمة )مّ�لة( وجهات خريية اأخرى 
لة ( واختلفت بذلك الهيكلية الإدارية واآليات العمل والربامج  م�صتقبلة )م�َّ

املنفذة لتت�افق مع ال�اقع الذي فر�صته احلالة القت�صادية .

من اأه��م م�س��كالت املوؤ�س�سات اخلريية �سع��ف القدرات 
واملهارات الإدارية لدى العاملني يف املجال اخلريي 

ركائز الرعاية والتنمية الجتماعية .

نطاق املحلية اإىل اإطار الإقليمية  ليتجاوز  والط�عي  العمل اخلريي  نطاق  	•ت��صيع 
والعاملية .

•العمل على حتقيق احلياة الكرمية لكل اإن�صان يف املجتمع امل�صلم . 	
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أسس العمل الخيري الناجح ومقوماته :

تاأ�صي�س العمل اخلريي وفق الق�اعد والأ�ص�س الإدارية احلديثة ، ي�صاعد على جناحه 
وا�صتمراره،  بحيث يت�افق مع متطلبات املرحلة ويحقق ا�صتمرارية العطاء  .

لـــذا ل بد من حتديد الأهداف والأغرا�س لإقامة امل�ؤ�ص�صة اخلريية ، وما الذي تريد 
حتقيقه من خدمات خريية وتط�عية يف امل�ؤ�ص�صة املزمع اإ�صهارها ، ويفرت�س بالأهداف 

اأن تك�ن حمددة وقابلة للقيا�س وقابلة للتحقيق وواقعية ومقيدة ب�قت اإىل حد ما . 

فالعمـــل اخلريي ر�صالة، وللحفاظ على نقاء هذه الر�صالة وبقائها ودمي�متها نحتاج 
اإىل �صـــروط ذاتيـــة وم��ص�عية ل بد من ت�فرها من البداية ويف جميع مراحل العمل ، 

جمعناها  يف  البن�د التالية : 

يك�ن م�افقا  اأن   ، الكرمي  ل�جهه  العمل خال�صًا  يك�ن هذا  باأن  النية  	•ا�صتح�صار 
لأحكام ال�صريعة يف كل مراحله .

التي من اأجلها نعمل اخلري وجنمع التربعات.  والأغرا�س  الأهداف  	•كتابة 

	•اختيار فريق العمل حلملة جمع التربعات لأنا�ٍس م�صه�د لهم بال�صالح والإخال�س 
وال�صمة الطيبة.

والأخالقية. املالية  ال�صمعة  على  واملحافظة   ، املادي  التدبري  وح�صن  	•القت�صاد 
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  	•تدريب العاملني واملتط�عني واإك�صابهم املهارات الالزمة لتح�صني اأدائهم.  

 	•ت�ثيق ال�صجالت وحفظ البيانات . 

ُهم  ثقـــة املتربعـــني وبالأخ�ـــس من  	•ك�صـــب 
ح�لنا.

	•زرع الثقة يف نف��س العاملني واملتربعني عن 
طريق الأفعال قبل الأق�ال. 

التحديات.  مل�اجهة  وال�صتعداد  	•اجلاهزية 

بدقة ، فالتخ�ص�س طريق لتما�صك العمل ومتيزه . العمل  جمالت  	•حتديد 

. اآدابها  واتباع  املحاورة  	•اإتقان 

. والتخ�ص�س  العلم  لأهل  والرج�ع  	•ال�صت�صارة 

. مهامهم  وحتديد   ، وامل�ظفني  املتط�عني  مهام  	•حتديد 

واملتط�عني . امل�ظفني  يف  الإخال�س  	•بث 

 . العمل  يف  واملكا�صفة  	•ال�صراحة 
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اخلريي  للعمل  القان�نية  ال�ص�ابط  	•معرفة 

	•التن�صيـــق والتعـــاون مع اجلهات اخلريية يف نف�س 
املجال .

	•الت�ا�صـــل مـــع و�صائـــل الإعالم املطب�عـــة واملرئية 
وامل�صم�عة .

	•دعـــم اللجـــان والإدارات الن�صائيـــة حيث ثبت اأنها فاعلـــة واأكرث اجنازا يف اأغلب 
املجالت اخلريية .

	•تقدمي تقرير اإداري ومايل لل�صنة املالية .

الإدارية يف امل�ؤ�ص�صة ح�صب معايري حتدد لنتائج اأكرث واقعية . والهيئة  العاملني  اأداء  	•تقييم 

	•ت��صيـــف مهـــام العاملـــني يف امل�ؤ�ص�صـــة اخلرييـــة مبا يحـــدد املهـــام وجعلها مرنة 
ت�صت�عب اأي مهام اإ�صافية.

	•م�صاركـــة العاملني واملتط�عني يف الجتماعـــات وجلان العمل للم�صاركة الفاعلة 
بني جميع العاملني .

	•معرفـــة الحتياجات الأ�صا�صية للفئات التي ترغب مب�صاعدتها والتي تتنا�صب مع 

الثقة
رأس مال 

املؤسسات اخليرية
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�سمعةاجلهةاخلريية
هي القلب النابض للمؤسسة

متطلبات الفرد ، واإمكانية حتقيق ذلك .

	•التعامـــل مع املتربعني مب�صداقيـــة و�صفافية ، والبتعاد عن املبالغة يف الجنازات 
وامل�صاريع وق�ائم امل�صاعدات .

	•ت�ص�يـــق امل�صاريـــع املدرو�صة بتمعن وال�صتعانة مبكاتـــب هند�صية متخ�ص�صة يف 
هذا ال�صاأن  .

يف ال�صفر ، فاإن ذلك يقلل الربكة ويعدم الثقة من املتربعني . التبذير  	•احذر 

	•اإبعـــاد اأ�صحاب ال�صمعة ال�صيئة 
العاملـــني عـــن  اأو  مـــن املتط�عـــني 
امل�ؤ�ص�صـــة اخلرييـــة ، لأن اإبقاءهـــم 

�صي�صر امل�ؤ�ص�صة حتمًا .

امل�صائـــل  يف  التهـــاون  عـــدم  •	
ال�صرعية كالختالط والألفاظ  غري 

الالئقة اأو اللبا�س غري الالئق .

الهدايا للمتربعني واجلهات الداعمة للعمل اخلريي وتقدمي  	•الت�ا�صـــع يف تقدمي 
التقارير ب�صكل غري مكلف.
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. واخللق  ال�صمت  حيث  ومن   ، للعاملني  والنظافة  وامللب�س  املظهر  	•ح�صن 

	•احلفـــاظ علـــى �صريـــة املعل�مات فالكثري مـــن املتربعني والكافلـــني ل يرغب�ن يف 
اإ�صهار تربعاتهم . 

	•وكذلـــك حفظ الأ�صرار بالن�صبـــة لالأ�صر التي ت�صاعد من طرف اجلهة اخلريية ، 
حتى حتفظ كرامتهم ، ... .

	•تعديـــل الأخطـــاء يف امل�ؤ�ص�صة بنـــاء على �صكاوى املتربعـــني ) فهي ك�صاف حقيقي 
لالأعمال ومدى ر�صا املتربعني عنها( .

تعاىل الت�فيق وال�صداد  .  اهلل  �ص�ؤال  على  	•املداومة 

  	•ال�صفافية والب�صاطة وال�صدق مع الذات ومع الآخرين . 

. للعمل  والنماء  وال�صتمرارية  ال�صتقاللية  لتحقيق  العالقات  يف  	•الت�ازن 

. والتنفيذية  التنظيمية  واملرونة  امل�ؤ�ص�صي   	•التكامل 

كرامة املحتاجني .  وحفظ   ، باحل�صنى  النا�س  	•معاملة 
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مسميات قطاع العمل الخيري 

للقطـــاع اخلريي اأ�صماء اعتدنـــا على �صماعها ، وهناك ترجمـــات عربية للم�صميات 
الأجنبية، جنملها فيما يلي : 

	•م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين .                            	•م�ؤ�ص�صات العمل اخلريي .

. الأهلية  	•امل�ؤ�ص�صات                        . التط�عية  	•امل�ؤ�ص�صات 

	•م�ؤ�ص�صات القطاع الثالث .                           	•املنظمات غري احلك�مية .

ذات النفع العام. 	•املنظمات                     . الربحية  غري  	•املنظمات 

 	•القطاع امل�صتقل .                                         	•القطاع املعفي من ال�صرائب. 

القت�صاد الجتماعي .  	•جمعيات 

ي�ستحيل على اجلهات اخلريية البقاء اإذا فقدت
 ثقة املتربعني اأو املتطوعني والعاملني معها .
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مجاالت العمل الخيري 

1- دينية ودعوية وتوعوية : وتق�م بها م�ؤ�ص�صات الدع�ة وال�عظ والإر�صاد، 
واملراكز الإ�صالمية، واملنظمات الدينية الأخرى. 

2- اجتماعي��ة : وذلـــك برعاية الأيتام  والفقراء وامل�صاكـــني والأرامل وم�صاعدة 
املر�صى ، ورعاية الأطفال ، واملعاقني ، وامل�صج�نني واأ�صرهم ، وكبار ال�صن، والأحداث 

والالجئني واملهاجرين .

3- �سحية : الرعاية ال�صحية ، والعيادات املتنقلة، والعالج باملجان، وال�صيدليات 
املتنقلة، وعيادات الإدمان والتدخني، والأمرا�س املزمنة.

4- اقت�سادي��ة : وت�صمل تقدمي القرو�س احل�صنـــة، ودعم امل�صروعات ال�صغرية، 
واقت�صاديات الأوقاف، وجمع الزكاة وال�صدقات وت�زيعها، واإن�صاء امل�صانع لأغرا�س 

خريية.

اقت�ساديةعلميةاجتماعية ثقافيةدينية
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5- تعليمي��ة وبحثي��ة : وت�صمل التعليـــم، ورعاية امل�ه�بـــني، والتدريب، وتعليم 
القراآن، واإن�صاء املعاهد والكليات الدينية، ورعاية البحث العلمي. 

6- ثقافية: وت�صمل املكتبات العامة،  واملراكز 
الثقافية، والأندية الأدبية والثقافية،  واملعار�س 

الثقافية، والندوات الثقافية.

7- تنموية :كجمعيـــات التنمية الجتماعية، 
والبيئية، والزراعية ، وغريها .

8- خريية وجمتمعية : كجمعيات املجالت 
الكـــ�ارث   واإدارة  والتقنيـــة  والأمنيـــة  املهنيـــة، 

واأ�صرى احلروب .

9- ثقافية واأدبية وريا�سية : كالن�ادي الأدبية والثقافية والريا�صية وم�ؤ�ص�صات 
حماية الآثار واملتاحف، و جمعيات الك�صافة واملر�صدات.

: الدينية  	•املوؤ�ض�ضات 
وت�صمـــل امل�صاجد ، مراكز ال�عظ والإر�صاد، واملراكز الإ�صالمية، واملنظمات الدينية 

الأخرى. 
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 	•موؤ�ض�ضات اخلدمة االجتماعية:
وهـــي التي تهتـــم بالأ�صرة والطف�لـــة، والأيتـــام،  واملعاقني، و امل�صنـــني،  واملدمنني،  

وال�صجنـــاء ، والأحـــداث،  وال�صباب، 
املحليـــة،  الكـــ�ارث  مـــن  والإغاثـــة 
اأخـــرى،  اجتماعيـــة  وم�ؤ�ص�صـــات 
باملهاجريـــن  العنايـــة  وجمعيـــات 
والالجئني، ودعم الدخل واملحافظة 
عليـــه،  ورعايـــة ال�صهـــداء واأ�صـــرى 

احلرب، واجلمعيات الن�صائية.

 	•املوؤ�ض�ضات القانونية واحلقوقية : 
وت�صمـــل املنظمات ال�صيا�صية،  ومنظمات حق�ق الإن�صان، ومنظمات املجتمع املدين، 

وجمعيات حماية امل�صتهلك.

 	•موؤ�ض�ضات اإدارة وتنمية العمل اخلريي :
وت�صمـــل امل�ؤ�ص�صات املانحـــة، وم�ؤ�ص�صات اإدارة الأوقاف وال�صتثمـــارات، وامل�ؤ�ص�صات 
ال�قفية، وامل�ؤ�ص�صات ال�قفية احلك�مية،  وامل�ؤ�ص�صات ال�قفية �صبه احلك�مية، وامل�ؤ�ص�صات 
ال�قفية الأهلية، وم�ؤ�ص�صـــات ال�صتثمار ال�قفي، وم�ؤ�ص�صات تنمية التط�ع، وم�ؤ�ص�صات 
التعليم والبحث، وتعليم وحتفيظ القراآن الكرمي، وحم� الأمية وتعليم الكبار، والتعليم 

الأعب��اء  اأثق��ل  م��ن 
امل�سداقي��ة  عل��ى  املحافظ��ة 

والثقة يف العمل اخلريي 
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مقومات العمل اخلريي
يق�ل ف�صيلة ال�صيخ عبد اهلل بن جربين يف ج�ابه على �ص�ؤال عن  مق�مات 
العمـــل اخلريي الناجـــح : » اإن العمل اخلريي يق�م علـــى اإخال�س العاملني، 
ون�صحهـــم للم�صلمـــني، وطلبهم الأجر من اهلل تعاىل ، وكـــذا ترغيبهم لأهل 
اخلـــري يف النفقـــة واإمـــداد امل�صت�صعفني ، والتـــربع ل�صالـــح امل�صلمني ، وكذا 
احلر�ـــس على بـــذل ال�قت يف العمل املت�ا�صل الـــذي يح�صل به نفع الإ�صالم 
وامل�صلمـــني ك�صلـــة للفقـــراء وكفالة لالأيتـــام و�صدقات علـــى ذوي احلاجات 
وتخلي�س لذوي الفاقات، واإطالق للم�صاجني ، ووفاء عن الغارمني ، وت�صجيع 
للمعلمـــني والدعـــاة يف الداخل واخلـــارج ، وم�صاهمـــة يف الأعمال اخلريية ، 

وبذلك يك�ن العمل اخلريي ناجحا باإذن اهلل « .

العايل، والتعليم اجلامعي، والبحث العلمـــي، والتعليم الإلكرتوين، ورعاية امل�ه�بني، 
وم�ؤ�ص�صـــات التنمية والإ�صـــكان والبيئة، وم�ؤ�ص�صات الإ�صـــكان الجتماعي،  وم�ؤ�ص�صات 

التدريب والتاأهيل الجتماعي.  
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  أخالقيات القائمين على العمل الخيري :

ل بد للعاملني والقائمني على العمل اخلريي اأن تت�فر فيهم بع�س ال�صفات الأ�صا�صية 
حتى يتحقق لهم النجاح ومنها :

	•البتعاد عن ال�صيا�صة  	•ال�صتقاللية                   	•ال�صفافية                

  	•جتنب التحزب                	•البعد عن ال�صراعات         	•التكامل 

  	 العتماد بعد اهلل على الذات         	•الأمانة                               	•النزاهة 

  	•ال�صدق                           	•امل�صاواة                             	•حفظ كرامة الآخرين

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :  » يابن اآدم اإنك اإن تبذل الف�سل
 خري لك واإن مت�سكه �سر لك ول تالم على كفاف وابداأ مبن تعول واليد

 العليا خري من اليد ال�سفلى « رواه م�سلم . 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

التقسيمات المالية في العمل الخيري اإلسالمي 

الزكاة 

َدَقاُت  ا ال�صَّ َ ت�صرف لالأ�صناف الثمانية التي ذكرها اهلل يف ق�له تعاىل :  {اإِمنَّ
َقـــاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف  َفِة ُقُل�ُبُهْم َويِف الرِّ ِلْلُفَقـــَراء َوامْلَ�َصاِكنِي َواْلَعاِمِلـــنَي َعَلْيَها َوامْلُ�ؤَلَّ

َن اهلّلِ َواهلّلُ َعِليٌم َحِكيم})الت�بة:60(.  ًة مِّ ِبيِل َفِري�صَ �َصِبيِل اهلّلِ َواْبِن ال�صَّ
 

التبرعات
 العامة 

الكفارات 	•اإفطار ال�صائم 	••ك�صاء وحجاب 	•الأ�صاحي 
	•م�صاحف   ومكتبات   	•كتب 

 

الكفاالت
كفالة الأيتام 	•كفالة الدعاة 	•كفالة املحفظني 	•كفالة طلبة العلم 

الأرامل 	•كفالة  الأ�صر  	•كفالة 
 

املشاريع  
مراكز اإ�صالمية 	•م�صاجد 	•مدار�س 	•مراكز �صحية 	 م�صت�صفيات 

	 حفر اآبار 	•وحدات �صكنية 	•خمابز
 

الصدقة
 اجلارية 

�صدقة جارية عامة 	•م�صروع ال�قف
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معايير ومبادئ أخالقية للقائمين على جمع التبرعات :

ذوي احلاجة من خالل طرح ق�صايا التربع . للفئات  احلياة  ظروف  	•حت�صني 

	•اللتـــزام ب�اجب حماية املـــال الذي يجمع واأن ي�صرف يف امل�صارف التي حددها 
املتربع .

. العام  ال�صل�ك  خالل  من  اخلريي  العمل  م�صداقية  على  	•احلفاظ 

. للمتربع  الختيار  وحرية  اخل�ص��صية  	•احرتام 

	•مراعـــاة حدود ال�صالحيات ال�صخ�صية واملت�قعة ب�صاأن م�ؤ�ص�صاتهم وم�ص�غاتهم 
املهنية .

املعل�مات والحتياجات التي تطرح . �صدق  يف  التامة  	•امل�ص�ؤولية 

	•احلفاظ على ق�ائم املتربعني حتى ل تك�ن عر�صة للبيع اأو التبادل مع منظمات 
وم�ؤ�ص�صات اأخرى .

ا�صتغالل اأي عالقة باملتربع ملنافع �صخ�صية ؛ واأل ميار�س �صغط ل داعي له  	•عدم 
على املتربعني .
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

•لالأع�صاء اأن يعمل�ا مقابل اأجر اأو مرتب ولي�س مقابل ن�صبة مئ�ية من امل�صاهمات  	
اخلريية التي مت جمعها .

	•العمل على ك�صب متط�عني للعمل يف حمالت 
التربعات للق�صايا وامل�صاريع التي تطرح.

	•اللتـــزام بتح�صـــني املعرفة واملهـــارة املهنية 
للعاملني لتقدمي خدمة اأف�صل لالآخرين .

يتاأكدوا بقدر الإمكان من  اأن  	•وعلى الأع�صاء 
اأن التربعات ت�صتخدم طبقا لن�ايا املتربعني .

	•اللتـــزام بالق�انـــني التـــي تنظـــم عمليـــة جمع التربعـــات والتـــي ت�صرعها اجلهة 
احلك�ميـــة امل�صئ�لـــة عن امل�ؤ�ص�صات اخلرييـــة ) ك�زارة الأوقـــاف – وزارة ال�ص�ؤون – 

وزارة الداخلية( .

	•التاأكد من اأن تكاليف حمالت جمع التربعات معق�لة مقارنة بنتائج جمع التربعات 
يف النهاية )تكلفة جمع التربعات معق�لة بالن�صبة للتربعات التي تتلقاها ( .  
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استراتيجية البناء المؤسسي :

اأول : القواعد التي يبنى عليها العمل املوؤ�س�سي :
•مهمة امل�ؤ�ص�صة )ر�صالتها( وقيمتها امل�ؤ�ص�صية . 	

•ال�صراحة واملكا�صفة يف العمل . 	

•التميز املبني على العطاء . 	

•حرية التعبري واإبداء الراأي . 	

ثانيا : اأ�س�س املنظمة :
•القيادة . 	

•اإدارة امل�ارد الب�صرية . 	

•اإدارة الأفراد .  	

•اإدارة التحديات واملخاطر .  	

ثالثا : امليزة التناف�سية :
•ال�صرتاتيجية .  	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

•امليزانية )امل�ازنة( .  	

•النم� الطبيعي .  	

• التن�صيق والتكامل مع الآخرين العاملني يف امليدان . 	

اآلفاق المستقبلية للعمل الخيري 

لقـــد اأ�صبح القطاع اخلريي ي�صغل م�قعا مركزيـــا يف النقا�س ح�ل م�صتقبل الرعاية 
الجتماعيـــة و�صيا�صات التنميـــة يف جميع اأنحاء العامل ، ومن الآفـــاق امل�صتقبلية لهذا 

القطاع :

دفع م�صرية التنمية وتعزيزها . ويف  املجتمع  يف  اخلريي  العمل  دور  	•تفعيل 

التن�صيق وجمع جه�د امل�ؤ�ص�صات غري الربحية  قادر على  قيادي  بدور  	•ال�صطالع 
وامل�ؤ�ص�صات التط�عية يف م�صروعات جماعية .

وت�فري   ، والتط�عي  القطاع اخلريي  اجلامع حلركة  امل�ؤ�ص�صي  والتنظيم  	•الدعم 
اآلية للتن�صيق والتعاون بني م�ؤ�ص�صاته .

	•اإيجاد البيئة املالئمة لدى م�ؤ�ص�صات القطاع اخلريي والتط�عي لنم� القدرة على 
جتديد اأجيال املتط�عني وم�صادر التم�يل .
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	•جتديـــد الأجيـــال القياديـــة يف م�ؤ�ص�صات القطاع اخلـــريي والتط�عي ، وجتنب 
تعر�س امل�ؤ�ص�صات اخلريية لأمرا�س الرتهل الإداري .

	•التحالف والتكامل بني امل�ؤ�ص�صات اخلريية ، وت�زيع الأدوار يف حالة حدوث ك�ارث 
تتطلب التدخل ال�صريع لأعمال الإغاثة الإن�صانية  .

والتكـــرار يف اخلدمات املقدمة مـــن امل�ؤ�ص�صات اخلريية  النمطية  مـــن  	•اخلـــروج 
واجلهات التط�عية واكت�صاف خدمات تط�عية جديدة .

 	•ت�صجيـــع الأن�صطة اجلديدة وال��ص�ل اإىل اأمناط معينة من اخلدمات مت�س حاجة 
املجتمع ورغبة املتربع يف الدعم ، مع حفظ كرامة الآخرين .

الت�ضهري �ضور  	•من 
ينبغــــي حفــــظ كرامــــة اأهــــل احلاجــــة من 
الفقراء وامل�صاكني ويحظر على العاملني يف 
املجــــال اخلريي والإغاثي ن�صــــر �ص�رهم ملا 

ت�صببه من حرج :

 . الأرامل  	••�ص�ر 
 . الأيتام  	•�ص�ر 

. للم�صاعدة  احلالت  	•�ص�ر 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

الفرق بني العمل الفردي والعمل املوؤ�ض�ضي 

العمل املوؤ�س�سي العمل الفردي  
م�ؤقت ومرتبط بحياة اأو مر�س 

يتبع نظام عمل م�ؤ�ص�صي الفرد 

نطاقه وا�صع حمدودية العمل 

قادر على البقاء ويح�صل على تط�ره حمدود 
ت�صهيالت 

منظم ومقيد بالل�ائح يفتقر اإىل التنظيم الإداري 

يتبع نظاما حما�صبيا ودائرة ي�صعب مراقبته وحما�صبته 
حما�صبية 

تتن�ع اإيراداته وم�صاريعه اإيراداته حمدودة 
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اإ�ضاأل نف�ضك ..
1.    ملاذا �صعيت للتط�ع للعمل اخلريي ؟ 

2.   ما �صبب اختياري للجهة اخلريية التي اأتط�ع واأعمل لها ؟ 

3.   ما طبيعة اخت�صا�س عملي اخلريي ؟ 

4.    كم من ال�قت اأق�صيه يف عملي اخلريي ؟ 

5.   هل اأ�صعر ب�صعادة يف عملي اخلريي واأحت�صبه عند اهلل ؟ 

6.   هل يل م�صاريع وابتكارات قدمتها من خالل عملي اخلريي ؟

7.   هل اأ�صعر اأن اجلهة التي اأعمل بها يف ارتقاء اأم يف  تراجع ؟

8.   هل لدي ال�صجاعة يف ال�صتقالة اإذا �صعرت اأنني مل اأعد ذا نفع يف اجلهة امل�ص�ؤول عنها ؟ 

9.  هل وفقت يف عمل اخلري ؟ 

10.   ما ال�صبيل لل��ص�ل اإىل تقدمي خدمات جديدة للجهات التي اأعمل من اأجلها وكذلك للمتربعني ؟
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه



فنون ومهارات

جمع التبرعات

2

الوحدة الثانية 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

مهارات وفنون التخطيط جلمع التربعات 
تسويق العمل الخيري :

 العمـــل اخلريي علم له ق�اعـــد وا�صحة ، وفن له اإح�صا�س ومهـــارات ، فاملتميزون 
يف ت�ص�يـــق امل�صاريـــع اخلرييـــة يكت�صب�نها من خـــالل املمار�صة والتدريـــب وت�ظيف 
اإمكاناتهـــم وقدراتهم ؛ فمهـــارة وفن جمع الت�ص�يق تعترب مـــن ال�ظائف املهمة التي 
تقـــ�م بها امل�ؤ�ص�صـــات الدع�ية واخلريية، لأنه بدون القيـــام بعملية الت�ص�يق بطريقة 
فعالـــة، لن ت�صتطيع  امل�ؤ�ص�صات اخلريية بعد ذلك مـــن القيام بدورها املطل�ب حيث 

اإن وجـــ�د امل�اد املالية الكافيـــة ه� اأ�صا�س قيام 
امل�صروعات اخلريية. 

وهـــذه الأمـــ�ال ل ميكـــن اأن حت�صـــل عليهـــا 
امل�ؤ�ص�صـــة اإل مـــن خـــالل الت�صـــال باملح�صنني 
وحماولـــة اإقناعهم باأهميـــة و�صرورة التربع من 
اأجـــل اأن تـــ�ؤدي املنظمة اخلرييـــة ر�صالتها التي 

قامت من اأجلها.
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مجاالت وأساليب جمع التبرعات  :
•املجال الأول : امل�صاجد واملراكز وامل�ؤ�ص�صات  	

الإ�صالمية . 

اجلامعـــات  املدار�ـــس    : الثـــاين  •املجـــال  	
وامل�ؤ�ص�صات التعليمية .

•املجال الثالث :  الدعاية والإعالم . 	

•املجال الرابع :  احلقائب املنزلية . 	

•املجال اخلام�س :  الطرقات العامة واملحالت  	
اخلا�صة .

•املجال ال�صاد�س :  الت�صال الفردي . 	

•املجال ال�صابع :  ال�صركات ورجال الأعمال  	

•املجال الثامن :  الأوقاف وال��صايا 	

•املجال التا�صع :  احلمالت الربيدية . 	

تعلم  الت�ص�يق علم ميكن 
اأ�صا�صياتـــه يف اأ�صهـــر ، بينما 

العمر  احرتافـــه  ي�صتغرق 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

•املجال العا�صر : املقابالت ال�صخ�صية . 	

•املجال احلادي ع�صر : املنا�صبات العامة . 	

•املجال الثاين ع�صر : ال�صراكة بني القطاعات  	
الثالثة .

•املجـــال الثالـــث ع�صـــر: املعار�ـــس وبيـــع  	
املنتجات.

•املجال الرابع ع�صر : �صناديق التربعات.  	

•املجال اخلام�س ع�صر : الإعالنات يف و�صائل الإعالم.  	

•من اخلطاأ التعامل مع برامـــج وحمالت جمع التربعات  	
وكاأنها منظ�مة واحدة ت�صلح مع اأي حملة .

•ل بد من اإعـــداد وتنظيم وتن�صيق برامج جمع التربعات  	
منف�صلة عن بع�صها البع�س . 
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 تفصيل أساليب جمع الترعات :

املجال االأول: امل�ضاجد واملراكز االإ�ضالمية  
- بعد ال�صل�ات الراتبة و�صل�ات اجلمعة والعيدين .

- ال�صناديق املثبتة .

- ت�زيع  الن�صرات  عند الأب�اب .

- البرنات والب��صرتات .

- اأهايل امل�صجد وتبني م�صروع �صن�ي اأو م��صمي.

املجال الثاين املدار�ش واجلامعات واملوؤ�ض�ضات التعليمية :
- املعار�س والندوات .

- امل�صابقات  .

- حملة تربعات تتكفل بها امل�ؤ�ص�صة التعليمية .

- املتط�ع�ن .

- الهيئات الإدارية والفنية . 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

املجال الثالث الدعاية واالإعالن : 
- التغطية الإعالمية املدف�عة الأجرة.

- التغطية الإعالمية املتبناة )الرعاة( .

- البيان ال�صحفي .

- امل�ؤمتر ال�صحفي .

- الإعالن يف ال�صحف والقن�ات الف�صائية والإذاعة والإنرتنت .

- �صا�صات العر�س يف اجلمعيات التعاونية والأ�ص�اق املركزية .

- املعلقات والبرنات والب��صرتات .
وهـــذا اجلهـــد ل تقا�س نتائجه مبا يـــرد اإىل املنظمة اخلريية مـــن دعم مايل خالل 
فـــرتة معينة ؛ فاملـــردود من هذا اجلانب مردود ا�صرتاتيجـــي ط�يل الأمد . فال ميكن 
الق�ل باأن الن�صرة التعريفية بامل�ؤ�ص�صة اأتت علينا مبردود قدره كذا ول �صيما الن�صرات 

التعريفية بامل�ؤ�ص�صة وعملها وهيكلها، فهذا املردود ياأتي بعد فرتة .

املجال الرابع : احلقائب املنزلية : 
- ت�زيع املغلفات .

- بيع املنتجات .
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- الدع�ة للمنا�صبات  .

- جمع امل�اد العينية .

املجال اخلام�ش الطرقات العامة واملحالت اخلا�ضة :
1- البا�صات وو�صائل النقل . 

2- الإعالنات امل�صاءة .

3- اإعالنات الإ�صارات ال�ص�ئية .

املجال ال�ضاد�ش االت�ضال الفردي : 
- الربيد املبا�صر .

- حمادثة الهاتف .

- ال�صتقطاع ال�صهري .

- املقابالت ال�صخ�صية .

1- الربي��د املبا�س��ر : وه� من اأهم واأف�صل الطـــرق ل�صتقطاب الدعم اإن اأح�صن 
اختيـــار املر�صـــل اإليه ، وهـــذا ل ياأتي اإل بعد جهـــد وخربة وخماطبـــة النا�س وخ�صارة 

الأم�ال فعادة يف املنظمات  اخلريية يك�ن هناك ق�صمان : 
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اأ - ق�سم مرا�سلة املتربعني : 

وهذا الق�صم يرا�صل ب�صكل �صبه ع�ص�ائي اجلميع من جميع القطاعات وم�صدر ذلك 
دليل الهاتف وم�ظفي ال�صركات .

ب - ق�سم املتابعة :

فما ياأتي من رد فعل من )اأ( ي�صجل يف هذا الق�صم 
و ي�صاف لقائمة املتربعني.

وميــــزة الربيــــد املبا�صــــر خماطبة حيــــة للمر�صل 
اإليــــه وب�ص�رة خا�صة ويف�صل يف مثل هذه املرا�صلة 

التايل :

- ت�جيه ر�صالة طابعها �صخ�صي مع املن�ص�ر اأو املنا�صدة مع اإرفاق رقم النداء العاجل .

- ت�فري املندوبني لتح�صيل التربعات.

- جتهيز خط تلف�ين مبا�صر .

- ال�صرتاك يف �صركات البطاقة الئتمانية املعتمدة لت�صهيل اأم�ر التربع . 
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وللربيد املبا�سر موا�سفات جنملها بالتايل :

- ينبغي اأن يحت�ي املظروف على من�ص�ر اأو مط�ية فيها معل�مات مف�صلة عن كل ما 
يحتاج اإليه املتربع لالإملام بامل��ص�ع ، و قد ي�صل اإىل اأربع اأو خم�س �صفحات كبرية .

- ر�صالة خا�صة ملخ�صة وفيها كيفية التربع .

- املن�ص�ر اأو املط�ية .

م�سادر العناوين والأ�سماء هي :

1- قائمه املتربعني لدى امل�ؤ�ص�صة اخلريية .

2- دليل الهاتف .

3- دليل امل�صبار .

4- م�ظف� امل�ؤ�ص�صات .

5 - ال�صركات اخلا�صة بق�اعد املعل�مات . 
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2- حمادثة الهاتف :

يقــــ�م فريــــق مــــن املتط�عــــني باجلل��س يف 
غرفــــة العمــــل واأمامهــــم جميــــع املعل�مــــات 
املنا�صبــــة للمنا�صــــدة ثم يتبع�ا هــــذا بر�صالة 
واحدة ق�صــــرية كعينة اأمامهم حتفظ جيدا؛ 
ثم تبداأ عمليــــة الت�صال الهاتفــــي للمعارف 
وغريهــــم وتعر�ــــس عليهم املنا�صــــدة ويطلب 

منهم دعمهم املادي .

فـــاإن كان لأحدهم رغبة يف التـــربع فاإنه ير�صل له مظروف مدفـــ�ع القيمة اأو يعطي 
عن�ان الربيد املجاين للمر�صل .

والهاتـــف اإن اأح�صـــن ا�صتخدامـــه يكـــ�ن ردًا مبا�صـــرًاًًً وحي�يـــًا وم�ؤن�صـــًا للعاملـــني 
)املتط�عـــني( وهـــذه الطريقة تتبعهـــا بع�س املنظمـــات العاملية . �صريطـــة اأن يك�ن 
املتط�ع �صب�را واأن يت�قع ال�صلبية، واأحيانًا ال�صتم من بع�س النا�س ، ويجب اأن ياأخذ 
يف احل�صبـــان تكلفة الهاتف وال�قت املبذول مـــن املتط�عني الذين قد يعمل�ن براتب 

مقط�ع اأو على مدار ال�صاعة يف بع�س الأحيان .
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3- ال�ستقطاع ال�سهري :

و اأهـــم ما يف هـــذا الأمـــر وج�د جملـــة مرافقة 
لت�زيـــع مثل هـــذا ال�صتقطاع ومن�صـــ�رات كافية؛ 
فمثـــال لالأيتـــام ، نطبـــع �صـــ�رة وا�صحـــة وم�ؤثرة 
لالأيتـــام وحالتهـــم وق�ص�س م�ؤثرة لهـــم ور�صائل 
خا�صـــة منهم للنا�س لكفالتهم ثـــم ن�صرة تعريفية 
مبـــا تعنيـــه كفالـــة اليتيـــم ، ومبا تقدمـــه املنظمة 
اخلرييـــة ومن ثم اإرفاق هـــذا مبا حتتاجه احلملة 

من ال�صتقطاعات وخالفه .

4- املقابالت ال�سخ�سية :

وعـــادة ما تتم مع كبار املتربعني حيث يق�م جامع التربعات بعر�س ن�صاط امل�ؤ�ص�صة 
اأو م�صروع اأو اأكرث من م�صاريعها . ويتم هذا بناء على م�عد م�صبق ، ويق�م املتربع بعد 

ذلك بالتربع ف�رًا اأو يف وقت لحق اأو يطلب دار�صة الأمر . 

وتعـــد هـــذه الطريقة من اأف�صـــل طرق جمع التربعـــات ولها فنها اخلا�ـــس �ص�اء يف 
ترتيـــب امل�عـــد اأو اختيار الزمان واملـــكان والأ�صل�ب الذي جتري بـــه املقابلة اأو اإعداد 

امللفات التي �صتعر�س وكيفية عر�صها وغري ذالك من الأم�ر .
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املجال ال�ضابع : ال�ضركات و رجال االأعمال: 
1- املقابالت املبا�صرة .

2- م�اد عينية .

3- خدمات فنية .

4- مرا�صله بالربيد املبا�صر .

5- اتفاقية الدعاية مقابل الدعم .

6- التربع باأ�صهم من ال�صركات .

املقابالت ال�ضخ�ضية املبا�ضرة :
وتكـــ�ن املقابالت املبا�صرة بعد اأخذ م�عـــد م�صبق واإعداد امللفات للم�صاريع بطريقة 

لئقة ومرتبة .

وقد يك�ن اللقاء التعريفي يتبعه مقابالت اأخرى ولكن ط�ل النف�س ه� الذي يجدي، 
وب�صفة عامة ل تتربع ال�صركات اإل حتت اأحد الظروف التالية :

•رغبـــة جمل�ـــس اإدارة ال�صركـــة اأو رئي�ـــس الإدارة اخلرييـــة بالتـــربع للم�صاريـــع  	
اخلريية.
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•الرغبة يف املردود الإعالمي . 	

•حتقق مردود خدمي من املنظمة اخلريية . 	

مواد عينية :

واملقابـــالت  والهاتـــف  باملرا�صـــالت  تتـــم  و 
لأ�صحاب ال�صركات واملـــ�اد العينية التي ت�صلح 
للم�ؤ�ص�صـــات اخلرييـــة كثـــرية مثـــل : املالب�س ، 
الأملنيـــ�م ، نحا�ـــس ، خ�صـــب ، اأنابيـــب .. وعادة 
تتـــربع ال�صركات مبـــ�اد عينية واأخـــرى ، وتق�م 

ب�صحنها على نفقتها اخلا�صة .

خدمات فنية :

وهي خدمات تك�ن بحاجة لها املنظمة اخلريية مثل اإخراج املجلة اأو ت�صميم م�صاريع 
مدنية اأو ... وهذه ت�فر تكلفة غري وا�صحة ولها مردود بعيد الأمد.

مرا�سلة بالربيد املبا�سر :

وهي كما �صبق �صرحه ، والفرق هنا اأن املقدم داخل املظروف ه� م�صروع مقرتح 
متكامـــل وفيـــه التكلفـــة وا�صحة ، والبعد عن كـــرثة احل�ص� ه� الأجنـــح مع مدراء 
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ال�صـــركات ل�صيق وقتهم ، وما اأ�صـــ�اأ تلك امل�صاريع التي تتبناها املنظمات اخلريية 
وتقدمهـــا كتابـــة فقط دون �ص�ر اأو وثائق اأو مرفقـــات . األ ترى اأن هذه الأم�ر هي 
التـــي جتذب النتبـــاه وت�ؤثر وتبني امل�صداقية . وعادة يكـــ�ن الربيد مفتاحا لطلب 
حمـــدد ويتم بعد لقاء امل�ص�ؤولني ورجال الأعمـــال و�صريط )�صي دي( ق�صري يعني 

على الدعم . 

اتفاقية الدعاية مقابل الدعم :

كاأن تطالـــب املنظمة اخلريية مـــن ال�صركات مت�يل م�صروع خـــريي مقابل اأن تت�ىل 
املنظمة اخلريية تنفيذ بع�س الأم�ر الإعالنية اخلا�صة بال�صركة ول ت�ؤثر على �صيا�صتها 
العامة ، مثل اأن مت�ل ال�صركة م�صروع معني مقابل اإرفاق من�ص�ر اأو ت�ص�يق لها يف بريد 

املنظمة اخلريية الدوري ... 

التربع باأ�سهم من ال�سركات :

وهـــ� اأن يتم طلب بع�س الأ�صهم مـــن النا�س اأو ال�صركة لتكـــ�ن ل�صالح امل�ؤ�ص�صة 
اخلريية وتعتمد هذه اأ�صا�صًا على العالقات ال�صخ�صية والت�ص�يق احل�صن ملثل هذا 
الأمر واأن تك�ن هناك حملة جيدة بني م�صتثمري ال�صركة ال�احدة ، جمل�س الإدارة 
وخالفـــه ، وهـــي ق�صية حتتاج جلهد ولكنها ذات نتيجة طيبـــة اإن كانت ردة الفعل 

م�ج�دة .
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 املجال الثامن : االأوقاف والو�ضايا :  
الو�سايا :

رِّ واخَلرْيِ ِفْتَنة }. وذلك لق�له تعاىل :{ ُكلُّ َنْف�ٍس ذاِئَقُة امَلْ�ت. َوَنْبل�ُكْم بال�صَّ

وهـــي بب�صاطـــة اإقناع املي�ص�رين بـــرتك جزء من مرياثهم ل�صالـــح املنظمة اخلريية 
كعقار اأو ن�صبة من الإرث ، ويف بع�س احلك�مات تاأخذ احلك�مة ن�صبة و تتخلى عنها اإن 

كانت معطاة ملنظمة خريية .

اأنواعها :

•ال��صية بعقار  . 	

•ال��صية بتحف وم�اد عينية ثمينة . 	

•ال��صية بن�صبة من الإرث . 	

•ال��صية باأ�صهم و �صركات . 	

ولل��صايا اأم�ر قان�نية كثرية تقدم من خاللها 
املنظمة اخلريية خدماتها باأن ترتب ال��صية كاملة بكل ما ميلك املهتم ...
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املجال التا�ضع : احلمالت الربيدية : 
تقـــ�م امل�ؤ�ص�صة باإر�صـــال اأعداد كبرية )ع�صرات اأو مئات الألـــ�ف( من الر�صائل اإىل 
جمم�عـــة خمتارة من النا�س حتثهم فيها على التربع للم�ؤ�ص�صة اأو م�صروع اأو اأكرث من 
م�صاريعهـــا. وتكلف هذه العملية مال كثريا يف الطباعـــة واملغلفات والت�صميم والربيد 

ناهيك عن اجلهد الب�صري .

ورغــــم اأن ن�صبة ال�صتجابة يف اأح�صن الأحــــ�ال ل تزيد عن 3% اإل اأنها من الطرق 
الناجحة التي تغطي تكاليفها وتدر اإيرادًا جيدا )ح�ايل �صعف كمية التكلفة( وهذه 
الطريقــــة مــــن اأكرث الطرق ا�صتخدامــــا يف ال�ليات املتحدة ، ولذلــــك ت�جد ب�صاأنها 

درا�صات و كتب وبح�ث مف�صلة جدا.

ولنجاح هذه الطريقة لبد من اإتقان اأ�ص�صها كاختيار ال�قت املنا�صب ، واختيار قائمة 
العناويـــن بعناية ، وح�صن ت�صميـــم املن�ص�رات ، وكتابة الر�صالـــة وفق معايري حمددة 

ومدرو�صة ، ومتابعة املتربعني قبل و اأثناء وبعد احلملة . 

ونظرا للعـــدد الكبري الذي تتم مرا�صلته فاإن العملية تـــدار ب�ا�صطة الكمبي�تر وغري 
ذلـــك من اأم�ر اأخـــرى لزمة لنجاح احلملـــة الربيدية . وكل اأمر من هـــذه الأم�ر فيه 

تف�صيل و�صرح وخربات و�صنعاجله يف ف�ص�ل اأخرى. 

املجال العا�ضر : املقابالت ال�ضخ�ضية  : 
وعادة ما تتم مع كبار املتربعني حيث يق�م امل�ص�ق للعمل اخلريي بعر�س ن�صاط امل�ؤ�ص�صة 
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وم�صاريعها ، ويتم هذا عادة بناء على م�عد م�صبق ، قد ي�صتجيب فيق�م املتربع بعد ذلك 
بالتربع ف�را اأو يف وقت لحق قد يطلب درا�صة الأمر اأكرث ، وقد ل يتربع ب�صيء .

وتعد هذه الطريقة من اأف�صل طرق جمع التربعات و لها فنها اخلا�س �ص�اء يف ترتيب 
امل�عد اأو اختيار الزمان اأو املكان اأو الأ�صل�ب الذي 
جترى به  املقابلة اأو اإعداد امللفات التي �صتعر�س و 

كيفية عر�صها و غري ذلك من الأم�ر .

اأ�ضول املقابلة ال�ضخ�ضية :              
تعرف عمليـــة جمع التربعات يف نظر الغربيني 
علـــى اأنهـــا : بيـــع �صـــيء غـــري م�جـــ�د لإن�صان ل 

يحتاجه باأغلى �صعر مكن .  

مبادئ :

 النا�ــــس ل حتــــب اأن يبيعها اأحــــد �صيئا ، بل حتب اأن ت�صــــرتي ، والنا�س حتب اأن تعطي 
تربعا، ل تاأخذ منهم تربعا ، تذكر اأن النا�س حتب اأن ت�صرتي ت�قعات ولي�س ب�صاعة،

ال�ستعداد للمقابلة :

 معرفة ا�صم املتربع / وكنيته / ولقبه /  وتربعاته ال�صابقة / وم�صاريعه اخلريية 
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•معرفة معل�مات عن اأعماله : حتى تفتح اأب�اب احلديث .  	

•معرفة مفاتيح التجار : ل تذهب ل�حدك . 	

•حتديد م�عد عن طريق املفتاح .  	

•اختيار املكان املنا�صب . 	

• اإعداد اإجابات لالأ�صئلة املت�قعة .	

 اأجزاء املقابلة :   

• تعريف بامل��ص�ع.  التثقيف :	

• و�صعه يف ال�ص�رة بطريقة عاطفية . التحمي�س :	

• املفاو�سات : �صاأحتمل جزءًا اإن تكفلت بالباقي .	

طرقها و اأ�سكالها :
•الدخ�ل على التاجر يف مكتبه . 	

• زيارة التاجر يف بيته .	

•دع�ة املفتاح للتاجر اأو التجار يف بيته . 	
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من تر�سل للمقابلة : 

•املتحدث اللبق .  	

•املعروف�ن باأنهم ف�ق ال�صبهات .  	

• من اأهل البلد .	

 لقاء كبار املتربعني:

وتقـــ�م فيـــه امل�ؤ�ص�صـــة اأو اأحـــد ال�صخ�صيـــات 
املنا�صرة لها بدع�ة جمم�عة من كبار املتربعني اإىل ع�صاء اأو لقاء و يتم خالل اللقاء 
حـــث املتربعني على م�صاندة امل�ؤ�ص�صة اأو م�صاريعهـــا من خالل تقدمي عر�س عن ذلك 
اأو مـــن خـــالل كلمات يلقيهـــا بع�س احل�صـــ�ر اأو عر�س لالإجنازات خـــالل �صنة مالية 
كاملة . وهذه من الطرق الناجحة التي تزيد فعاليتها بح�صن الإعداد و ح�صن الختيار 

للح�ص�ر و املتكلمني وح�صن اختيار الزمان و املكان . 

املجال احلادي ع�ضر : املنا�ضبات العامة :
كالدعـــ�ة جلمع التربعات بعد حما�صرة عامـــة اأو من خالل م�ؤمتر اأو غري ذلك من 
املنا�صبـــات، واختيار الت�قيت والأ�صل�ب املنا�صب عامل حا�صم يف مردود ذلك، كما اأن 

اختيار فريق العمل القائم على اإدارة العملية له الأثر الأكرب يف جناحها .
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املجال الثاين ع�ضر : ال�ضراكة بني القطاعات الثالثة :
ل بد من تنمية الروابط بني القطاع احلك�مي والتجاري مع القطاع اخلريي ، وت�فري 
الدعم امل�صتمر من تلك القطاعات ، و�صراء اخلدمات التي تقدمها املنظمات اخلريية 
والتط�عيـــة ، فتقا�صم امل�ص�ؤوليات والعمل ك�صركاء حقيقيني يخفف الكثري من الأعباء 
علـــى امل�ؤ�ص�صات اخلريية ، وكذلك احل�ص�ل على ت�صهيـــالت حك�مية لإقامة الندوات 

واملعار�س واملنا�صبات التي جتمع فيها التربعات . 

 واحل�صـــ�ل علـــى التزامات م�صتمرة مـــن اأف�صل ما ميكن اأن حتققـــه اأية م�ؤ�ص�صة اأو 
منا�صريها مع هذه اجلهات.

 املجال الثالث ع�ضر: املعار�ش و بيع املنتوجات:

حيـــث تق�م امل�ؤ�ص�صة بعر�س ملخ�س عن ن�صاطها و اإجنازاتها وم�صاريعها من خالل 
اإقامة معر�س  يف الأ�ص�اق العامة اأو اأماكن التجمعات اأو املدار�س اأو امل�ؤمترات.

 وهناك جمم�عة من املالحظات العامة ح�ل هذه الطريق �صنكتفي بذكر بع�صها :

•تن�يـــع اأ�صاليب عر�س اأعمال امل�ؤ�ص�صة )عر�س �صريـــط فيدي�، �صرائح م�ص�رة،  	
من�ص�رات، كتيبات ، ل�حات كبرية ، اأو �صغرية، كمبي�تر ...الخ(.

•تن�يـــع املعرو�صات للبيع )رخي�صة و غالية ، للن�صاء و الرجال ، لالأطفال الذك�ر  	
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والإناث، حتمل ا�صم امل�ؤ�ص�صة اأو بدون ا�صم(.

•�صـــرورة الإ�صارة ب�صكل بـــارز اإىل اأن امل�ؤ�ص�صة  	
هدفها خريي و لي�س ربحي .

•مـــن املهـــم ت�فـــري و�صائـــل لت�صهيـــل التـــربع  	
)�صناديـــق تربعـــات بارزة ، ظـــروف ملرا�صلة 
امل�ؤ�ص�صة حتمل العن�ان لت�صهيل عملية التربع ، 
ورقة بقائمة فروع امل�ؤ�ص�صة ، واأرقام ح�صاباتها 

امل�صرفية و ه�اتفها...الخ(

•ل�صتمـــرار جناح هذه الطريقة يلزم متابعتهـــا ملعرفة اأن�اع املعرو�صات املرغ�بة  	
)جمه�رها ، �صعرها،ن�عها...الخ( والبتكار و التن�يع امل�صتمر.

•كما يلزم معرفة الأماكن املنا�صبة )اأ�ص�اق ، معار�س، م�ؤمترات...الخ( والأ�صل�ب  	
الإعالمـــي الأكرث منا�صبة للجمه�ر ) فيدي� ، �صرائـــح، من�ص�رات...الخ( وذلك 

من خالل مراقبة اجلمه�ر و ما ي�صدهم وعمل اإح�صاءات بذلك.

•و مـــن اأهم ما يلزم متابعتـــه اأ�صل�ب التربع الأكرث قبـــ�ل للجمه�ر )ال�صندوق ،  	
املظروف، احل�صاب البنكي...الخ(.
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املجال الرابع ع�ضر : �ضناديق التربعات:
وهذه الطريقة متبعة يف البالد الإ�صالمية اأكرث من البالد الغربية . و كانت امل�ؤ�ص�صات 
اخلريية تن�صر هذه ال�صناديق يف امل�صاجد و يت�ىل اأ�صخا�س من امل�ؤ�ص�صة عملية اجل�لة 
الدورية عليها جلمع ما فيها .ثم ط�رت امل�صاألة ف�صارت ت�صمل كذلك و�صع ال�صناديق 

يف الأ�صـــ�اق وامل�ؤ�ص�صـــات احلك�ميـــة  والتجاريـــة 
واملطاعـــم و نح�ها. و للزيادة من فعاليتها ن��صي 

باأم�ر : 

1- اأن يجذب ال�صنـــدوق النتباه ب�صكله اأو ل�نه 
ونح� ذلك.

2-اأن ي��صـــع يف مـــكان بارز و بقـــرب من مكان 
الدخ�ل و اخلروج.

3-اأن يكـــ�ن الكالم املكتـــ�ب عليه كبري احلجم 
قليل الكلمات وا�صح املعنى م�صجعا على التربع.

4- ل حتتاج اأن ت�صرح عن م�ؤ�ص�صتك على �صندوق ويكفيك و�صع ال�صعار ، ومن املحبذ 
وجـــ�د مكان على جانب ال�صندوق اأو اأعـــاله ل��صع املن�ص�رات التعريفية بامل�ؤ�ص�صة ملن 

يرغب.
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5- يجب احلر�س علـــى تثبيت ال�صندوق حر�صا على اأم�ال املتربعني من اأن ت�صرق 
وهذا اأمر حمتمل.

احل�ضاالت :
و هـــي ال�صناديـــق ال�صغرية جلمـــع النق�د و عادة مـــا ت�صتعمل يف البيـــ�ت و خا�صة 

لت�صجيـــع ال�صغار على الدخـــار اأو التربع . و قد 
جربـــت عدة م�ؤ�ص�صـــات اإ�صالمية  هـــذه ال��صيلة 
و جنحـــت ب�صكل كبري ، و اإليـــك بع�س التعليمات 

لزيادة جناحها: 

•ا�صنـــع احل�صالت باأعداد كبرية حيث تقل  	
تكلفتهـــا كلمـــا زاد عددهـــا ، و احر�ـــس اأن 

تك�ن جذابة املنظر  .

•من م�ا�صفاتها كذلك اأن تك�ن ملفتة للنظر  	
ب�صكلها اأو ل�نها و من املهم اأي�صا اأن ل يك�ن فتحها �صهال و اإل فلن يدخر ال�صغار 

فيها .

•كتابـــة كلمـــات قليلة كبـــرية احلجم م�صجعة علـــى التربع تعني علـــى ا�صتعمالها   	
واكتف ب�صعار م�ؤ�ص�صتك .
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•اكتـــب عنـــ�ان امل�ؤ�ص�صة و لـــ� بخط �صغري علـــى احل�صالة مع مالحظـــة باإر�صال  	
احل�صالـــة اأو قيمـــة ما فيهـــا عند امتالئهـــا اإىل م�ؤ�ص�صتك )يف الغطـــاء ال�صفلي 

للح�صالة( .

•حـــاول األ ت�زع احل�صالة باملجان وب�صكل ع�ص�ائي ؛ بل اجعل لها �صعرا و مزايا  	
لي�صعر النا�س بقيمتها ؛ فال ي�صهل اإلقاوؤها اأو عدم ال�صتفادة منها .

•اهتم بت�زيعها على املنازل وملن يطلبها على وجه اخل�ص��س واحذر من ت�زيعها  	
على الأ�ص�اق ل�صه�لة �صرقتها .

املجال اخلام�ش ع�ضر : االإعالنات يف و�ضائل االإعالم ولوحات ال�ضوارع :
كالإعالن يف ال�صحف و املجالت و الإذاعة و التلفزي�ن و ت�صجيع النا�س على التربع 
بهـــذا الأ�صل�ب .ول بد مـــن ا�صت�صارة اأهل التخ�ص�س واخلـــربة يف جمال الإعالن ول 

ي�صح الكتفاء باملقارنة مع الإعالنات الأخرى . 

و من املهم كذلك اأن يعرف اأن الإح�صاءات قد اأثبتت اأن الذين ي�صتجيب�ن لالإعالن 
يف و�صائـــل الإعـــالم فيق�م�ن باإر�صال تـــربع للعن�ان املذك�ر يف الإعـــالن ل تتجاوز يف 

اأح�صن الأح�ال 0.1% ) اأي واحد من األف ( . 

و من هنا نعلم اأن الإعالن قد ل يدر دخال بل �صتف�ق تكاليف اإعداده و ن�صره املردود 
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من ورائه ، و هذه حقيقة ثابتة )وال�صتثناء املمكن لهذا الأمر ه� اأن حت�صل امل�ؤ�ص�صة 
على الإعالن جمانا(.

ول بـــد من درا�صة الأمر جيدا قبل اتخاذ قـــرار الإعالن من خالل و�صائل الإعالم ، 
فاحلمـــالت الربيدية حتقق تعريفـــا اأف�صل بامل�ؤ�ص�صة  واإيرادًا ماليـــا اأكرب ، اأما فائدة 
الإعالن من خالل و�صائل الإعالم ترتكز يف التعريف و الدعاية للم�ؤ�ص�صة ولي�س جلمع 

التربعات بطريقة مبا�صرة يف كثري من الأحيان .

ول بد من التن�يع فيمكن الإعالن يف ل�حات الطرق وال�صا�صات واجلمعيات التعاونية 
والأ�صـــ�اق ، وت�زيع الربو�ص�ر مع ال�صحف الي�مية والر�صائل الق�صرية )SMS( وبث 

الفال�صات عرب الإنرتنت وامل�اقع واملنتديات .

جمع التربعات لي�س اأمرا �صهال ، بل يبقى بحاجة 
اإىل مهارة وتدريب .

تذكر
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أخطاء في عملية جمع التبرعات :

قد يقع العامل�ن يف امل�ؤ�ص�صات اخلريية ببع�س الأخطاء اأثناء التعامل مع املتربعني، 
وقـــد تتكرر وترتاكـــم الأخطاء، ما ي�ؤثـــر �صلبا على �صمعتها وا�صتمـــرار الداعمني يف 

احلما�س لدعمها وم�صاندتها؛ ومن تلك الأخطاء :

1- عـــدم حتديـــد اأهـــداف وا�صحـــة، واإبراز 
ف�ائد جلية من وراء جمع التربعات.

2- جمـــع التربعـــات لق�صايا لتهـــم ول تثري 
اهتمام النا�س اأو ق�صايا منتهية.

3- املبالغـــة وعـــدم ال�اقعيـــة يف مـــا تطلبـــه 
امل�ؤ�ص�صة من املتربع.

4- عدم حتـــري واختيار ال�قت املنا�صب عند 
طلب التربعات.

5- ظه�ر امل�ؤ�ص�صة مبظهر غري املتخ�ص�س واملدرك لأبعاد عملها.

6- اأن تك�ن قيادة جمع التربعات �صعيفة وهزيلة.
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7- اأن تغري امل�ؤ�ص�صة خطتها وا�صرتاتيجيها اأثناء حملة جمع التربعات. 

8- اعتماد امل�ؤ�ص�صة على �صريحة واحدة يف تربعاتها.

9- عدم الدخ�ل يف اأ�ص�اق جديدة والكتفاء مبا و�صلت اإليه املنظمة.

10- عدم ال�صتفادة الفعلية من املتط�عني يف جمع التربعات.

11- عدم م�صاركة اأع�صاء جمل�س الإدارة م�صاركة فعلية يف كل ما يتعلق بامل�ؤ�ص�صة 

12- عدم مراعاة اأعراف وتقاليد البيئة واملجتمع.

13- عدم القيام بالدرا�صات امل�صتفي�صة لعملية جمع التربعات واأبعاده وخطط عمله. 

14- جمع التربعات لتحقيق اأهداف حزبية اأو �صيا�صية حتت م�صمى العمل اخلريي.

ل بــــد مــــن و�صــــع نهــــج وا�صرتاتيجيــــات تر�صم من 
خاللها لالآخرين كيفية التربع للم�ؤ�ص�صات اخلريية .   

تذكر
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العناصر األساسية لتقييم األداء المالي للمؤسسة الخيرية

الفاعلية:
ونعني بذلك ) ن�عية املخرجات لتلك امل�ؤ�ص�صة( 
مـــن حيث ال�قت والكمية والدخـــل والأرباح ور�صا 

املتربعني ور�صاء العاملني .

الكفاءة:
 ) كفاءة اأداء امل�ؤ�ص�صة ( العائد على الأوقاف 
الأمـــ�ال  علـــى  والعائـــد  ال�قفيـــة  وامل�صاريـــع 

امل�صتثمرة .

االإنتاجية : م�صاريع واإجنازات .

التقدم يف العمل : )الإيرادات - الفئات امل�صتهدفة - جمالت ( .

النظم املتبعة يف املوؤ�ض�ضة :) لإدارة امل�ؤ�ص�صة ( . 

مالحظة : تقرير الأداء  يحفز اأهل اخلري على البذل ووقف اأم�ال منق�لة اأو غري منق�لة .
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أساليب تقييم األداء المالي للمؤسسة :

• ) ال�صتنباط ( القيام مبراقبة ما يحدث فعاًل داخل امل�ؤ�ص�صة. املالحظة	

• )مالحظاتهم( . ا�ستق�ساء املتربعني	

• بني ا�صتثمار ق�صري الأجل وا�صتثمار ط�يل الأجل .  التنويع	

• ل بد اأن يحقق الأداء من هذا الإنفاق ، ) كاأن تنفق امل�ؤ�ص�صة   معدل الإنفاق	
مثاًل 10.000 د.ك للن�صاط الإعالمي وذلك ح�صب امل�ازنة ولكن قد ل يحقق 

الثمرة املرج�ة من هذا الإنفاق( .

• ) ل بد اأن يك�ن لدينا تقارير مالية ب�صفة دورية ف�صلية كل   التقاري��ر املالي��ة	
3 اأو 6 �صه�ر ( التعرف على حجم الأداء املايل لهذه امل�ؤ�ص�صة .

• خـــالل الفـــرتة ، وتقـــدمي درا�صـــة حـــ�ل اخلطة   التع��رف عل��ى الإجن��ازات	
ال�صتثمارية امل�صتقبلية .
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أسس إعداد الحملة السنوية لجمع التبرعات :

ترتكز احلملة ال�صن�ية جلمع التربعات على خم�صة اأ�ص�س : 

حتديد الهدف من القيام باحلملة . 1 .

. 2 حتديـــد الفئـــة امل�صتهدفـــة للمخاطبة جلمع 
التربعات .

جلمـــع  والعاملـــني  املتط�عـــني  حتديـــد  3 .
التربعات.

حتديد برنامج اخلطة الإعالمية حلملة جمع  4 .
التربعات .  

. 5 حتديد اأدوات الت�صال واأدوات الإعالم املنا�صبة.

ي�ستلزم العمل حلملة جمع التربعات توافر العنا�سر الآتية: 

•اأن ل تتكرر احلملة وي�صتح�صن اأن تك�ن �صن�ية . 	

•اأن يختار لتنفيذ احلملة اأن�صب امل�اعيد التي ميكن اأن حتقق اأهداف احلملة .  	
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•اأن يراعى يف تنظيم احلملة تكامل كل من الهدف والفئة املخاطبة وال��صائل .  	

•اأن يك�ن املجتمع ، واإىل حد ما مهيئا ومتقبال لتلك احلمالت ، التي حتمل ق�صايا  	
مت�صه وتلقي اهتماما عنده .  

جناح اأي حملة اأو برنامج جلمع التربعات 
يعتمـــد اأ�صا�صـــا - بعـــد حـــ�ل اهلل وت�فيقه-  علـــى مقدرة 

املتطـــ�ع ودرجة وعيـــه باأ�صاليـــب الإقنـــاع والتاأثري مهما 
اختلفت الفئات التي يتعامل معها.

تذكر
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لماذا الحاجة إلى التخطيط في العمل الخيري  ؟

اإن حاجتنا للتخطيط يف العمل اخلريي تنبع من رغبتنا يف حتقيق الآتي :

•معرفة من نحن ؟ وما هي الأم�ر التي نريد  	
ال��صـــ�ل اإليهـــا ؟ وكيف ن�صـــل ؟ » و�ص�ح 

الروؤية وحتديد الأهداف «.

•اتباع اأ�صل�ب العمل امل�ؤ�ص�صي يف اإدارة العمل  	
اخلريي واأن�صطته الداخلية واخلارجية . 

•ا�صتخدام اأمثل للم�ارد والإمكانات . 	

•ال��صـــ�ل اإىل حتديـــد اأدق لنـــ�ع املجالت  	
والأن�صطة واخلدمات التي يجب اأن تركز عليها اجلهة اخلريية.

•ت�فـــري القـــدر الأكـــرب من ال��صـــ�ح يف اأذهـــان العاملـــني لت�صـــ�ر متقبل اجلهة  	
التط�عية التي يعمل�ن بها . 

•حت�صـــني الأداء مع تقليل اجلهـــد وال�قت والتكلفة ، من خـــالل معرفتنا ما نريد  	
حتقيقه يف عملنا التط�عي .   
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•تخفيـــف العبء علـــى اإدارة امل�ؤ�ص�صـــة التط�عية  ) رئي�صًا واأع�صـــاء ( من حجم  	
العمل التنفيذي للتفرغ لالأم�ر ال�صرتاتيجية ، وتقييم العمل الدوري .

•معرفة الحتياجات الفعلية من العمالة ) كمًا ون�عًا ( ، ور�صم م�صار لالحتياجات  	
التدريبية لكل م�ظف يف العمل التط�عي.

•ال�صعي لتقدمي من�ذج ميز للعمل التط�عي ي�ازن بني الأ�صالة واملعا�صرة. 	

•ال�صيطـــرة على امل�صـــاكل املت�قعة وغري املت�قعـــة التي قد ت�اجـــه تنفيذ الأعمال  	
التط�عية.

•حتقيق التكامل والتن�صيق . 	

 امل�ؤ�ص�صات اخلريية ل بد اأن تعيد خارطة 
ا�صتثماراتها بدرا�صات اجلدوى القت�صادية .

تذكر
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التخطيــط:

التخطيط : عملية اتخاذ قرارات لتحديد اجتاه امل�صتقبل مبعنى :

-  اأين نحن الآن ؟

-  اأين نريد ال��ص�ل ؟

-  كيف ن�صل اإىل ما نريد ؟

ملاذا التخطيط : ) اأهمية التخطيط ( 
•و�ص�ح الروؤية وحتديد الأهداف . 	

•ا�صتخدام اأمثل للم�ارد والإمكانات . 	

•حتقيق التكامل والتن�صيق . 	

•حتديد الأول�يات مبا يتفق مع الحتياجات. 	

•ال�صيطرة على م�صاكل التنفيذ . 	

•تخفي�س املخاطر املت�قعة . 	
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�ضيادة التخطيط : 
التخطيط ه� اأ�صا�س التنظيم ) الهياكل والل�ائح ت��صع لتحقيق الأهداف النابعة 

من التخطيط(.

- والتخطيط ه� اأ�صا�س الت�جيه . 

- والتخطيط ه� اأ�صا�س الرقابة .

خطوات إعداد الخطة :

اإعـــداد اخلطـــة لي�س �صيئـــا هينا اأو اأمرا ع�ص�ائيـــا ولذا ل بد اأن يكـــ�ن وفق خطة علمية 
واأ�ص�ل مرعية ولبيان ذلك ينبغي مراعاة الأم�ر التالية :

النموذج العام للتخطيط :
•التخطيط للتخطيط . 	

•ا�صتعرا�س القيم واملبادئ . 	

•حتديد الروؤية . 	

•ت�صكيل الر�صالة ) حتديد املهمة ( . 	
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منوذج خلطة �ساملة يف جمال جمع التربعات
مـــا اأو�صى به ر�ص�لنـــا معلم الب�صريـــة �صلى اهلل عليـــه و�صلم يف ثالث 
عبـــارات ميثل خطة كاملة حلياة امل�صلم : » احر�س على ما ينفعك ، وا�صتعن 

باهلل ، ول تعجز«  رواه م�صلم .

من اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف جمع التربعات 

عن عبد الرحمن بن خباب ال�صلمي قال: خطب النبي �صلى اهلل عليه  و�صلم  
فحث على جي�س الع�صرة فقال عثمان: َعَليَّ مائة بعري باأحال�صها واأقتابها
: لميُّ  ثم َحثَّ فقال عثمان َعَليَّ مائة اأخرى باأحال�صها واأقتابها. قال ال�صُّ

 فراأيت النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يق�ل بيده يحركها: »ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا«.
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منوذج العمل : 
 املجالت – ال�حدات -  امل�ؤ�صرات - الآليات .

 	•تقييم الأداء .    
. الفج�ات  	•حتليل 

 . وت�حيدها  العملية  اخلطط  	•و�صع 
البديلة .   	•اخلطط 

. اخلطة  	•تنفيذ 
ويف عملنـــا اخلـــريي ما علينا اإل بـــذل الأ�صباب 
واجلهـــد لتحقيق ما نرج�ه من تط�يـــر وارتقاء ، 

والت�فيـــق مـــن اهلل تعاىل ، فاإن جناح اأي جهـــد تخطيطي يعتمـــد اأوًل على ت�فيق اهلل 
عـــز وجل ، ومـــن ثم بذل الأ�صباب وهي جمم�عة من الحتياطات ال�اجب ت�فرها قبل 

امل�صي قدمًا باخلطة اإىل ميدان التطبيق العملي :

اأهداف خطة جمع التربعات : 
•العمل على زيادة التربعات بن�صب تتفق مع ن�صاط امل�ؤ�ص�صة وخطة النت�صار . 	

•ال��ص�ل ملرحلة التخطيط امل�صبق واملتكامل يف الإعداد جلمع التربعات . 	

•ا�صتثمار العالقات الطيبة لأع�صاء امل�ؤ�ص�صة ل�صالح عملية جمع التربعات . 	

•تن�ع �صرائح الطبقة املخاطبة جلمع التربعات . 	
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•النفتاح على ميادين جديدة جلمع التربعات. 	

•اإ�صراك امل�ؤ�ص�صات اخلا�صة يف امل�صاهمة . 	

•التعاون مع ال�زارات املخت�صة والهيئات الر�صمية  	

•العمل على رفع م�صت�ى ال�عي واملعرفة بف�صل الت�صدق واآثاره الإيجابية يف الفرد  	
واملجتمع .

) كل بند من البن�د ال�صابقة ه� هدف تعّد له خطة تف�صيلية لل��ص�ل اإليه ( .

ا�صتخدام  هي  اخلريي  م�صروعك  بها  تدمر  طريقة  اأف�صل  اأن  )اعلم 
ا�صرتاتيجية ت�ص�يق خلدماتك التي ي�ص�بها كثري من العي�ب والغم��س (.
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مؤشرات النجاح والفشل في حملة جمع التبرعات :

    زي��ادة اإيراد املوؤ�س�سة �صن�يًا لي�صل خـــالل اخلطة املحددة اإىل �صعف الإيراد 
احلايل على الأقل )مثال(  .

درا�س��ة الواق��ع : مــــن حيــــث : ج�انــــب القــــ�ة - ج�انب ال�صعــــف - الفر�ــــس املتاحة - 
ال�صع�بات املت�قعة .

جوانب القوة : 

•اأن ي�صدر عن امل�ؤ�ص�صة قرار باإ�صهارها ما  	
يك�صبها الق�ة ويعطيها الدعم .

•�صم�ليـــة وات�صـــاع جمـــالت العمـــل اخلريي  	
الذي تق�م بـــه امل�ؤ�ص�صة ما ينـــ�ع م�صادر 

جمع التربعات .

•ثقة املتربعني وامل�اطنني بامل�ؤ�ص�صة اخلريية  	
ما يعزز من مكانتها وقب�لها .

•اإدارة امل�ؤ�ص�صة واأع�صاوؤها يف اجلمعية العم�مية وكذلك اأع�صاء جلانها الداخلية  	
حمل ثقة ومكانة اجتماعية طيبة بني النا�س يف املجتمع .
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•ثقة املتربعني وامل�اطنـــني بالهيئات وامل�ؤ�ص�صات  الداخلية واخلارجية التي تق�م  	
امل�ؤ�ص�صة وجلانها بتنفيذ م�صاريعها من  خاللها .

•و�ص�ح تقارير امل�ؤ�ص�صة وجلانها  ما اأك�صبها ال��ص�ح وامل�صداقية . 	

جوانب ال�سعف :

•عدم وج�د خطط متكاملة ووا�صحة جلمع التربعات . 	

•�صعف اأن�صطة وبرامج واإعالميات جمع التربعات . 	

•ال�صبهات التي تثار على العمل اخلريي وم�صداقيته بني فرتة واأخرى . 	

•كـــرثة القيـــ�د التـــي تلتـــزم بهـــا امل�ؤ�ص�صات اخلرييـــة  ول تلتـــزم بهـــا امل�ؤ�ص�صات  	
واجلمعيات التط�عية )النفع العام( الأخرى .

الفر�س املتاحة :
•اإقبال اأهل اخلري على التربع والت�صدق . 	

•حما�س النا�س للتربع خالل م�ا�صم املنا�صبات الإ�صالمية . 	

•قب�ل طيب للم�ؤ�ص�صة وجلانها من فئة املتربعني . 	
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�سوؤال : هل الإدارة علم اأم فن ؟

تفكري وطريقة عمل  اأ�صل�ب  بل هي  اإجراءات  اأو  اأعمال  لي�صت جمرد  الإدارة 
جمدية ؛ فالإداة فن وعلم ، علم يكت�صب وفق اأ�ص�ل علمية ، وفن يتقن باملمار�صة 

وينفذ باأ�صاليب فنية ، مق�ماتها احلكمة والأناة وامل�هبة والت�فيق من اهلل .

ال�سعوبات املتوقعة :

•زيادة اللتزامات املالية على امل�ؤ�ص�صة . 	

•�صعف الإيرادات والتربعات . 	

•القي�د على حمالت جمع التربعات . 	

مطالب مهمة :

•النتباه اإىل �صرورة و�ص�ح الخت�صا�صات  	
وتق�صيم الأعمال بني العاملني يف حملة جمع التربعات .

•العمل علـــى ت��صيف ال�اجبات والأعمال، كي تت�صـــح م�ا�صفات املهام املرتبطة  	
بكل عمل من اأعمال الإدارات املختلفة يف الهيكل وكذلك العاملني .
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�ضمانات النجاح حلمالت جمع التربعات على مدار العام : 
التربعات.  • اإعداد جمم�عة من اخلطط الت�صغيلية ال�صن�ية لعملية جمع 	

•جمع ودرا�صـــة املعل�مـــات التف�صيلية ح�ل  	
حمـــالت التربعـــات يف ال�صنـــ�ات ال�صابقة 

التي قامت بها امل�ؤ�ص�صة . 

•القيام بعملية حتليل عاجلة لهذه املعل�مات  	
بهـــدف التعـــرف علـــى ج�انـــب القـــ�ة يف 
حمـــالت التـــربع ال�صابقـــة لدعمهـــا وعلى 

ج�انب الق�ص�ر لتجنبها .

•يجـــب التاأكـــد من اأن اخلطط الت�صغيليـــة امل�صار اإليها تنطلـــق اأ�صا�صًا من الإطار  	
العام الذي حددته اخلطة الإ�صرتاتيجية ال�صاملة .

•ينبغـــي الإ�صـــراع يف تنفيذ جمم�عـــة من الربامـــج التدريبية املتطـــ�رة واملكثفة  	
لعنا�صر منتقاة من العاملني وامل�صرفني على جمع التربعات . 
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االإطار العام لتقييم التنفيذ خلطة جمع التربعات :
ل�صالمـــة ال��صـــ�ل اإىل الأهداف املرج�ة ل بد مـــن تقييم التنفيـــذ ويتحدد التقييم 

�صمن اأربعة حماور رئي�صة :

•املح�ر الأول : حتديد معايري للتقييم متفق عليها . 	

•املح�ر الثاين : متابعة وتق�مي التنفيذ وفقًا للمعايري امل��ص�عة . 	

•املح�ر الثالث : حتديد اأوجه الق�ص�ر التي يظهرها تطبيق املعايري وحتري اأ�صبابها  	

•املح�ر الرابع : تعديل امل�صار بناء على ما مت ال��ص�ل اإليه يف املح�ر الثالث . 	
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•اإر�صال مالب�س )اأكرب مقا�س ( لدول �صع�بها اأحجام اأج�صامهم �صغرية . 	

•اإر�صال مالب�س ل تتنا�صب مع عادات وتقاليد البلد املر�صلة اإليه . 	

•اإر�صال طرود غذائية ل تنا�صب طبيعة وعادات اأهل البلد الغذائية . 	

•بناء دور اأيتام يف دول ل ت�صمح عاداتها ت�صليم اليتيم اإىل ملجاأ . 	

•املبالغـــة  يف اإر�صـــال م�صاهمـــات مـــن نـــ�ع واحـــد )بطانيات علـــى �صبيل  	
املثال(.

لتحقيـــق النجـــاح يف ك�صب املتـــربع ل بد 
مـــن اإي�صال ر�صالة وا�صحة للمتربع باأن امل�ؤ�ص�صة اخلريية 

حري�صـــة كل احلر�ـــس علـــى ال�صتفـــادة الق�ص�ى مـــن التربع 
والتاأكيد على �صرفه يف ال�جه الأمثل . 

تذكر



أسس ومهارات

مخاطبة المتبرعين

3

الوحدة الثالثة : 
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أسس ومهارات مخاطبة المتبرعين

خماطبـــة املتربع اجليدة تتلخ�ـــس باخت�صار يف: » اإي�صـــال ر�صالة فيها حث 
على التربع والدعم  مل�صروع اإن�صائي اأو دع�ي اأو اإغاثي اأو تنم�ي على نح� مقنع 

وم�ؤثر« . 

مواصفات المتحدث المميز :

 العلم : الإحاطة بالأمر الذي تتحدث عنه  .

الإعداد اجليد : وهذا من قبيل احرتام من تتحدث معه باأن ل ت�صيع وقته .

 املهارة اللغوية : امتالك مفردات وقدرة على التعبري بدون تكلف .

 و�س��وح اله��دف : حدد هـــدف اللقاء ، ورتـــب الأهداف ، جلـــذب املتربع وكذلك 
ال�صامعني من ح�له . 

 الثقة بالنف�س : اأن يك�ن ذا �صخ�صية ثابتة رابط اجلاأ�س .

 امل�سداقية : اأن تك�ن �صادق التعابري و�صادقا  يف النقل العلمي . 
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 مراعاة حال املتربع ، وحالته النف�سية : )خاطب�ا النا�س على قدر عق�لهم ( . 

 ال�ستم��اع اجلي��د : اأن حت�صن ا�صتعمـــال مهارات ال�صتماع اجليـــد للمتربع لكي 

تك�صب ثقته وي�صعر باحرتامك له  .

 الإميان مبا يقول : باأل يخالف ق�له عمله، واأن يك�ن �صادقا فيما يق�ل .

الق�دوة : اأن تك�ن حياته انعكا�صا لأق�اله .

قواعد مهمة :

املتحدثون اجليدون يتذكرون القواعد ال�ستة التالية :

اجلمل الق�صرية هي الفائزة )اجعلها ب�صيطة ومتتابعة ( . 1 .

عندما تنتهي ت�قف ) ول تكن ترثارًا (. 2 .

حتدث بلغة �صهلة مفه�مة ) الت�ا�صل بكلمات قليلة تهم املتربعني(. 3 .

ابت�صم متى كان هذا منا�صبًا )وت�ا�صع ل�صامعيك( . 4 .

اجعل نربة �ص�تك دافئة )فال�ص�ت الهادئ الرقيق يجد قب�ل(. 5 .
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انظـــر اإىل ال�صخ�س الذي تتحدث اإليه )الت�ا�صل بالعني( مع مراعاة ال�ص�ابط  6 .
ال�صرعية لذلك .

القواعد الرئيسة  في التحدث مع المتبرع : 

	•ا�ضبط مدة اللقاء )اإدارة الوقت( : التحدث مع املتربع ب�صيغة اجلمع التي 
تعرب عن حاجة امل�ؤ�ص�صة اخلريية )ل تقل اأنا وا�صتبدلها بق�لك : نحن(.

	•ابداأ التمهيد قبل املقدمة :  وتت�صمن ال�صكر على اإتاحة الفر�صة لعر�س 
امل�صروع ، ومدخل اإىل املقدمة . 

	•انتقل من نقطة اإىل اأخرى ب�ضال�ضة وان�ضياب :  ول تطل يف نقطة وما 
بعدها اأهم منها .

كفاءتك : 
هـــي الطريقـــة التـــي ت�صتخدم بها عقلـــك ، وترتب بهـــا اأفـــكارك ، وت�صتغل بها 

مهاراتك لتعر�س ر�صالتك على نح� جيد .
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	•حتدث عن الق�صايا املتعلقة بامل��ص�ع الذي 
جئت من اأجله . 

	•خاطب االأذن ل العني فقط .
 	•اجعل الطلب وا�ضحا : ودقيق وخاليًا 

من اللت�اء . 
	•حدد املبلغ : والغر�س من هذا التربع . 

	•ال تتفاو�ش مع املتربع ح�ل املبلغ 
املطل�ب  . 

	•اأكرث من االأمثلة والأدلة على اأهمية العمل لهذا امل�صروع اأو التربع .
مماًل باأن تق�ل كل ما تعرف . تكن  	 ال 

	•جتنب اخلطاأ الذي يقع فيه البع�ش : وه� التحدث دون ترتيب .
	•اإتقان مهارات االنتقال بني مفردات واأجزاء احلديث من املقدمة اإىل 

امل��ص�ع ومن امل��ص�ع اإىل اخلامتة ؛ بحيث تخرج بقالب واحد .
	•ركز على ما تعرفه وانقل ذلك بدقة مع ال�صعي لإحداث اأكرب الأثر.
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

طرق إقناع المتبرعين

1- ال�ستنتاج : من اجلزء اإىل الكل )من الحتياجات اخلا�صة اإىل التكافل الجتماعي ( .

2- ال�ستنباط : من الكل اإىل اجلزء )من مقا�صد ال�صريعة اإىل ف�صل ال�صدقة(  .

3- الع�اطف��ة : حتريـــك املتـــربع من خالل )ك�صـــب الأجر – فعـــل اخلري – رفع 
املعاناة – رفع البالء – الرتياح النف�صي (.

4- ك�سب الثقة : تكلم بثقة وق�ة، ودلل على ما تق�ل  .

5- التاأثري املرتاكم وعر�س اأكرث من �صبب لدعم امل�صروع .

تعمق يف م��ص�عك واجعله ي�صكن يف داخلك لأن 
هذه هي الطريقة ال�حيدة التي �صتمكنك من ت��صيل 

م��ص�عك اإىل املتربعني.

ن�سيحة
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ترتيب الحديث مع المتبرع

 1- التمهيد واملق�دم��ة : 

 اجـــذب النتبـــاه - اذكر الهـــدف - اأعط فكرة 
عامة عن امل��ص�ع .

2- �سلب املو�سوع : 

يف�صل تق�صيم �صلب امل��ص�ع اإىل نقاط :

نقط��ة فرعية اأوىل : وحتتهـــا نقاط جانبية 
وا�صت�صهاد .

نقطة فرعية ثانية: وحتتها نقاط جانبية وا�صت�صهاد .

نقطة فرعية ثالثة: وحتتها نقاط جانبية وا�صت�صهاد .

3- اخلتام : خّل�س ما قلت ، واذكر املطل�ب من املتربع ب��ص�ح . 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

	•مدة احلديث وتوزيعه :
) للكالم غاية ولن�صاط ال�صامعني نهاية ( اأب� عثمان اجلاحظ  .

- املقدمة ) 1-2 دقائق ( .

- املو�سوع )5-10دقيقة (.

- اخلتام )1-2دقيقة ( .

حـــاول اأن حتفظ عن غيب مـــا �صتق�له  يف اأول 20 ثانية واآخر 20 ثانية ؛ 
فهما الأهم ومفتاح احلديث والنجاح .
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	•�ضمات املقدمة الناجحة يف احلديث مع املتربع:

- ابداأ مبقدمة ناجحة والتي من اأهم �صماتها :

مركزة : ل تط�ل حتى ل ميلها امل�صتمع .

م�سرقة : جتذب انتباه امل�صتمع .

م�سوقة : للدخ�ل يف م��ص�ع العر�س .

           مركزة                            م�سرقة                          م�سوقة

مالحظة مهمة:  ل تعتذر يف املقدمة لأنها خطاأ فادح يف الإلقاء .

اخلامت��ة : اأ�صعرهم باأنك اقرتبت من النتهاء ؛ واخلامتة مهمة جدًا وهي انطباع 
نهائي .
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

نصائح خالل التحدث مع المتبرع :

كن اأنت ول تكن �صيئا اآخر، ول حتاول اأن تقلد اأحدًا . كن طبيعيًا : . 1

كن اإيجابيا : قادرا على الفعل ول تكن �صلبيا متحامال.. 2

فال�صتماع و�صيلـــة فاعلة ل بد اأن حت�صن ا�صتغاللها يف خماطبة  ك��ن م�ستمعا : . 3
الآخرين . 

	•الأ�سلوب : �صكل انفعالتك مع �ص�تك ، وتكلم ب��ص�ح حتى مع ال�صرعة فال تاأكل 
الــــكالم ، وتبلع احلــــروف وتك�صرها . وتعلم كيف ت�صتخدم قــــ�ة ال�صمت ) ول� لث�اين ( 

واأح�صن نقل تعابري وجهك وحركة ج�صدك واإمياءاتك  . 

	•التاأث��ري : هل تعلم ما ن�صبـــة التاأثري يف اأجزاء 
كالمك و�صخ�صيتك ؟ ت�صري الدرا�صات اإىل ما يلي :

7  %    حمت�ى املادة .

38 %     لالأ�صل�ب .

55%      للحركة .
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توجيهات خطابية :

•    البداية الناجحة عن�ان احلديث الناجح . 	

•    اهتـــم باملتربع واأ�صعـــره باهتمامك ال�صديد  	
به .

•    كن مت�ا�صعًا وكن على طبيعتك  . 	

•    تدرب على فن ال�قفات اأثناء احلديث . 	

•    الت�ا�صل بالعني من اأ�صرار جناح اللقاء . 	

•    ل تعطي اأح�صن ما عندك يف بداية اللقاء . 	

•    ل حتاول تغطية كل امل��ص�ع ؛ اخت�صر املقدمات ، والغ ما ه� غري �صروري.    	

•كن دقيقًا يف اإعطاء املعل�مات ح�ل امل�صروع املقرتح . 	

•ل �صيء ينفع كاحلقيقة ال�ا�صحة فابداأ باحلقائق واملنطق . 	

•احفظ عن ظهر قلب ما �صتق�له من اأرقام وتفا�صيل ح�ل امل�صروع.  	



104

اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

أساليب عملية في فن االتصال والتعامل مع المتبرعين

•قدر املتربع وكن جمامال . 	

•اظهر اهتماًما حقيقيا باملتربع . 	

• حدث الآخرين مبجال اهتماماتهم . 	

• ا�صتخدم اأ�صل�ب املدح  . 	

•جتنب ت�صيد عي�ب الآخرين . 	

•ت�ا�صع فالنا�س ينفرون من ي�صتعلي عليهم.  	

• تعلم فن الإن�صات فالنا�س يحب�ن من ي�صغي اإليهم . 	

•حاول اأن تك�ن وا�صحًا يف تعاملك، وكن على طبيعتك  . 	

•حافظ على م�اعيدك مع املتربعني  واحرتمها . 	

•ل تكن حل�حًا يف طلب حاجتك. 	

•اخرت الأوقات املنا�صبة للت�ا�صل . 	
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ق�ل ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »من كان 
ي�ؤمن باهلل والي�م الآخر فليقل خريا اأو لي�صمت « )متفق عليه(. 

وتذكر : ل ي�جد �صخ�س يحب الرثثار حتى
 واإن كان ثرثارا مثله .

تذكر

• ابتعد عن التكلف بالكالم والت�صرفات. 	

•اب�صط وجهك، ولتكن ابت�صامتك �صادقة ويف حملها .  	

•حافظ على الألفة مع املتربع .  	

•اجعل حديثك ق�صريا ، وذا مغزى ، وحاول اأن جتعله جديرا بالتذكر. 	

•حتدث ب�ص�ت هادئ واأ�صل�ب مريح .  	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

اإللمام بحقوق المتبرعين

العاملـــ�ن يف املجـــال اخلريي ل بد اأن يك�نـــ�ا على دراية واإملـــام بحق�ق املتربعني ، 
وكذلك الأ�صئلة التي ل بد من اإجابة املتربع عليها 
ليطمئـــن باأن ما تـــربع به �صيك�ن يف اأيـــد اأمينة ، 
ت��صلهـــا مل�صتحقيهـــا ح�صب رغبة املتـــربع . ومن 
احلق�ق التي يجب اأن يعامل بها املتربع نلخ�صها 

بالتايل : 

•اأن يكـــ�ن املتـــربع على علـــم بر�صالة اجلهة  	
اخلريية ، والطريقة التي تعتزم بها املنظمة 
ا�صتخدام امل�ارد التي منحت لها ، وقدرتها 

على ا�صتخدام التربعات بكفاءة يف الأغرا�س امل�صتهدفة .

• اأن يك�نـــ�ا علـــى علم به�ية العاملني يف جمل�ـــس اإدارة املنظمة ، واأن يت�قع�ا من  	
املجل�س اتخاذ قرارات حكيمة فيما يخت�س مب�ص�ؤولياته الإدارية .

• اأن ُيكفل لهم الإطالع على اآخر بيان مايل للمنظمة . 	

• اأن يك�نـــ�ا مطمئنني اإىل اأن الهبـــات التي قدم�ها �صت�صتخدم يف الأغرا�س التي  	
منحت من اأجلها .
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• اأن يتلقـــ�ا الحـــرتام وال�صكر والتقدير املنا�صب والتقاريـــر الدورية مل�صاريعهم ،  	
ويت�صنى لهم زيارتها اإن اأمكن .

• اأن يتاأكـــدوا مـــن اأن التعامل مـــع املعل�مـــات اخلا�صة بتربعاتهم يتـــم باحرتام  	
و�صرية.

• اأن يك�نـــ�ا علـــى علـــم عما اإذا كان مـــن ي�صع�ن جلمع التربعـــات متط�عني ، اأم  	
م�ظفني يف املنظمة ، اأو يعمل�ن باأجر جلمع الأم�ال .

• اأن يكـــ�ن مـــن حقهم طرح الأ�صئلـــة عند دفـــع التربعات وتلقـــي اإجابات ف�رية  	
و�صادقة و�صريحة .

اإذا وافقت على احلديث ، ا�صتعد ،فاإن من ي�صمعك ي�صتحق 
اأف�صل ما عندك .

تذكر
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

كيف تكسب ثقة المتبرع وارتياحه ؟

•تاأكد من معرفة ماذا يريد املتربع ؟ 	

• ا�صتمـــع باإن�صـــات حتى ينتهـــي املتربع من  	
عر�س ما يريد  .

•ت�ا�صل معه بفاعلية ، وكن يقظًا ذهنيًا . 	

• كن مرنًا يف مقابلة هذه املتطلبات . 	

•  تعـــرف على م�صاعر املتـــربع ووجهة نظره  	
واهتم بهما .

• عامل املتربع كاأنه �صريك يف هذا العمل التط�عي ل كفرد اآخر . 	

• وحاول اأن تعرف ما يت�قعه منك . 	

• اعمل ما ب��صعك كي ت�صهل على املتربع الأم�ر . 	

• احفظ ا�صمه وكنيته وم�ا�صفات م�صروعه . 	

•تابعه باآخر امل�صتجدات على م�صروعه اأو تربعه .  	
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	•العمل مهما كان �صغريا اإن كان باإخال�س 
فاهلل �صبحانه وتعاىل �صيبارك فيه.

	•ا�صعر بفخر واأنت تعمل خلدمة الآخرين وال�ق�ف مع حاجة 
الفقراء وامل�صاكني .

تذكر 

• بادر يف اخلدمة كت��صيل التقرير اأو ا�صتالم دفعة مالية حل�صاب امل�صروع . 	

• ت�ا�صل مع املتربع يف املنا�صبات الجتماعية  	
والأعياد .

• اهده اآخر اإ�صـــدارات اجلهة اخلريية التي  	
تعمل بها .

• تابع م�صكلته ول تهملها . 	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

ماذا تفعل في الحاالت التالية ؟

اأم�ر قد حتدث مع اأي متط�ع للعمل اخلريي واإليك بيان كيفية الت�صرف اإزاءها :

) 1 ( الوق��ت غ��ري كاف للحدي��ث ع��ن 
امل�سروع بتفا�سيله : 

•ل تقـــل كل �صـــيء بـــل ركز علـــى املعل�مات  	
الأ�صا�صية واملهمة  .

•رتـــب نف�صـــك بحيـــث يكـــ�ن لديـــك فـــرتة  	
اإ�صافية ول تاأخذ كل ال�قت .

•قـــدم درا�صة امل�صـــروع ، وو�صح للمتربع اأن  	
جميع التفا�صيل يف مادة الدرا�صة . 

•كّيف م��ص�عك مع ال�قت املتاح ، وحافظ على هدوئك .   	

) 2 ( بعد الإجابة تكت�سف اأنك مل تفهم ال�سوؤال )الإجابة اخلاطئة لل�سوؤال(  :

• تاأكد من فهمك له قبل الإجابة اإن كنت �صاكًا يف فهمك واطلب تكرار ال�ص�ؤال . 	
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•ل تتعجل الإجابة ، واحر�س على فهم �ص�ؤال املتربع .   	

•ل ترتبك من ال�ص�ؤال ال�صعب ، واأعد �صياغته مبا ت�صتطع اإجابته . 	

•حتدث ب�جه �صمح واإمياءات منا�صبة ، وب�ص�ت هادئ . 	

•ل جتب اإن مل تفهم ال�ص�ؤال ، اأو اإذا مل تعرف اإجابته . 	

•ل تعط اأي وعد ل ميكنك ال�فاء به ، ول تدع اأي ادعاء . 	

) 3 (  امل�سروع �سعب ومت�سعب:

•ا�صرح الأ�صا�صيات وامل�صطلحات اأوًل وتاأكد من فهم املتحدث اإليه.  	

•ل حتاول اأن تغطي كل املادة ، وركز على ما تعرفه . 	

•اأكرث من الأمثلة وال�صت�صهادات وو�صائل الإي�صاح . 	

•قدم للمتربع ملف درا�صة امل�صروع ، وحدد اأهم ما يف الدرا�صة  .   	

 ) 4 ( املتربعون اأو املخاطبون اأكرب �سنًا ومكانة اجتماعية : 

•اأح�صن اإعداد املادة ومتكن منها . 	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن رجال قال للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 
اأو�صني؟ قال : » ل تغ�صب « فردد مرارا ، قال: » ل تغ�صب « رواه البخاري

و�سية نبوية:

•كن واثقا باإعدادك واأ�صل�بك ومهاراتك يف عر�س امل�صروع .  	

• تذكر اأنك تعرف امل��ص�ع اأكرث منهم جميعًا . 	

•�صاركهم وا�صتفد من خرباتهم بالطلب منهم امل�صاركة يف جتاربهم   . 	

) 5 ( امل�سروع املقدم يحوي معلومات دقيقة وكثرية جدًا.

•ركـز على البن�د املهمة يف امل�صروع  . 	

•اأعط اإح�صائية واحدة اأو مثاًل على كل نقطة رئي�صة اأو فرعية . 	

•قدم الدرا�صة مقرونة بالتفا�صيل وحدد ال�صفحات التي حت�ي اأهمها.  	

•اجعل ال�صفحة الأوىل ك�صافا للم�صروع والذي يح�ي التفا�صيل  الأ�صا�صية للم�صروع .  	
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قد ت�اجه �صخ�صا ي�صكك يف العمل اخلريي ، وللتعامل معه ا�صتخدم الق�اعد التالية :

•ل تاأخذ الهج�م على حممل �صخ�صي .  	

•ل تغ�صب وحافظ على التحكم باأع�صابك .  	

•قدم معل�مات بدل من النكران )اإح�صاءات اأ�صباب( . 	

•حافظ على هدوئك وتعقلك وكن اإيجابيا . 	

•فكر قبل اأن جتيب وتتحدث ، وكن �ص�ت العقل .  	

•و�صح وكرر ما تق�ل ، ول ت�صت�صلم لإرادة الدخ�ل يف جدال . 	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

               اعر�س معل�مات اأمينة واإيجابية ومقدمة 
بعناية واترك ال�صامع دائما وه� يريد املزيد .

اإذا مل يكن لديك ال�قت اأو املعرفة الكافية لإجناز 
املهمة على نح� لئق فال تقبلها .

تذكر

احذر



فنون ومهارات

تسويق المشاريع الخيرية

4

الوحدة الرابعة : 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

مهارات تسويق المشاريع الخيرية  :

مل يعد العمل اخلريي الي�م مقت�صرًا على طلب امل�صاعدات املالية فح�صب، بل تعدى 
ذلـــك اإىل اأن يكـــ�ن عماًل منظمـــًا �صاماًل يحتـــ�ى على خمتلف الأن�صطـــة الجتماعية 
والقت�صاديـــة والتعليميـــة واأ�صبحـــت هنـــاك اإدارات وم�ؤ�ص�صـــات متخ�ص�صـــة جلمع 
التربعـــات وحفـــظ املعل�مات عـــن املتربعـــني وعناوينهم كما اأ�صبحـــت اجلامعات يف 
الدول املتقدمة متنح الدرجات العلمية للدار�صني يف جمال اإدارة العمل اخلريي وجمع 
التربعـــات  بالإ�صافـــة اإىل ظه�ر العديد من الكتب وبرامـــج احلا�صب الآيل التي تعنى 

بن�صاط الأعمال اخلريية. 

محدودية إدارات التسويق :

ومن امل�صكالت التي ت�اجه امل�ؤ�ص�صات اخلريية يف عاملنا الإ�صالمي حمدودية ت�فر 
اإدارات الت�ص�يـــق يف اجلهـــات اخلريية التي تق�م مبهـــام التخطيط الإ�صرتاتيجي 
والرتويـــج للم�صاريع اخلرييـــة لدى املتربعـــني وتنظيم عمليـــات الت�زيع املدرو�س 
فكـــم �صدقة ذهبت يف غـــري م��صعها ؟ وكم م�صاعدة بذلت لغري م�صتحقيها؟ وكم 
حمتـــاج مل ت�صتطع اجلهات اخلريية ال��ص�ل اإليه والتعرف عليه ب�صبب عدم ت�فر 
الإدارة الفّعالة، والتي تق�م بتطبيق اأ�صاليب الإدارة احلديثة ووظائفها كالتخطيط 

والتنظيم والتن�صيق والرقابة.
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 ويف هذا دللة كبرية على ظه�ر احلاجة الكبرية اإىل ت�فر اإدارة متخ�ص�صة داخل 
اجلهـــات اخلريية مهمتها الأ�صا�صية الت�ص�يـــق مل�صاندة عملية جمع التربعات وك�صب 

املتربعني  لتنفيذ امل�صاريع اخلريية وحتقيق الأهداف بطريقة علمية �صليمة .

أهمية إدارة التسويق في العمل الخيري : 

اإدارة الت�ص�يـــق تعترب من اأهم الإدارات التي ميكن اأن تعتمد عليها اأي منظمة وذلك 
لتحقيق اأهدافها الرئي�صة و�صمان ا�صتمراريتها ومن�ها، 
واأدى الق�صـــ�ر يف معرفـــة حقيقة الـــدور الذي ميكن اأن 
تقـــ�م به تلك الإدارات اإىل الإخفاق يف حتقيق الأهداف 
بال�صـــكل املطلـــ�ب و�صياع اجله�د يف كثـــري من اجلهات 

اخلريية.

وتكمـــن اأهميـــة ن�صـــاط الت�ص�يـــق يف العمـــل اخلـــريي 
يف الك�صـــف عـــن الفر�ـــس الت�ص�يقيـــة التـــي ت�صاهم يف 

ا�صتمراريـــة وج�د اجلهـــات اخلريية بالإ�صافة اإىل اإعطائها القـــدرة على التن�صيق مع 
مثيالتها من اجلهات الأخرى يف ت�ص�يق الأعمال اخلريية·

كمـــا تثبـــت الدرا�صات اأن قيـــام ال�صركات الكبـــرية بامل�صاهمـــة يف الأعمال اخلريية 
ي�صاهـــم يف زيادة املتعاملني مع ال�صركة حيث اأ�صـــارت نتائج اإحدى الدرا�صات اإىل  اأن 
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58% من امل�صاركني يف ال�صتق�صاء اأجاب�ا باأن قرارهم لل�صراء من ال�صركات يعتمد يف 
الغالب على اأ�صا�س مدى تعامل تلك ال�صركات وم�صاهمتها يف الأعمال اخلريية·

فال بد اأن تهتم اجلهات اخلريية بن�صاط الت�ص�يق اخلريي من خالل اإدارة الت�ص�يق، 
حيـــث تعّد من اأهم الإدارات التي من خاللها ميكن للجمعيات اخلريية ت�فري الأم�ال 

وحتقيق اأهداف امل�صاريع اخلريية· 

تحديد الفرص التسويقية :

  ومـــن اأهم الأعمـــال التي تق�م بهـــا اإدارة الت�ص�يـــق الي�م ه� تق�صيـــم الأ�ص�اق 
وحتديد الفر�س الت�ص�يقية، فاملتربع�ن ل يفرق�ن بني اجلهات الكبرية وال�صغرية 

عند القيام بالتربع واإمنا يعتمدون على مقدرة 
اجلمعيـــة اخلرييـــة يف ال��صـــ�ل اإىل املتـــربع 
واإقناعـــه بتبنـــي اأحد امل�صاريـــع اخلريية ، لذا 
تاأتي اأهمية ن�صاط الت�ص�يق يف ال�صتح�اذ على 
ه�ؤلء املتربعـــني عن طريق التميـــز بالإعداد 
امل�صبق لهم وتطبيق اأن�صطة الت�ص�يق املختلفة،  

والق�صاء على الع�ص�ائية يف العمل اخلريي . 
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معوقات إنشاء إدارة متخصصة للتسويق الخيري:

•نق�س الك�ادر املتخ�ص�صة التي تعمل يف هذا املجال . 	

•عدم وج�د قناعة كافية لدى بع�س اجلهات باأهمية  	
دور اإدارة الت�ص�يق يف العمل اخلريي. 

•عـــدم ت�فـــري الربامـــج التدريبية التـــي ت�صاهم يف  	
تاأهيل الك�ادر املتخ�ص�صة والتي ميكن اأن تعمل يف 

اجلهات اخلريية يف جمال الت�ص�يق. 

•ال�صعـــ�ر لدى بع�ـــس اجلهات اخلرييـــة اأنه ميكنهـــا ت�ص�يـــق م�صاريعها اخلريية  	
بالطرق التقليدية دون العتماد على اإدارة متخ�ص�صة للت�ص�يق· 

•عـــدم معرفة اجلهات اخلريية بالدور الذي ميكـــن اأن تق�م به اإدارة الت�ص�يق يف  	
العمل اخلريي·
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طرق تفعيل إدارة التسويق : 
•عمـــل برامج تدريبية عملية تق�م على درا�صة احلالت ال�اقعية ثم اإيجاد الطرق  	

الكفيلة مبعاجلتها·

• و�صع خطة عامة حمكمة قائمة على درا�صة  	
ميدانيـــة لدرا�صة حاجة الآخريـــن والتاأكد 

من و�ص�ل امل�صاعدات اإىل م�صتحقيها . 

•ال�صتفادة من ال��صائل الإعالمية يف اإظهار  	
العمل اخلريي·

•حتديـــد اأهداف اجلمعيـــة ب��ص�ح وحتديد  	
مـــاذا تريـــد مـــن املتعاملـــني مـــع اجلمعية 

وغريها من الأم�ر ذات العالقة·

•الأخذ مبفه�م القطاع اخلا�س اأو قطاع الأعمال  	

•  تن�يع الفر�س الت�ص�يقية عند التخطيط لت�ص�يق م�صاريع اجلهات اخلريية.  	

التخ�ص�ـــس وعدم تكرار اخلدمـــات اخلريية التي ت�ص�ق ؛ فمفهـــ�م ن�صاط الت�ص�يق 
لـــدى اجلهات اخلريية يعاين �صعفًا من عـــدة ج�انب،منها اعتقاد بع�س امل�ص�ؤولني يف 
ج اجلمعية  اجلهـــات اخلريية باأن كلمة ت�ص�يق غري مقب�لة لدى املتربعني ولذلك تتحرَّ
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مـــن ا�صتخدام هذا ال�صم علـــى اأن�صطتها املختلفة· وعدم معرفـــة امل�ؤ�ص�صات اخلريية 
ب�ظائـــف اإدارة الت�ص�يق· وعدم وج�د اخلربات والك�ادر املتخ�ص�صة للعمل يف جمال 
ت�ص�يق امل�صاريع اخلريية والتي حتمل اخلربة الكافية يف هذا املجال من العمل ، وعدم 
مالئمـــة عبارة ت�ص�يق على الأعمال اخلريية، حيـــث يرى البع�س اأن اجلهات اخلريية 

غري ربحية ولي�س جمالها قطاع الأن�صطة اخلا�صة اأو الربحي.

    ويف حال وجدت تلك الإدارة فالبد من تدريب العاملني على القيام باإدارة ن�صاط 
الت�ص�يـــق يف العديد من املجالت مثل جمـــع التربعات وت�ص�يق امل�صاريع بالإ�صافة اإىل 

ن�صاط العالقات العامة.

ول �صك اأن هذا الأمر يتطلب املزيد من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة والتي ميكن 
اأن ت�صهـــم يف تط�ير كفاءة العاملني وبخا�صـــة يف فن جمع التربعات وت�ص�يق امل�صاريع 

ثم التدريب على اإدارة العالقات العامة . 

م�صتقبل امل�ؤ�ص�صة متعلـــق بربنامج متكامل وم�صمم ملقابلة احتياجات 
الفئة امل�صتهدفة .
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التدريب ضرورة لتسويق المشاريع الخيرية  :

ل�صـــك اأن انت�صار امل�ؤ�ص�صات اخلريية والتط�عية اأ�صبح من املقايي�س التي يقا�س بها 
تقدم املجتمع وتط�ره ، ويعد قطاع الأعمال اخلريية اأ�صرع القطاعات من�ًا يف اقت�صاد 
الـــدول الكـــربى ، ويزداد هذا النم� مـــع ا�صتمرار اهتمام احلك�مـــات لتح�صني فاعلية 
امل�ؤ�ص�صات اخلريية، وذلك بتقدمي اخلدمات الإ�صرافية والإر�صادية لها للح�ص�ل على 

فر�س جديدة لزيادة مت�يل م�صاريعها وتخفي�س م�صاريفها .

 م�صكلتنا يف عاملنا العربي والإ�صالمي اأن نظرة كثريين اإىل العمل اخلريي وم�ؤ�ص�صاته 
ل تتعـــدى ك�نهـــا ن�عًا من “ال�صتجـــداء” وهذه النظرة لها انعكا�صاتهـــا ال�صلبية على 
تقييـــم وتقدير اخلدمات التـــي تقدمها امل�ؤ�ص�صات اخلريية والعاملـــني فيها ، ولهذا ل 
بـــد من تغيري نظرة النا�ـــس اإىل العمل اخلريي باعتباره خدمـــة كبرية ومهمة تقدمها 
الهيئـــات للمتربعني متحملة م�ص�ؤولية و�صع التربعـــات حيث ينبغي اأن ت��صع ، واإقامة 

امل�صاريع التي تخدم املجتمعات ، وتخفف من معاناة املحتاج منهم .

ول بـــد لتغيري تلـــك النظرة من اتخاذ عـــدة و�صائل من اأهمها تدريـــب العاملني يف 
اجلهـــات اخلريية على اأ�ص�س الإدارة وعلى املهـــارات املتخ�ص�صة الأخرى التي يتعني 
معرفتهـــا لتط�يـــر العمـــل والرتقـــاء بالعاملـــني واإك�صابهم مهارات وخـــربات حت�صن 
اأداءهـــم وترفع امل�صت�ى العـــام للجهات التي يعمل�ن فيهـــا ، فاإك�صاب املهارات اأ�صبح 
مطلبا �صروريا لكل العاملني يف امل�ؤ�ص�صات اخلريية والتط�عية ، وو�صيلة فاعلة مل�اكبة 
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التطـــ�رات احلديثة والتغريات املت�صارعـــة يف جمالت العمل ، وي�صهم ب�صكل فاعل يف 
الرت�صيد املايل، وح�صن اإدارة ال�قت ، وحفظ اجلهد للن�صاط النافع واملجدي .

تقـــدمي اخلدمـــة اأو اخلدمـــات مل يعـــد يقت�صر 
علـــى جمـــالت القطاعـــات التجاريـــة والقطـــاع 
اخلا�ـــس وحده ، فقد اأنتجت التط�رات يف تقدمي 
اخلدمات جمـــالت عدة من اأبرزها جمال قطاع 
العمل اخلريي ، الذي ارتكز على مبادئ واأهداف 
وا�صرتاتيجيـــات لتقـــدمي اخلدمـــات املميـــزة مبا 
ينعك�ـــس اإيجابـــا علـــى ر�صـــا املتربعـــني ، والذي 
يتحقق من خالله �صمنًا رفع كفاءة اأداء العاملني 
وت�فري ال�قـــت واجلهد واملال . وخا�صة اأن العمل 

التط�عـــي ينتظر املتربع�ن منه الكثري يف جمال اخلدمات التي تقدم لأهل اخلري من 
جهـــة ، وكذلك لأهـــل احلاجة لر�صم البت�صامة وتخفيـــف   الآلم ورفع املعاناة والأخذ 

بيدهم وال�ق�ف على حاجتهم واآلمهم .

ول ميكن اأن يتحقق الهدف من التدريب اإل بعد جمع املعل�مات الأ�صا�صية عن اجلهة 
اخلرييـــة مـــن جهة وجمـــع املعل�مات عن العاملـــني والعمل الذي يق�مـــ�ن به من جهة 
اأخـــرى، وبالتايل ميكن اإعـــداد الربامج التدريبية املنا�صبـــة لتح�صني ال��صع والرتقاء 

بامل�صت�ى بعد تلم�س م�اطن اخللل يف اأدائها ..
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ومن هذا املنطلق كان لزامًا على اجلهات اخلريية النظر بجد اإىل برامج التاأهيل 
ومعاجلتـــه مبا يكفـــل الفائدة امل�صرتكة للجهـــة نف�صها وللمتربعـــني وللم�صتفيدين 

كذلك .  

فالفئـــات العاملة يف اجلهـــات اخلريية بحاجة 
ما�صة اإىل التدريب وذلـــك نظرًا لأهميته البالغة 
يف تط�يـــر وحت�صـــني كفاءة اجلهة ولكـــن كل فئة 
بحاجـــة اإىل نـــ�ع خمتلف مـــن برامـــج التدريب 
يعينهـــا علـــى قيامها بدورهـــا على اأكمـــل وجه ؛ 
فبينمـــا حتتاج فئـــات الإدارة املختلفة اإىل برامج 
تدريبيـــة علـــى املهـــارات الإداريـــة املختلفـــة من 
تخطيط وتنظيم وت�جيه ومراقبة وما يتفرع عن 

ذلـــك من برامـــج تدريبية على �صمان اجل�دة وحل امل�صـــكالت واإدارة ال�قت والقيادة 
الإداريـــة والإبداع، فاإننا جنـــد يف املقابل اأن الفئات املنفذة حتتاج اإىل دورات تدريبية 

تخ�ص�صية يف جمال عملها. 
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فريق تسويق المشاريع الخيرية :

عـــادة ما يق�م علـــى ت�ص�يق امل�صاريع اخلرييـــة وغريها فريق اأو جلنـــة من اأكرث من 
�صخ�ـــس حتـــى يتحقق الإجنـــاز وينبغـــي لتحقيق 

ذلك ما يلي :

اختيار الفريق : 

فريق اأو جلنة ت�ص�يـــق امل�صاريع هي جمم�عة 
ت�صم 3 - 4 اأ�صخا�س على الأقل من املتط�عني 
املتميزيـــن يف عالقاتهـــم و�صمعتهـــم وقدرتهم 
على بنـــاء العالقات وا�صتخدامها مع املتربعني 

�ص�اء كان�ا اأفرادًا اأو هيئات و�صركات .

والختيـــار امل�فق لرئي�س اللجنـــة اأو املتحدث با�صمها ه� العن�صر الرئي�صي يف جناح 
اللجنـــة، وعلى اأع�صاء اللجنة اأن يك�ن�ا قادرين علـــى معرفة النا�س الذين يتربع�ن ؛ 
وميكـــن للجنة اأن تختـــار راعًيا للحملة لإعطائها قيمة اأو ه�يـــة وم�صداقية وثقة اأمام 

اجلمه�ر.
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الإعداد: 

1- اإعداد امل�صروع الذي �صيتم جمع الدعم له.

2- اإعداد قائمة باملتربعني.

3- اإعداد قائمـــة باملبالغ اأو امل�اد املمكن طلب 
التربع بها.

4- التاأكـــد مـــن مقـــرتح امل�صـــروع اأنـــه قـــد مت 
حت�صريه واإعداده ب�صكل جيد .

بدء الن�ساط: 

1- البدء بالتربع من اأم�الهم اخلا�صة اإن كان�ا قادرين .

2- ترتيـــب امل�صتهدفني اإىل ثـــالث درجات ح�صب اإمكانياتهـــم، اأي ذوي الإمكانيات 
املالية العالية ، والإمكانات ال��صطى، ودون ال��صط.

3- ا�صتثمار جميع الفر�س املتاحة.

4- طلب التربع اأو اأخذ وعد اأكيد بالتربع.

5- اأن تك�ن م�صتعدًا ل�صتالم التربع ولتقدمي ال�صكر والتقدير للمتربع.
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حتديد املمولني:

مــــن ال�صروري اإجراء درا�صة للتعرف على الأ�صخا�ــــس اأو املنظمات املم�لة اأي درا�صة 
ال�صخ�س اأو املنظمة التي حددتها لطلب التم�يل منه اأو منها، ول� اأردت حتديد 30 - 50 
�صركة جهة م�لة للح�ص�ل على التم�يل منها عليك اأن تختار من قائمة حتت�ي 4 اأمثال 

هذا العدد.

وهناك م�صادر كبرية للمعل�مات، وعليك اأن تبداأ بجمع املعل�مات من داخل جمعيتك 
قبل اأن تلجاأ للمعل�مات يف اخلارج.

الت�سويق الناجح : 

•طريقة الت�ص�يق والعر�س للم�صاريع باأ�صل�ب متقن ت�جه املتربع للم�صاريع الأكرب  	
حاجة وفائدة على الفئة امل�صتهدفة بالإعانة وتخفيف املعاناة .

•الدرا�صـــة ال�صاملـــة وك�صـــاف امل�صـــروع وا�صتمـــارة امل�صـــروع وال�صـــ�ر املرفقة ،  	
والر�ص�مات الهند�صية ، حماور اأ�صا�صية للملف اجليد .

•عند الت�ص�يق ل بد من امل�ازنة بني تن�ع امل�صاريع واأماكن ت�اجدها .  	

•الت�ص�يق الناجح يزيد الإيراد وامليزانية ال�صن�ية . 	
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متطلبات ما قبل التسويق :

املـــال وق�د اأي عمـــل خريي م�ؤ�ص�صي ، وبدونه قد يك�ن �صعبـــا اأن ميار�س هذا العمل 
دوره على النح� املاأم�ل، غري اأن تدفق الأم�ال من املتربعني اإىل امل�صروعات اخلريية 

لي�س اأمـــرا �صهال، اإمنا يحتـــاج اإىل جهد منظم 
مـــن طالب التـــربع، حيث يقـــ�م باإقنـــاع املتربع 
مب�صروعـــه لكي مي�له �صـــ�اء اأكان هـــذا املتربع 

فردا اأو م�ؤ�ص�صة.

وجمــــع التربعــــات يف العــــامل اأجمــــع اأ�صحى 
مهــــارة حتتــــاج اإىل تعلــــم وفــــن ؛ ولــــه ق�اعــــد 
واأ�ص�س ومهارات يحتاجها كل من �صلك طريق 
اخلري للبالد والعباد . وتزداد فر�س امل�ؤ�ص�صة 

باحل�صــــ�ل على هــــذا الدعم اإذا ما قامــــت بالإعداد والتح�صــــري قبل تقدمي طلب 
الدعــــم ؛ ويف اإطــــار التح�صري اجليد لطلب الدعم علــــى امل�ؤ�ص�صة اخلريية اأن تق�م 

باملهمات التالية:

اختيار امل�سروع:

علـــى امل�ؤ�ص�صـــة اأن تختار م�صروعـــا ي�ؤدي تنفيـــذه اإىل حتقيق اأهدافهـــا واأغرا�صها، 
واأن يقـــّدم هذا امل�صروع خدمـــات حتتاجها الفئات امل�صتفيدة مـــن ن�صاطات امل�ؤ�ص�صة. 
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فـــاأي جهـــة م�لة تهتم باأن يك�ن امل�صروع الذي �صتم�لـــه يرتبط ب�صكل وثيق بت�جهات 
املنظمة التي قدمته.

  ماذا �ستفعل املوؤ�س�سة بالأموال؟

مـــن الأم�ر التي ت�صهل ح�صـــ�ل امل�ؤ�ص�صة على الدعم املايل هـــ� و�ص�حها يف حتديد 
املجالت التي �صيتم اإنفاق املال فيها، مبعنى اأن على امل�ؤ�ص�صة اأن حتدد كافة اجل�انب 

املت�صلة بامل�صروع والتي �صتق�م باإنفاق املال فيها.

 اإعداد مقرتح امل�سروع:

بعــــد النتهاء من اخلط�تني ال�صابقتــــني �صيك�ن قد ت�صكلت لدى امل�ؤ�ص�صة روؤية وا�صحة 
ح�ل امل�صروع والإجراءات والن�صاطات التي تندرج يف اإطاره؛ وه� ما ي�صهل عملية اإعداد 

مقرتح بامل�صروع يت�صمن كافة النقاط التي تناولتها امل�ؤ�ص�صة يف اخلط�تني ال�صابقتني.

وتكمن اأهمية مقرتح امل�صروع يف اأنه يعطي للجهة الداعمة �ص�رة �صاملة عن امل�صروع 
وعن اإجراءاته والن�صاطات التي ي�صعى لتنفيذها والنتائج املت�قعة منها.

البحث عن ممول :

البحـــث عـــن م�ل هـــ� اآخر مهمة تقـــ�م بهـــا امل�ؤ�ص�صة التـــي ت�صعـــى اإىل دعم اأحد 
م�صاريعهـــا؛ فكل الإجراءات ال�صابقة  التي �صتق�د اإىل حتديد املم�ل )اأو جمم�عة من 
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املم�لني( الذي من املمكن اأن يدعم امل�صروع.

فبعد النتهاء من اإعداد مقرتح امل�صروع �صيك�ن من ال�صهل على املنظمة اأن تبحث عن 
املم�لني الذين يقع هذا امل�صروع �صمن اهتماماتهم وجمالت تخ�ص�صهم، كما �صيك�ن 
لدى امل�ؤ�ص�صة ت�ص�ُّر تقريبي ح�ل حجم التم�يل الذي حتتاجه، وبالتايل عليها اأن تبحث 

عن جهات مت�يلية تقدم دعما ماليا قريبا من احلجم املت�قع مل�ازنة امل�صروع.

من هو املمول ؟

يذهب بع�س املتخ�ص�صني يف جمال العمل اخلريي اإىل اأن قطاعات املجتمع الأربعة، 
والتـــي هي القطاع الأ�صري مبا فيـــه الأفراد، والقطاع اخلا�س، والقطاع غري الربحي، 
والقطاع احلك�مي، ت�صكل م�صادر خ�صبة لتنمية امل�ارد املالية للجمعيات وامل�ؤ�ص�صات 

الأهلية.

ويعد القطاع الأ�صـــري والأفراد امل�صدر الرئي�س لأغلبية التربعات يف العامل العربي 
والإ�صالمـــي، حيـــث مييـــل الأفراد اإىل التـــربع غالبا ب�صفتهـــم اأع�صاء اأ�صـــرة. واأبرز 
م�صـــادر التم�يل املرتبطة بالأفراد والأ�صر هي: زكاة املال، وزكاة الفطر، وال�صدقات 

والتربعات النقدية، والتربعات العينية، والأوقاف، وال��صايا.

متى تطلب التربع والتمويل ؟

بع�س امل�ؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية تقدم طلبات التربع يف نهاية كل �صنة، وبع�صها 
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الآخـــر يقدم هذه الطلبات علـــى مدار ال�صنة، ول ن�صتطيع ال��صـــ�ل اإىل ت�قيت مثايل 
لتقـــدمي طلبات التـــربع، ولكن من الأف�صـــل األ يتم طلب التـــربع اإل اإذا ت�فرت لديك 
�صـــ�رة وا�صحة عن امل�صروع الذي تخطط امل�ؤ�ص�صة لتنفيذه؛ فعلى �ص�ء ذلك باإمكانك 

و�صع خطة جلمع التربعات وتنفيذها.

•من خالل بحثـــك عن املم�ل وخ�ص��صياته  	
ميكنـــك التعـــرف على وقت مالئـــم له وقد 
يك�ن يف اأول رم�صان ، اأو يف بداية �صنة مالية 
جديـــدة ، اأو يف م�ا�صم معينة كالعيدين، اأو 

تربع لقريب مت�فى ....

•من املهم اأن تتذكر اأنه عند طلبك من املم�ل  	
دعم م�صــــروع كبري اأن جتعل املمــــ�ل فخ�ًرا 
بتم�يل هذا امل�صروع، اأي مبجرد تقدمي املال 

ي�صعر املم�ل بالتقدير والر�صا النف�صي، والرجاء بر�صا اهلل تبارك وتعاىل.

• طلـــب التم�يـــل يجب اأن يتم وجًهـــا ل�جه اأي مبا�صرة من املمـــ�ل. ل كما يحدث  	
اأحياًنـــا اأّن طالـــب التم�يل يخجل من املقابلـــة ال�صخ�صية خ�ًفا مـــن الرف�س اأو 
الف�صـــل يف الإقنـــاع، اأو عدم ت�فـــر الثقة بينه وبني املم�ل؛ وه� مـــا يجعله اأحياًنا 

يكتفي باإر�صال ر�صالة بالربيد اإىل املتربع.
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• تذكر اأن  امل�صروع املقدم وه�ية و�صخ�صية طالب التربع هما الأ�صا�س يف حتديد قيمة  	
املبلغ املتربع به،  ويف�صل اأن يك�ن طالب� التم�يل هم النا�س الذين بادروا بالتربع.

كم هو املبلغ الذي �ستطلبه ؟

قبل اأن تطلب من املتربع مبلغا ل بد اأن تراعي ال�ص�ابط التالية :

•قـــدر قيمة املبلغ الذي ميكن للمتـــربع اأن يقدمه وكم املبلغ املن�ي طلبه يف ال�قت  	
احلا�صر.

• قائمـــة املتربعني وترتيبهم )ح�صب قدراتهم ومكانتهـــم( يجب اأن ُتَعّد من قبل  	
جلنة ت�ص�يق امل�صاريع ، واأن تك�ن مدرو�صة ح�صب املعرفة والبحث الدقيقني.

• حدد مبلًغا ح�صب قدرة كل م�ل، وهذا اأ�صهل لطالب التربع وللمتربع.  	

ا  • الأغنيــــاء لديهم م�صادر اأخرى مل�صاعدة م�ؤ�ص�صتك ، اأي ميكن اأن يقدم�ا �صيًئا عينيًّ 	
كا�صت�صافة ملتقى خريي ودفع تكاليفه اأو تقدمي جتهيزات للم�صروع، اأو م�اد عينية . 

•  كيف تطلب التربع ؟	

• اكتب ر�صالة ت�صكر املتربع على تربعه يف املا�صي. 	

•اخرت ال�صخ�س املنا�صب لزيارة املتربع. 	
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• اذكـــر للمتـــربع باأنك ترغـــب يف مقابلته ملناق�صـــة اإجنازات املنظمـــة واأهدافها  	
وم�صاريعها....

• تاأكد من اأن ر�صالتك و�صلت واطلب حتديد  	
م�عد املقابلة ال�صخ�صية.

• اطلب حتديد الي�م واملكان والزمان... 	

• ح�صر قائمة اختيارات من املمكن اأن يق�م  	
املتربع بتم�يـــل اأحدها، اآخًذا بعني العتبار 
اهتماماته، ن�ع التربع الذي يقدمه اأو قدمه 

�صابًقا.

 اأين تطلب التربع ؟

•  يف بيت املم�ل اأو مكتبه. 	

• ابحث اأين يرغب املم�ل اأن تطلب منه. 	

• ل تطلب اأثناء حفل ا�صتقبال اأو عر�س اأو عزاء اأو ... 	
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إجراءات ما بعد التبرع :

•تاأكد من رغبات املتربع اإن كان يف�صل و�صع ا�صمه على امل�صروع ، اأو و�صع ا�صم اآخر .  	

• وكذلـــك التقيد ب�صروطه ، وخا�صة اإن كان  	
ل يرغب يف اأن يك�ن تربعه معلًنا عنه.

• وهل يف�صل املتـــربع اأن يبقى مت�ا�صاًل مع  	
م�صروعه بعد اإجنازه . 

•ودع�تـــه حل�صـــ�ر افتتاحـــه ، وكذلك اأهم  	
اجنـــازات م�صروعه مـــن تخريـــج طلبة اأو 

حفظة للقراآن ...

•والت�ا�صل معه يف منا�صبات اجلهة اخلريية  	
املنفذة للم�صروع . 

•العنايـــة والتقديـــر للمم�ل �صت�صاعـــدان يف ا�صتمـــرار دعمـــه للم�ؤ�ص�صة اخلريية  	
وال�فـــاء مب�صاريعها وبراجمها، و اإهمال املم�ل بعد التربع قد ي�صعف ال�صلة مع 

اجلهة اخلريية .
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و�ضائل �ضكر املتربعني : 
�صكـــر املتربع مل�صروع كبري ميكن اأن ياأخذ اأ�صـــكاًل عدة ، قال �صلى اهلل عليه و�صلم : 

»ل ي�صكر اهلل من ل ي�صكر النا�س« رواه اأحمد و�صححه الألباين.

• الزيارة ال�صخ�صية . 	

• اإر�صال كتاب �صكر . 	

•الت�صال الهاتفي .  	

•اإر�صال بريد اإلكرتوين . 	

•اإر�صال ر�صالة باجل�ال .  	

•دع�ة للم�صاركة يف ت�صليم ج�ائز . 	

متى ن�ضكر املتربعني ؟
•بعد التربع مبا�صرة .  	

•يف امل�ا�صم ) رم�صان والعيدين ( . 	

•كل �صنة على الأقل .  	
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كيف نبني الثقة مع المتبرعين ؟ 

بنـــاء الثقة مع املتربعني ركـــن اأ�صا�س يف تنمية امل�ارد للم�ؤ�ص�صة اخلرييـــة وم�ا�صلة اأن�صطتها 
، والت�ا�صـــل مـــع الداعمـــني ل يحقق هدفـــه اإل باتباع 
اأ�صا�صيات الت�صال الناجح؛ والتي نلخ�صها مبا يلي :   

•اإر�صـــال ر�صائل دوريـــة للمتربعني وتهنئات  	
يف املنا�صبات .

•اإر�صال ر�صائل �صكر لالأ�صخا�س اأو الهيئات  	
املتربعة حديثًا . 

• اإعالم املتربعني بالتط�رات التي ت�صهدها  	
امل�ؤ�ص�صة  من خالل ت�زيع ن�صرة اإخبارية عليهم اأو الت�صال هاتفيًا . 

•اإجراء زيارات دورية لهم ، واإ�صعارهم باأنهم م�صارك�ن يف جناح العمل اخلريي  	

•اإي�صال م�صم�ن الربامج القائمة ، والنجاحات التي حققتها امل�ؤ�ص�صة ، والربامج  	
امل�صتقبلية التي ت�صعى اإىل حتقيقها املنظمة . 

•اإعطـــاء املتربعني تقارير عـــن الربنامج اأو امل�صروع الذي قدمـــ�ا الدعم له كلما  	
ا�صتجد اأمر على امل�صروع .
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كيف تحافظ على المتبرع لفترة أطول ؟

لكـــي حتافظ امل�ؤ�ص�صة على ثقـــة داعميها من املتربعني لفرتة اأطـــ�ل، حبذا اأن تتبع 
الن�صائح الع�صر التالية :

1- اإر�صال خطاب �صكر ف�ر ا�صتالم التربع .

2- اإر�صال و�صل ت�صلم التربع قبل اأن يطلبه .

3- بلغه بالإجنازات التي �صتنفذ نتيجة تربعه .

4- رد على اأ�صئلته بطريقة م��ص�عية و�صريعة .

5- التـــزم بال�فاء بال�ع�د التي قطعتها امل�ؤ�ص�صة على نف�صها اأمامه، ول� �صدرت من 
اأي م�ص�ؤول فيها .

6- عدم تاأخري حل م�صكالتهم اأبدا .

7- دع�ته مع غريه لالت�صال بامل�ؤ�ص�صة والزيارة امليدانية وافتتاح امل�صاريع املنفذة 

8- اإ�صراك املتربع يف منا�صبات امل�ؤ�ص�صة . 

9- م�صاركة املتربع يف منا�صباته اخلا�صة .

10- ا�صت�صارتهم يف بع�س م�صاريع امل�ؤ�ص�صة . 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

دراسة الجدوى لتسويق المشاريع الخيرية
ا�ساأل قبل اأن تبداأ :

هل ال�قت منا�صب لعر�س امل�صاريع للت�ص�يق ؟  •	 

جمع املبلغ املطل�ب ؟  فعاًل  ن�صتطيع  هل  •	

•هل ي�صم الفريق الأع�صاء امل�ؤهلني ؟  	

•وهل م�ؤ�ص�صتنا مقب�لة يف املجتمع اخلارجي ؟  	

•وما هي الفئة الأكرث قب�ل مل�صاريعنا اخلريية ؟ 	

نقاط ال�ضعف ونقاط القوة :
وهذه الت�صاوؤلت يجب اأن تك�صف لنا : 

•نقاط ال�صعف والق�ة احلقيقية لدينا يف جمال ت�ص�يق امل�صاريع اخلريية. 	

•من هم الذين ميكن اأن يك�ن�ا قادة فاعلني يف جمال ت�ص�يق امل�صاريع. 	

•اأ�صماء اأهم الداعمني واملتربعني والأ�صباب التي �صتدفعهم لذلك. 	
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من �سور عمل اخلري يف الإ�سالم

عـــن اأبـــي ذر-ر�صي اهلل عنـــه- قال : قـــال ر�ص�ل اهلل �صلـــى اهلل عليه 
و�صلم: » تب�صمك يف وجه اأخيك لك �صدقة ، واأمرك باملعروف ونهيك عن 
املنكـــر �صدقة، واإر�صادك الرجـــل يف اأر�س ال�صالل لك �صدقة، وب�صرك 
للرجل الردئ الب�صر لك �صدقة، واإماطتك احلجر وال�ص�كة والعظم عن 

الطريق لك �صدقة، واإفراغك دل�ك يف دل� اأخيك لك �صدقة «. 
)اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد(.

•متى يجب اأن يبداأ الت�ص�يق ؟  	

•ما احلمالت الأخرى التي ميكن اأن تتناف�س على نف�س املتربعني؟ 	

•ما البدائل املقرتحة يف خطط ت�ص�يق امل�صاريع؟ 	

•من معك؟ ومن هم الذين قد يعار�ص�ن ت�ص�يق تلك امل�صاريع ؟  	



140

اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

خطوات إلجراء دراسة جدوى فاعلة : 

•تاأكـــد اأنـــك قمت بتحديـــد الأ�صئلة التي تريـــد اإجابتها، واأن درا�صـــة اجلدوى قد  	
ممت كي جتد هذه الأج�بة. �صُ

•اخرت م�صت�صارا م�ؤهال وتاأّكد من قدراته ، بعد اأن تقابل عددا من امل�صت�صارين. 	

•تعـــاون مع امل�صت�صار لختيار الأ�صخا�س املنا�صبني للمقابالت ) اأع�صاء حاليني ،  	
اأع�صاء �صابقني ،م�ظفني فاعلني، قادة امل�ؤ�ص�صة ،متربعني ( .

•  تعامـــل مـــع املعل�مات الناجتة مـــن الدرا�صة لي�س على اأ�صا�ـــس حتديد امل�صاريع  	
الناجحة للت�ص�يق فقط بل كبحث ح�ل املجتمع واإدراكه مل�ؤ�ص�صتك .

 • قـــم بتقييـــم مبدئي لنجاح هـــذه امل�صاريع من خـــالل اإجراء مقابلـــة مع 5 - 10	
ـــا من مثلي الأفراد اأو امل�ؤ�ص�صـــات امل�صتهدفة يف احلملة، ومعرفة راأيهم  �صخ�صً

يف هذه الق�صية ومدى جتاوبهم.

ماذا �ضنتعلم من درا�ضة اجلدوى؟
•مدى تقبل وثيقة امل�صروع . 	

•معرفة اأهمية احلاجات التي مت حتديدها. 	
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•عنا�صر الهتمام لدى املم�لني. 	

•اأين يكمن الدعم اإن وجد ؟ 	

•حجم التربع. 	

•من �صيعطي ؟ 	

•ال�قت املنا�صب.  	

•ت�فر القيادات التط�عية. 	

 امل�ؤ�ص�صـــات اخلرييـــة ل بـــد اأن تعيد خارطة 
ا�صتثماراتها بدرا�صات اجلدوى القت�صادية .

تذكر
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

تساؤالت مهمة :

اأ�صاأل نف�صك قبل اأن تبداأ بامل�صروع  :

•هل لدينا رغبة �صادقة وقناعة اأكيدة لإجناح امل�صروع ؟  	

•هل لدينا جدية يف بذل الأ�صباب حتى ل� كانت ب�صيطة ؟ 	

•هـــل لدينـــا اأهـــداف وا�صحـــة للم�صـــروع  	
املطروح ؟ 

•هل لدينا اإدارة مهياأة لقيادة امل�صروع ؟  	

•هل بداأنا من حيث انتهى الآخرون ؟  	

•هل ا�صتعنا باأ�صحاب اخلربات امل�ؤهلني ؟  	

•هل امل�صروع يثري اهتمام النا�س ؟  	

•هل اخرتنا ال�قت املنا�صب لطرح امل�صروع على ال�صاحة ؟  	

•هل منظمتك جهة متخ�ص�صة يف جمع التربعات واإقامة امل�صاريع اخلريية ؟  	
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•هل نعتمد على �صريحة معينة للجمع اأم �صرائح خمتلفة ؟  	

•هل در�س امل�صروع درا�صة م�صتفي�صة قبل طرحه على ال�صاحة ؟  	

•هل حددت اجلهات املناف�صة لهذا امل�صروع ؟  	

•هل حددت برامج اخلطة للم�صروع ؟  	

•هل حدد العامل�ن واملتط�ع�ن للم�صروع ؟  	

•هل حددت الأدوات الالزمة لالإعالم والت�ا�صل ؟ 	

•هل لدينا قدرة لإقناع النا�س ب�صرورة دعم امل�صروع ؟  	

•هل املجتمع مهياأ لقب�ل هذا امل�صروع والتفاعل معه؟  	

•هل اتبعنا اأ�صل�ب العمل امل�ؤ�ص�صي يف اإدارة امل�صروع ؟  	

•هل نتبع اأ�صل�ب ال�صتخدام الأمثل للم�ارد والإمكانات ؟  	

•هل مت ت�فري قدر كاف من ال��ص�ح يف اأذهان فريق العمل قبل طرحه على ال�صاحة ؟  	

•هل قيادة العمل وامل�صت�يات العليا الإدارية تدعم امل�صروع وت�صارك يف اإجناحه؟  	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

•هل مت حتديد الحتياجات الفعلية للعمالة )كمًا ون�عًا( ؟  	

•هـــل مت ر�صم م�صار لالحتياجـــات التدريبية لكل فرد من اأفـــراد فريق عمل هذا  	
امل�صروع؟ 

•هل لدينا خطط بديلة يف ت�ص�يق امل�صروع ؟  	

•هل لدينا ت�جيه ورقابة ل�صري عمل امل�صروع ؟  	

•هل نتفق اأن ال�قت منا�صب لطرح امل�صروع ؟  	

•هـــل ا�صتثمرنـــا العالقـــات الطيبة لأع�صـــاء الإدارة واأمناء ال�قـــف ل�صالح جمع  	
التربعات للم�صروع ؟ 

•هل حققنا اأي اإجناز يف التعاون مع ال�زارات املخت�صة والهيئات الر�صمية ؟  	

•هـــل حققنا امل�صاركة الفعلية مـــع القطاع التجاري لتبني حمالتنـــا الإعالمية اأو  	
جزءا منها ؟ 

•هل جمعنا معل�مات تف�صيلية ح�ل امل�صاريع امل�صابهة للم�صروع املطروح؟  	

•هل لدينا خطط �صن�ية وخطة اإ�صرتاتيجية لإدارة امل�صروع ؟  	
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•هل لدينا قدرة على رد ال�صبهات التي تثار  	
ح�ل امل�صروع؟ 

•هل نحن فعاًل جهة م�صتقلة لإدارة امل�صروع ؟ 	

•هل لدينـــا قدرة على ا�صتقطاب املتط�عني  	
للم�صروع ؟

•هـــل الخت�صا�صـــات وا�صحـــة والأعمـــال  	
مق�صمة وم��ص�فة املهام للعاملني ؟

•هـــل قمنـــا بعملية حتليل للمعل�مـــات بهدف التعرف على ج�انـــب الق�ة وج�انب  	
ال�صعف وو�صعنا احلل�ل املنا�صبة ؟ 

•هل مت حتديد اأوجه الق�ص�ر يف تنفيذ اخلطط املعدة ؟  	

•هل لدينا القدرة على تعديل امل�صار واإعادة الت�جيه للم�صروع من جديد ؟ 	

•هل حدد من هم معنا ومن هم الذين قد يعار�ص�ن هذا امل�صروع ؟  	

•هل �صاهم فريق امل�صروع الأول يف دعم امل�صروع من اأم�الهم اخلا�صة ؟ 	
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

) مترين افرتا�سي يعمل على حماكاة الواقع (

رغبـــت �صركة مالب�س جاهزة بالتربع للمنك�بني يف في�صانات ت�ص�نامي وتلقت جمعية خريية ات�صاًل 
من �صكرتري تلك ال�صركة برغبتهم التربع مبالب�س واأحذية عينية لإغاثة منك�بي الفي�صانات يف جن�ب 
�صرق اأ�صيا ومت حت�يل الت�صال اإىل ق�صم التربعات العينية واأخذ ا�صم وعن�ان ال�صركة واأر�صل املندوب 

ل�صتالم التربعات العينية ، ومل تكف )�صيارة النقل ( حلمل الب�صاعة املتربع بها .

ومت ا�صتئجار اأكرث من �صيارة لنقل احلم�لة ، وفرغت يف خمزن اجلمعية اخلريية ومت نقلها بالتن�صيق 
مـــع اللجنة املخت�صة بجن�ب �صرق اآ�صيا ، والهـــالل الأحمر اإىل املناطق املنك�بة ، وو�صلت بعد 21 ي�مًا 
اإىل املناطـــق املنك�بة ، وعند ت�زيعها على املنك�بني وجـــدت اأن مقا�صاتها كبرية ل تنا�صب املحتاجني ، 
فهي مقا�صات ×4 واأحذية تبداأ من مقا�س 45 ؛ وكذلك �صنعت اأ�صا�صًا » بلد املن�صاأ » يف �صرق اأ�صيا. 

لحـــظ فريـــق العمل اخلطاأ الذي وقعت فيـــه اجلهة املر�صلة لالإغاثة حيث اأنهـــا ل تنا�صب املنك�بني، 
فقـــرر مكتـــب الإغاثة هنـــاك اإر�صال كتاب ي��صح حالة املـــ�اد املر�صلة ، وعند ا�صتـــالم الكتاب من قبل 

اجلهة اخلريية مت ت�جيه الل�م اإىل اإدارة اللجنة العينية فقط.  
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طرح الأ�صئلة من اللجنة العينية : هل �صاألت امل�ؤ�ص�صة اخلريية الأ�صئلة املنا�صبة ؟وملاذا ؟

جمع املعل�مات : 

هل ا�صتخدمت امل�ؤ�ص�صة اخلريية الطريقة املثلى جلمع املعل�مات يف حاجة املنك�بني ؟ وملاذا ؟

مكتب الإغاثة يف منطقة الكارثة هل ت�صرف ت�صرفًا مقب�ًل ؟ وملاذا ؟

الدرو�س امل�صتفادة : 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

المهارات اإلعالمية واإلعالنية :

مهارات اإعداد امللف االإعالمي   
الإعالم ه� اأحد اأ�صكال الت�صال العام ، ويعمل 
علـــى تقدمي بيانـــات للجمه�ر ، يـــ�ؤدي ن�صرها اأو 
اإذاعتهـــا اإىل تك�ين اأو ت�صحيـــح فكرة خاطئة ، 
ودعم الثقة وتق�يتها بامل�ؤ�ص�صة، وامللف الإعالمي 

للم�صروع اخلريي يتاألف من : 

اأوًل : ا�ستمارة امل�سروع:

       وال�صتمارة هي ك�صاف للم�صروع حت�ي التفا�صيل الأ�صا�صية للم�صروع .
ثانيا: �سرح امل�سروع:

  ويتك�ن من :                                                             ال�صفحات 
) • مقدمة وتعريف                                                      ) ا - 2	

) • احلاجة للم�صروع                                                   ) ا - 2	

) • الأهداف                                                               ) 1- 1	
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) • القدرات الإدارية  للم�صروع                      ) 1- 2	

) • خط�ات التنفيذ                                       ) 4 - 5	

) • الربنامج الزمني                                     ) 2 -3	

) • طريقة التق�مي                                        ) 1 - 2	
ثالثا : امليزانية :  

•التكاليف املبا�صرة  	
•التكاليف غري املبا�صرة  	

الأجـــرة للمبنى ، الهاتـــف ، الفاك�س ، الكتب، 
 ، الربيـــد   ، التاأمـــني   ، ال�صفـــر   ، القرطا�صيـــة 
الطباعـــة، املحا�صبـــة ، الكمبي�تـــر ، الت�ص�ير ، 
الأجهـــزة ، الدعاية والإعـــالن ، جمع التربعات 

للم�صروع . 

رابعا : املرفقات  :
تفا�صيل امليزانية - الهيكل التنظيمي - التدقيق مليزانيتك ال�صابقة - التزكيات - 
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

�ص�رة من املقابالت والتحقيقات يف اجلرائد واملجالت - ت��صيف وظيفي لالإدارة 
وتعريف الأ�صخا�س - ر�صائل من املحتاجني للم�صروع اأو امل�صتفيدين - اأع�صاء جمل�س 

الإدارة + اللجنة الت�صريعية + �ص�ر للم�صروع مع تعليقات عليها . 

اإلعالن :

 هـــ� عمليـــة ات�صال تهـــدف اإىل التاأثري من املعلـــن اإىل امل�صتقبل ، علـــى اأ�صا�س غري 
�صخ�صي ، حيث يف�صح املعلن عن �صخ�صيته ويتم 
الت�صال من خالل و�صائـــل الت�صال العامة، اأو 
الإعالن ه� » اجله�د غري ال�صخ�صية التي يدفع 
عنهـــا مقابل لعر�س وترويج الأفـــكار اأو ال�صلع اأو 

اخلدمات ويف�صح عن �صخ�صية املعلن«. 

)الإعالن = فن جذب الأفراد + فن التعريف + عامل ك�سب مطبوع (
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القواعد العامة لإلعالن الفعال :

1( كن وا�صحا لتحقق الهدف .                                                         ال��ص�ح

2( ا�صتخدام كلمات ق�صرية ومعربة .                                             الخت�صار      

3( كن م�صجعا ل خمذًل .                                                                 الت�صجيع

4( اأعط القارىء فر�صة لإعمال ذكائه .                                             الذكاء

5( ل تقلد وكن مبدعا .                                                                      الإبداع
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اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

موا�ضفات الن�ضرة ال�ضحيحة :
الن�صـــرة مـــن اأن�صب الطرق للمحافظة علـــى العالقة القائمة بـــني امل�ؤ�ص�صة اخلريية 
واجلهـــة املتربعة، من خاللها ميكن اإحاطة املتربعني بتط�رات امل�صروع الذي تربع�ا 
من اأجله، وهذا يك�صبهم ال�صع�ر بامل�صاركة يف هذه التط�رات ما يزيد من التزامهم. 
والن�صـــرة ت�صاعد على تنميـــة امل�ارد املاليـــة اإذا مت اإعدادهـــا وا�صتخدامها بالطريقة 

ال�صحيحة، على اأن حت�ي الآتي : 

             تثقيفية                                ت�ص�يقية                                اإعالمية 

             متعة                                   جذابة                                  وا�صفة

             �صاملة                           نداء ودع�ة للتربع                          وا�صحة 
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تخطيط الحملة اإلعالنية أو النشاط اإلعالني : 

1( حتديد الأهداف وال�صيا�صات .

)درا�صـــة  واملعل�مـــات  البيانـــات  جتميـــع   )2
»امل��صـــ�ع « + درا�صة ال�صـــ�ق »حتديد املتربعني 

واجلهات الداعمة (.

 3( حتديد م�ازنة احلملة الإعالنية .

ال�صحـــف،   ( الإعـــالن  و�صيلـــة  اختيـــار   )4
املجالت، الإذاعة ، التلفزي�ن ، املل�صقات(.

5( حتديد ا�صرتاتيجية احلمالت ) عامة /متخ�ص�صة، بداية مت�ا�صعة ثم ت��صع ... (.

6( اإعداد اجلدول الزمني للخطة الإعالنية ) مع مراعاة ال�صتمرارية + التغطية + 
التكرار + ال�صيطرة والتف�ق (

رعاية احلمالت االإعالنية : 
هـــي اأحد اإ�صكال الت�صال العام وت�جيه الر�صالـــة الدعائية للجمه�ر دون اأن يتحمل 
القائـــد اأو امل�صتفيـــد بالدعاية نفقاتها ، وذلك ملا حت�يه من اأخبـــار ترى و�صيلة الن�صر 

اأنها تهم عددا كبريا من اجلمه�ر .
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مهارات العالقات العامة  :

العالقـــات العامة هـــي الن�صاط الذي يهدف اإىل اإيجاد عالقـــات طيبة واإيجابية بني 
امل�صـــروع وقطاعـــات اجلمه�ر املختلفة التـــي يتعامل معها داخـــل امل�ؤ�ص�صة وخارجها ، 
ومـــن اأمثلة ذلك ) الزيارات، املحا�صرات ، املعار�س وامل�ؤمترات ، الكتيبات الأفالم ، 

ال�ص�ر الف�ت�غرافية ... (.

أهداف العالقات العامة :

•حتقيق ال�صمعة الطيبة للم�ؤ�ص�صة وتدعيم �ص�رتها الذهنية . 	

•امل�صاعدة يف ن�صر املبادئ وامل�اقف والأفكار . 	

•ك�صب تاأييد اجلمه�ر الداخلي . 	

•ك�صب ثقة اجلمه�ر اخلارجي . 	

العالقات العامة = فن تطبيقي + مهنة التاأثري يف الراأي +
 وظيفة ات�سالت + وظيفة تخطيطية + ن�ساط ت�سويقي .



فنون ومهارات

كسب المتبرعين وخدمتهم

5

الوحدة اخلام�سة : 
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مهارات وفنون ك�سب املتربعني وخدمتهم 
الخدمة األولى المتعاقد عليها :

امل�ؤ�ص�صـــات اخلريية تعتمد على التربعات التي تقدم من املتربعني ، وقب�ل امل�ؤ�ص�صة 
لهـــذا التـــربع يعد وعدًا بـــاأن اخلدمة التي تعاقـــد عليها املتربع �صمنـــًا �ص�ف تقدمها 
امل�ؤ�ص�صة اخلريية فعاًل  . وقد تك�ن تلك اخلدمة حمددة – اأي ا�صرتطها املتربع – اأو 
تك�ن غري حمددة دافعها ثقة املتربع باأن اجلمعية اخلريية �صـــ�ف ت�صتخدم التربع يف 

حتقيق الهدف اخلريي بكفاءة وفاعلية  .

  واملتربعـــ�ن يت�قعـــ�ن مقاباًل لهذا العطـــاء ، فاإذا كانت النتائـــج يف حدود اأهداف 
املتربع والدافع من التربع ، فمن املرجح عدم ظه�ر م�صكالت اأو �ص�ء تفاهم فيما بعد 

بني الطرفني )اجلهة اخلريية واملتربع ( .

سمعة المؤسسة الخيرية كيف تنتقل ؟

•هـــل تعلـــم اأن ال�صخ�س العـــادي الذي ي�اجـــه م�صكلة يف امل�ؤ�ص�صـــة اخلريية التي  	
يعمـــل فيها �صيخرب ت�صعة اإىل ع�صرة اأ�صخا�س عنها ، واأي�صًا فاإن 13% من ه�ؤلء 

�صيخربون اأكرث من 20 �صخ�صًا .

% منهم �صيعاودون التعامل مع  •  واأن من بني املتربعني الذين ي�صتك�ن ، ما بني 54% و 70	
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امل�ؤ�ص�صة اإن حلت �صك�اهم ، وهذه الن�صبة ترتفع اإىل 95% اإن حلت امل�صكلة ب�صرعة.

• واإن املتربعـــني الذيـــن ي�صتك�ن وحتل م�صكلتهم علـــى نح� مر�ٍس ، �صيخربون ما  	
معدله خم�صة اأ�صخا�س عن املعاملة احل�صنة التي تلق�ها والهتمام ب�صك�اهم .

•و�صكـــ�ى املتـــربع ، تعني اأن باإمكاننا حت�يل امل�صكلـــة اإىل فر�صة لت�صحيح امل�صار  	
وحت�صني التعامل والت�ا�صل وتنفيذ امل�صاريع بال�صكل املطل�ب  .

• واأن معرفة ما ه� مطل�ب �صرط ملعاجلة امل�صكلة  . 	

فن خدمة المتبرعين :

ومـــن طـــرق واأ�صاليب التعامل مع ه�ؤلء املتربعني، والتي ل بـــد اأن تتبعها اجلمعيات 
وامل�ؤ�ص�صـــات اخلريية ؛ حتى حت�ز ثقتهم ور�صاهـــم، وبالتايل ت�صمن زيادة وا�صتمرار 

دعمهم وتربعاتهم، ما يلي : 

•معاملتهـــم بكرامة واحرتام، من دون تبـــذل واإهانة للنف�س، والنطالق من مبداأ  	
الث�اب امل�صرتك، واملنافع املتبادلة بني املتربع واملنظمة اخلريية. 

•اأن تفي املنظمات بت�قعاتهم يف الأداء، ويف حتقيق رغباتهم وتنفيذ و�صاياهم.  	

•احلر�س على �صع�رهم بالنجاح والرتياح اأثناء تعاملهم مع املنظمة، وتب�صريهم  	
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بالإجنازات التي ت�صبب�ا فيها لإدخال ال�صرور على قل�بهم. 

•ت�فـــري املعل�مـــات ال�ا�صحـــة والدقيقة عما  	
يطلب�نه. 

•اللتزام بامل�اعيد يف تنفيذ الأعمال، وجتنب  	
حتديـــد امل�اعيد التـــي ل ت�صتطيـــع املنظمة 

ال�فاء بها. 

•�صمـــان اأن املعل�مـــات اخلا�صـــة بتربعاتهم  	
تعامـــل ب�صريـــة تامـــة بالقـــدر امل�صمـــ�ح به 

قان�نًا. 

•جتنب تهمي�صهم من خالل اإتباع ال�صفافية، وال��ص�ح يف اإطالعهم على تربعاتهم  	
ونتائجهـــا، مهمـــا بلغ مقدار الثقة، حتـــى حت�صل املنظمة علـــى املزيد من الثقة 

والأمان. 

•ال�ق�ف عند �صروطهم املتفق عليها، وعدم الجتهاد يف جتاوزها اإل بر�صاهم،  	
ول حتـــ�ل للم�صاريـــع اإل مب�افقتهـــم، ومـــن غـــري اإحلـــاح واإحراج لهـــم لتغيري 

قناعاتهم. 
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نصائح لمقدمي الخدمات الخيرية :

•اعمل على ال�صتفادة من �صكاوى املتربعني. 	

•  حّ�ل الق�ل اإىل عمل والكلمات اإىل خط�ات . 	

•  تذكر اأن هناك فارقًا بني اإر�صاء املتربعني وبني اإ�صعادهم . 	

•  اعمـــل على تغيري منط اخلدمة، اعتمادًا على حاجات املتربعني و�صخ�صياتهم  	
وم�اقعهم . 

•  قدم ال�ع�د واللتزامات للمتربعني يف اأ�صل�ب منظم زمنيًا ، وم�ص�ؤول م��ص�عيًا . 	

•  حافظ على املظهر واأعطي انطباعًا اإيجابيًا للمتربعني. 	

•  احر�ـــس على �صم�لية املعرفة ال�ظيفية بـــكل اخلدمات والأعمال التي تق�م بها  	
جهتك اخلريية ومناطق عملها والن�صرات والإعالميات اخلا�صة بذلك .

فقط،  للمتربع  البت�صامة  يف  لي�صت  للمتربعني  اجليدة  اخلدمة  عالمة  اأن  
واإمنا بجعل املتربع يبت�صم لك .

تذكر
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أهمية التغيير لتقديم خدمات أفضل لكسب المتبرعين :

متى ي�ضبح التغيري �ضروريا ؟
•عند قيامنا بالأم�ر بنف�س الطريقة لأكرث من �صنتني .  	

•عندما ي�ص�د م�قف عام باأن ل �صيء نتعلمه من املناف�صة. 	

•عندما يك�ن الإجناز �صعيفًا ب�صكل مزمن  	

•عندما نرف�س تف�ي�س امل�ص�ؤوليات . 	

•عندما يعتقد العامل�ن باأنه ل طريقة اإل طريقتهم يف التفكري . 	

•عند ظه�ر م�صكالت خطرية داخلية اأو خارجية . 	

•عندما نرى فر�صًا جديدة ل ميكننا ال�صتفادة منها يف ظل تركيبتنا احلالية . 	

بـــاأن الأ�صخا�ـــس ل يق�م�ن بالتغيري ب�صبب املتاعـــب ، والأمل الذي ي�صاحب 
التغيري ، ولأنهم يف�صل�ن الراحة على التميز ... 

تذكر
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ضرورة التغيير :

التغيـــري �صروري لأنه ي�صـــكل فر�صة للتط�ير وحـــل الإ�صـــكالت ، اإل اأننا نحتاج اإىل 
املهارات يف التعامل مع التغيري ... .

حقائق حول التغيير : 

•معظـــم النا�ـــس يخاف من التغيري ، يعتربونه مهـــددًا ، ولكن التغيري قد يك�ن ذا  	
قـــ�ة ايجابية جبارة ، وفر�صـــة لإيراد اأكرب للم�ؤ�ص�صة التي تعمل بها ، وحياة اأكرث 

حتديًا واإثارة .

• التغيري يتطلب ابتكارًا وطريقة جديدة يف التفكري . 	

• علينـــا اأن نرى الأ�صياء من منظ�ر جديـــد لكي نتمكن من التعرف على اإمكانات  	
وحل�ل جديدة .

                         
قـــال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : »اأمتي كاملطر ل يدرىاخلري يف اأوله 

اأم يف اآخره «  رواه الرتمذي و�صححه الألباين .

تذكر
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 التغيري املربمج تت�ضمنه ثالث مراحل :
•مرحلة التليني . 	

•مرحلة اإعادة الت�صكيل . 	

•مرحلة اإعادة ال�صتقرار . 	

مراحل التغيير :

مرحلة التليني :
•كيف ميكن اأن نقنع الأ�صخا�س اأن التغيري �صرورة ل بد منها ؟ 	

•كيف ن�قف الت�صرفات القدمية ؟ 	

•كيف تنقل الف�ائد ؟ 	

مرحلة اإعادة الت�ضكيل :
•يجب على العاملني معرفة اأدوارهم اجلديدة . 	

مرحلة اإعادة اال�ضتقرار :
•كيف ميكن اإعادة ت�صميم نظام املكافاآت لكي يعك�س التغيري ... ؟ 	
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مواقف الناس من التغيير :

تتلخ�س م�اقف النا�س و ردود اأفعالهم جتاه التغيري بثالثة اجتاهات :

               الدعم                            الالمبالة                              املعار�صة 

يف اخلدمة املتميزة للمتربعني
�س : �صرعة الجناز .

ل : لطف التعامل .
ا : ارتفاع الهمة .
م : مرونة الأداء .

ت : ت�ا�صل م�صتمر .
ك : كفاءة وج�دة .

�سالمتك = كفاءة اخلدمة وا�ستمرارية العطاء .



164

اأ�س�س العمل اخلريي .. وفنون ت�سويقه

بعيدا عن املنغ�ضات :
اإن اأكرث ما ي�صايق املتربع ما يلي  :

•التاأخر يف اإي�صال التقارير . 	

•اإهمال ال�صك�ى . 	

•عدم التجاوب مع ا�صتف�صاراته . 	

•البطء يف التفاعل معه . 	

قاعدة )80/20( :

ركز على الأن�سطة التي حتقق عائدا كبريًا :
نخـــن جميعـــًا نف�صل اأداء الأ�صياء التـــي ن�صتمتع بها ولي�س الأ�صيـــاء التي يجب علينا 
اأداوؤهـــا ، نحـــن ن�صغل اأنف�صنا ، ونربر ما نق�م به من اأن�صطة قليلة القيمة ، بينما ن�ؤجل 
العمـــل علـــى املهام فيها التحدي ب�صكل اأكرب ، وهذا ه� مـــا يطلق عليه الت�ص�يف ، وه� 
اأحـــد العقبـــات الكبرية يف طريق اإحداث تغيـــريات اإيجابية يف طريقـــة حياتنا واإدارة 

اأعمالنا والرتقاء باإجنازاتنا .
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اإذا كان اأمامـــك العديد من املهام التي يجب عليـــك اأداوؤها، ووجدت �صع�بة يف 
حتديـــد باأيهـــا تبداأ ، فمـــن املمكن اأن ت�صاعـــدك قاعدة )80:20( علـــى اأن تقرر. 
وهي تقرتح اأن عددا �صغريا ن�صبيا من الأ�صباب ي�ؤدي اإىل حدوث ن�صبة كبرية من 

النتائج .

 وبعبـــارة اأخـــرى : فاإن بع�س املهام تعترب مثمـــرة اأكرث من غريها . وعليك اأن تعرف 
ما هي هذه املهام وتركز عليها . فمن املمكن اأن يك�ن 20% من املهام التي يجب عليك 

فعلها ت�ؤتي 80% من النتائج ، هذه املهام هي التي جتعل ملجه�داتك عائدا كبريًا .

اأ�ضاأل نف�ضك :
•مـــا ال�صيء الذي ت�صتطيع اأن تفعلـــه ول تفعله الآن ؛ والذي اإن فعلته ب�صكل منظم  	

�صيك�ن له اأثر اإيجابي هائل على حياتك واجنازك ؟

)ي.م جراي( باحث اأم�صى حياته يبحث عن �صفة م�صرتكة تنطبق على جميع النا�س 
الناجحـــني ، ووجد اأنهـــا لي�صت العمل ال�صاق اأو احلظ احل�صـــن اأو العالقات الإن�صانية 

رغم اأهمية هذه الأم�ر . 

لحظ »جراي« : اأن الأ�صخا�س الناجحني لديهم عادة القيام بالأعمال التي ل يحب 
الفا�صل�ن القيام بها.
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سلبيات التكرار في العمل الخيري

علـــى اجلمعيـــات وامل�ؤ�ص�صات اخلريية والتط�عية اأن ت�صعـــى يف احلد من التكرار يف 
اخلدمات وامل�صاريع املقدمة ، فللتكرار م�صاوئ متعددة نذكر منها : 

          	•يخمد احلما�س                                           	••••ي�صعف الهمم

          	•يطفئ التجديد                                           	••يكل الفكر

         	•يقل الإنتاج                                                  	•ي�ؤخر النتائج

التكرار يجعل اخلدمات املقدمة ما هي اإل �ص�رة مكررة ... خلدمات مل 
ي�صلها التجديد منذ زمن .

تذكر
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عن عبداهلل بن عمرو ر�صي اهلل عنه قال : قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : 
»لكل عمل �صّرة ، ولكل �صّرة فرتة؛ فمن كانت فرتته اإىل �صنتي فقد اهتدى ، ومن كانت 

فرتته اإىل غري ذلك هلك «  اأخرجه اأحمد و�صححه الألباين.

ايجابيات االبتكار في العمل الخيري :
•ي��صلنا لأمناط جديدة مت�س حاجة املجتمع ورغبة املتربع يف الدعم . 	

•يط�ر الأنظمة والربامج مبا يتفق مع الحتياجات .  	

•يدفع الهمم اإىل الت�صابق ، ويط�ر اأداء العاملني .  	

•يحافظ على ثقة املتربعني . 	

•يفتح اآفاق جديدة .  	

•ين�ع م�صادر الدخل .  	

•ي��صع دائرة املخاطبني للتربع . 	

•ين�ع اخلدمات ما ي�صهم يف زيادة عدد املتط�عني للعمل اخلريي .   	

تذكر
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الخاتمة :

الر�سائل الع�سر لتطوير العمل اخلريي  
العمل اخلريي جهد مبارك فيه النفع للبالد والعباد ، وه� من ديننا احلنيف، الذي 
يتحقـــق فيـــه اخلري ال�فـــري والأجر اجلزيل ؛ ويف ختـــام كتابنا هذا دع�نـــا ن�جه تلك 

الر�صائل الع�صر لتط�ير العمل اخلريي وحمايته : 

ل�لة اأمرنا ، وحكام اأوطاننا.. اأن يت�ل�ا رعاية العمل اخلريي،  • ر�سالتنا الأوىل : 	
واأن ي�صهلـــ�ا له اإقامة امل�ؤ�ص�صات والدعم والت�جيه والنماء الذي يفتح الآفاق ... 
واإعادة املكانة الالئقة لل�قف الإ�صالمي... والناأي به عن دائرة التهام ... ولبد 
من ت�فري احل�صانة لرم�ز العمل اخلريي ...  واأن ي�ل�ا العمل اخلريي والعاملني 

فيه الثقة والدعم املعن�ي واملادي الذي ي�صتحقه . 

• م�جهـــة للقائمني على العمل اخلـــريي؛ اأن يط�روا عملهم  ر�سالتن��ا الثانية :	
لي�اكب�ا امل�صتجدات العاملية وم�صتجدات الع�صر ؛ وفتح اآفاق التط�ير والتجديد، 
واأن يحقق�ا منظ�مة التحالف بني امل�ؤ�ص�صات اخلريية بالتكافل والتعاون ، وال�صعي 
لتبـــادل اخلربات ؛ وتكثيـــف الزيارات املتبادلـــة وامل�ؤمترات الهادفـــة والدورات 
املتخ�ص�صة ؛ واأن نعمل جميعًا لتط�ير م�ؤ�ص�صاتنا ال�قفية وفق النظم الإ�صرافية 

والإدارية والتط�يرية مبا ي�صمن ا�صتمرارها واحلفاظ عليها.  
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• ملراكز التدريب وال�صت�صارات ، واملدربني الأكفاء؛ اأن يجعل�ا  ر�سالتنا الثالثة :	
مــــن جهدهم وتدريبهم للم�ؤ�ص�صات والعاملني يف القطاع اخلريي ن�صيبًا ، و�صبيال 
لك�صب الأجر واملث�بة من اهلل تعاىل للنه��س بالقطاع اخلريي ، وفتح اآفاق التط�ير 
والرتقــــاء اأمام اجلهــــات اخلريية ، وتقــــدمي ال�صت�صارات املتخ�ص�صــــة ، واإعداد 

الدرا�صات والبح�ث العلمية للنه��س مب�صت�ى م�ؤ�ص�صاتنا والعاملني فيها . 

• لطلبـــة العلـــم والعلماء واخلطبـــاء وال�عـــاظ واأ�صحاب  ر�سالتن��ا الرابع��ة :	
الأقالم والإعالميني واملحطـــات الف�صائية ؛ اأن يخ�ص�ص�ا من جهدهم ووقتهم 
واأن�صطتهم لدفع امل�صرية اخلريية ، وبث ثقافة التط�ع ، والعمل من اأجل م�صاعدة 
الآخريـــن ، ورد ال�صبهـــات التي تبـــث لتحطيم العمل اخلـــريي ول�صق التهامات 

باأعماله وم�صاريعه . 

• لـــدور الن�صر وللم�ؤ�ص�صـــات العلميـــة ؛ اأن تن�صر البح�ث  ر�سالتن��ا اخلام�س��ة :	
والكتب والدرا�صات والإ�صـــدارات املتعلقة بالقطاع اخلريي ، والأعمال اخلريية  
نظـــرًا لندرتها يف مكتباتنا التجارية والعامة !! والعمـــل على ت�فري املراجع التي 

ميكن العتماد والبناء عليها لدرا�صات متخ�ص�صة .

• ن�جههـــا للم�ؤ�ص�صات الأكادميية مـــن جامعات ومعاهد  ر�سالتن��ا ال�ساد�س��ة :	
ومراكـــز علمية؛ اأن تخ�ص�ـــس م�صاقات علمية يف كلية مـــن الكليات ال�صرعية اأو 
الإداريـــة اأو اخلدمـــات الجتماعية ؛ لتدري�ـــس عل�م الأعمال اخلرييـــة ، لتنمية 
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القـــدرات الإدارية للعاملـــني يف املجال اخلريي ، والر�صالـــة م��ص�لة جلامعاتنا 
الأكادميية العربية والإ�صالمية حلث وت�جيه طلبة الدرا�صات العليا يف تخ�صي�س 
درا�صاتهـــم ور�صائلهـــم لعل�م العمل اخلريي ومـــا يتعلق بـــه ، واأن ُي�صخر التط�ر 
احلا�صـــل يف املجالت القان�نيـــة والإدارية واملالية ، وت�ظيفـــه يف خدمة القطاع 

اخلريي .

• لأ�صحـــاب الأيادي البي�صاء مـــن املتربعني واملتط�عني ؛  ر�سالتن��ا ال�سابعة :	
فهـــم » بل�صم املجتمـــع « فال بد من الت�ا�صل معهم ودعمهـــم ومد ج�ص�ر التعاون 
معهـــم وتكرميهـــم ليك�ن�ا قدوة لغريهم حتى ت�صيع بذلـــك ثقافة التط�ع والعمل 
اخلـــريي. فلكم ال�صكر والتقديـــر مع الثناء والعرفان ، ولي�صتمـــر العطاء يا اأهل 
اخلري واملث�بة ؛ ولت�صتمر م�صرية اآبائنا واأجدادنا ، و�صلفنا ال�صالح الذين جندوا 
اأنف�صهـــم لن�صرة املحتاج واإعانة املري�س ، وتخفيف اآلم امل�صاكني ، وتقدمي املال 

وال�قف يف �صبيل اهلل ...   

• ن�جهها للقطاع التجاري من �صركات وم�ؤ�ص�صات خا�صة اأن  ر�سالتنا الثامنة : 	
تاأخـــذ دورها لتك�ن �صريكا فاعاًل ي�صهم يف دعم العمل اخلريي وحتمل كثري من 
الأعباء ؛ فمن �صاأن ذلك اأن يخفف على احلك�مات الكثري من اللتزامات ، فال 

بد من تقا�صم امل�ص�ؤوليات ، ورعاية امل�ؤ�ص�صات لت�صتمر يف العطاء .

• ل��صائلنا الإعالمية املختلفة؛ اأن تكثف جه�دها لإبراز دور  ر�سالتنا التا�سعة :	
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العمل اخلريي واأوقاف امل�صلمني والتعريف باحل�صارة الإ�صالمية على مدى اأكرث 
من 12 قرنًا ، ورد ال�صبهات والدفاع عن الإجنازات اخلريية ، وتفعيل احلمالت 
الإعالميـــة خلدمة ق�صايـــا اأمتنا ، واأن ت�يل العمل اخلـــريي والعاملني فيه الثقة 

والدعم املعن�ي واملادي .

• لأمتنا جمعاء ... اأمة اخلري وال�صدقة ...  فاإن عمل اخلري  ر�سالتنا العا�سرة :	
جزء من عقيدتنا ونحن مطالب�ن بن�صرة اإخ�اننا املنك�بني بكل ما اأوتينا من ق�ة 
ودعـــم وبذل وعطاء ... األ نت�انـــى عن العطاء ...واأن نعي ما يخطط لهذه الأمة 

لكفها عن البذل والعطاء حتى يحرم امل�صلم�ن من اخلري وتنقطع اأوا�صرهم !!

واحلمد هلل رب العاملني ...
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