
  في تنمية الموار المالية في الجهات الخيريةإهداء لكل عامل 
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 خمتصر كتاب قراءةفوائد من 
 االجتماعي ) كيم كالين (مجع التربعات إلحداث التغيري 

 ترمجة املركز الدويل لألحباث والدراسات ) مداد (
 
 

 قراءة الكتاب واحببت إفادة اإلخوة املتخصصني يف مجع التربعات وفقهم هللامن خالل فوائد مجعتها 
 

 متنوعة : فوائد:   أوال
ل ح كن للقطاع الذي ال يستتتتتتتتتتتتهد  الر حِمَنح القطاع اخلاص ال ميكنها أن حتل مكان التمويل احلكومي ، وال مي .1

  .السياسات العامة  -أو فاقمت منها -املشكالت االجتماعية الكثرية اليت أوجدهتا 
رجل اإلدارة امللهم   )الر ح إن كل فكرة هامة  شتتتتتتن التغيري االجتماعي مصتتتتتدرها هو القطاع الذي ال يستتتتتتهد  ) .2

 .  يرت دروكر
) وإن كان  عضها يفعل ذلك !  من التربعات % ٩٠ال يُطلب منها أن تذكر يف ملفاهتا يف أمريكا املنظمات الدينية  .3

 . طواعية(
 :الفرق  ني  ذل الوقت و ذل املال  .4

 ، ن لكن كل منا خيتلف اختالفا شتتتتاستتتتعاً م الوقت ليس هو املال؛ فنحن مجيعاً لدينا نفس القدر من الوقت
عندما مير يوم ال ميكنك أن تستتتتتعيدم .أما املال  - حيثما ميلكه من مال . والوقت مورد غري قا ل للتجديد

لتهيب ويف النهاية اندراً ما يشتتتتعر النا  افهو مورد متجدد فتنت تكستتتتبه، وتنفقه ، وتكستتتتب املزيد منه . 
من ستتتتتتصال شتتتتتتخه للتربع  وقته لكن معظم النا  يتهيبون خاماً ستتتتتتصال شتتتتتتخه ما للتربع  اله ، رغم أن 

 . الوقت عند كثرين هو أمثن مواردهم
  عض املنازعات إجيا ية : .5

 ))مل يف  ال التغري وهو عضتتتتتتتتتو  لس إدارة ُمنشك ، ومستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتار ملنظمات تع-ذكر ))كارل ماثياستتتتتتتتتن
شتتتتتتتتتعوري اخلاص عندما أذهب إ  اجتماع  (( : يف كتا ه )) اعرتافات عضتتتتتتتتتو  لس إدارة  -االجتماعي 

جمللس اإلدارة ، ومل مير خالل هذا االجتماع أي وقت أشعر فيه التوتر ، وتسارع ضرات القلب ، مما يولد 
عين وجود فإن ذلك يماعني أو ثالثة متتالية ، اإلحسا   وجود خطر ما ، إذا افتقدت تلك املشاعر يف اجت

 .!  خطت ما يف املنظمة
قيقي شتتراء التغري االجتماعي، إال أن التغري احل رغم أن املال ال ميكنه ) -جامع التربعات املعرو -جورج  يلستتبور  .6

 (. ال ميكن أن حيدث  دونه
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ارمة قاعدة صتتتت -أهم الشتتتتخصتتتتيات يف التنظيم االجتماعي يف القرن العشتتتترين  إحد  -لد  ))ستتتتول سلينستتتتكي((  .7
 ((نفستته ال تقم أ دًا  عمل لشتتخه ما ميكنه أن يقوم  ه  للتنظيم ، واليت تنطبق كذلك على  ال مجع التربعات: )) 

. 
أن  واألكثر أمهية، هياحلقيقة النهائية، ستتتتتتتاعة واحدة من التخطين ميكن أن توفر ثالث ستتتتتتتاعات من العمل. لكن  .8

 . التخطين ليس  دياًل عن العمل
 : متخصصة فوائد: اثنيا

يتصتتتتتتتور كثريون من أعضتتتتتتتاء  لس اإلدارة واملونيفني يجر أن تعيني مدير تنمية ستتتتتتتيعفيهم من الكثري من مهام مجع  .1
وي على هالك قول شائع ،  ل ينطالتربعات.))لندفع أجراً لشخه ما للقيام  ذلك حىت نقوم حنن العمل الفعلي (( 

. ال  تتد يف البتتدايتتة من تتتذكر أن مجع التربعتتات عمتتل فعلي، وهو عمتتل ال  تتد أن ينتتدمي يف تفعيتتل  ران تتك اليومي 
 . وجهودك التنظيمية

املنظمة اليت يتم خويلها عن طريق قاعدة عريضتتتتتتتة من املاحنني األفراد تكون يف وضتتتتتتتع أقو  لتتييد التغريات ا يكلية  .2
 .  ليت ال د جملتمعنا ان يقوم هباا

ملنح اليت تقدمها  ينما ترتكز ا ، العالقة النا مجيع استتتتتتتتتتترتاتيجيات مجع التربعات الناجحة ترتكز يف النهاية على  .3
  .يرعى قضيتك من خالل نظامهممعرفة شخه ما يف الشركة الشركات على 

صول للح؛ لذا فليكن شعاركم الدائم ) الذين مينحون املال من دون سصال جيب إدراك أن عددا قليال من النا  هم  .4
ال ، ويف الدراستتتتات اليت ه فيها ستتتتص  (على التربعات فإن على شتتتتخه ما أن يطلب من شتتتتخه سخر التربع املال

 . ((ألن شخصاً ما طلب مين ذلكيف املئة منهم : )) 8٠األشخاص عن سبب تقدميهم املنحة األخرية قال حوايل 
 أهم حقيقتني تعلمتهما عن عملية مجع التربعات  .5

  أتيت من األفرادأن معظم التربعات اليت ُخنح للمنظمات غري الرحبية . 
  ليسوا من األثرايءأن الغالبية العظمى ممن مينحون ا بات. 

 لألسف ال يوجد اسرتاتيجية واحدة جلمع التربعات مصكدة النجاح خاما  ر ة وصادقة . .6
  :هو زايدة عدد املتربعني هد  مجع التربعات  .7

  ستتتو  تباشتتتر استتترتاتيجية مجع التربعات اليت ال تستتتفر عن مجع التربعات يف الستتتنة  -أحياانً  -يعين أنك
 ا بة  وصية . : األو  ، مثل : الربيد املباشر ، أو لعدة سنوات مثل

  :فيما يتعلق  احنيها أمام كل منظمة خريية أهدا  ثالثة : أهدا  ثالثة لكل مانح .8
  ها ميكنه أو ميكنأن يقدم أكرب منحه  -ماحناً ملتزما ا د  األول: الوصتتتتتتتتتول هبذا الشتتتتتتتتتخه إ  أن يكون

 تقدميها على أسا  سنوي.)وعادة ما أتيت هذم املنحة من دخل املانح السنوي(
  أو ألية محلة خاصة أخر املاحنني  تقدمي منح لرأ  املال ا د  الثاين: أن يقوم أكرب عدد ممكن من. 
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   نظمة أو يقوم  عمل نوع من الرتتيبات الستتتتتتتفادة املكل مانٍح املنظمة يف وصتتتتتتيته، ا د  الثالث: أن يتذكر
 . من ممتلكاته

إن عمليتتة حتويتتل النتتا  من غري املتتاحنني إ  متتاحنني ، م إ  متتاحنني معتتتادين ، و متتاحنني ملتزمني هو مور الرتكيز يف  .٩
 . وق السنويختطين الصند

 ثالثة أمناط من االسرتاتيجيات يف التعامل مع املاحنني هي : .1٠
i.  الغرض األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي  تتتذم االستتتتتتتتتتترتاتيجيتتتات احلصتتتتتتتتتتتول على أفراد مل يقتتتدموا منحتتتاً االكتستتتتتتتتتتتتتاب : 

 ومنها املناشدة الربيد املباشر ، والطلب عرب شبكة اإلنرتنت، أو أثناء مناسبات معينة .
ii.  تسعى هذم االسرتاتيجيات جلعل املاحنني يقدمون منحة للمرة الثانية أو الثالثة . :االحتفاظ املاحنني 
iii.  هتد  هذم االسرتاتيجيات إ  دفع املاحنني لتقدمي منح أكرب مما قدموا سا قاً الرتقية أو زايدة املنح : .  

 دورة املاحنني : .11
i.  .اسرتاتيجية االكتساباملاحنون: تقدمي املنحة حبافز 
ii. : اسرتاتيجية االحتفاظتقدمي املنح كاعتياد .  مانح معتاد 
iii. اسرتاتيجية الرتقية .مانح ملتزم : املنح من منطلق االلتزام 

أخر ، وثلثا من يتربعون للمرة الثانية ستتتتتتتتتتتو   ةمعظم من يقدمون منحة للمرة واحدة ال يكررون ذلك مر  .12
 .  يستمرون يف التربع للمرة الثالثة

 التربعات : املخاو   شتن طلب ما هي  .13
i.  الشخه سو  يصذيين( .)سو  أموت يزمة قلبية أثناء املناشدة ( املخاو  اليت يستبعد حدوثها(: 
ii.  أان ال أعر  حقائق األشتتتتتتتتتياء( ، ) . (:) ال أعر  ماذا أقولاملخاو  اليت ميكن جتنبها التدريب واإلعداد

 الشخه الذي أطلب منه سو  يظن أنين أمحق (
iii.  الشخه سيقول ال (املخاو  اليت حتدث أحياانً التتكيد (.  

 للمناسبات اخلاصة ثالثة أهدا  : : استثمار املناسبات اخلاصة يف مجع التربعات .14
i. حتقيق دعاية وشهرة للمنظمة. 
ii. تعزيز رؤية املنظمة. 
iii. )مجع تربعات )جديدة. 

 :املنظمة واحتياجاهتا املالية .15
  االحتياجات املاليةلكل منظمة ثالثة أنواع من  

i.  :املال الذي حتتاجه كل عام ، والنستتبة ملعظم اجلماعات القاعدية، يستتتغرق مجع التمويل الستتنوي
  هذم األموال كل الوقت الذي ختصصه جلمع التربعات
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ii. ياء مثل : خويل رأ  املال ياء ال حتتاجها كل عام . أشتتتتتتتتتتت : من سن آلخر حتتاج اجلماعات ألشتتتتتتتتتتت
نظام هاتفي جديد ، أو أاثث ،أو صتتتتتيانة، مثل : تغري األستتتتتالك أو كستتتتتوة  احلواستتتتتب اآللية ، أو

األرض الستتجاد، وهذم كلها تعترب حتستتينات رئيستتية . كل هذم البنود تتطلب مجع أموال إضتتافية 
 . تفوق ميزانية اجلماعة السنوية

iii.  ة أو واملستتاعدة يف ختطين طويل األجل مثل خويل ا بتدفق اث ت للدخل لضتتمان االستتتقرار املايل
  .الوقف ، ويشار إ  رأ  املال األساسي الذي ه جتنبيه الستثمارم عادة على أنه وقف أو هبة

 : تدار محلة رأ  املال على أر ع مراحل، وهي .16
i.  ما قبل احلملة؛ وتبدأ عند إعداد  يان الوضع واملوافقة عليه  :املرحلة األو . 
ii.  املرحلة الثانية : مرحلة البدء، عندما يعلن عن احلملة ، وتبدأ يف البحث عن دعم خارج نطاق دائرة

  املاحنني الداخليني
iii.  املرحلة الثالثة: تسمى غالباً مرحلة ) التكثيف(؛ وتستمر هذم املرحلة لوقت أطول. هذم املرحلة اليت

  .التعهدات خيرج فيها املناشدون لزايرة املاحنني املرتقبني ومجع
iv.  يف املئتتة من غتتايتهتتا، تبتتدأ مرحلتتة ))اخلتتتام((  ٩5إ   85املرحلتتة الرا عتتة : عنتتدمتتا حتقق احلملتتة من

 الذروة(()يطلق عليها أحياانٌ مرحلة 
 الفرق  ني مجع التربعات وتنمية املوارد املالية : .17

  وصتتف أحد مديري التنمية الفرق  ني مجع التربعات والتنمية على النحو التايل: )) يف عملية مجع التربعات
حتافظ على مستتتتتتتتتتترية املنظمة ، وأن تكون  ال ديون . ويف  -أنت تقوم العمل  ا  ني يديك من إمكاانت 

 .التنمية ، أنت تبدأ  ا لديك ، وتسعى إ  منوم وازدهارم((
فعلياً : إذا عرض مستتتتتتتشتتتتتتار ما القيام  ميع مهام مجع التربعات لك، أدر وجهك له؛ هذا ليس مجع املال  .18

 .  حاًل فعاالً 
:إن هنتتاك أر ع خطوات جلمع التربعتتات –جتتامع التربعتتات، واملنظم ا نتتك –يقول )) جتتاري ديلجتتادو ((  .1٩

 : الناجح
i. التخطين 
ii. التخطين  
iii.  التخطين  
iv.  تنفيذ اخلطة  

 مع املال حلملة يكملها . حىت إذا كان أميناً وانجحاً ، فإنه حني  -فقن  -جيب أال يقوم شتتتتتخه واحد  .2٠
 . يغادر املنظمة، ستكون اجلماعة أغىن  سبب ما مجعه  ا، لكنها مل تتسم احلكمة فيما يتعلق  مع التربعات

 : ( giving usa 2006( مليار دوالر املصدر )   260.68)  2٠٠5ا بات  إحصائية  .21
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 النسبة املئوية جهة  التربع
 %75.6 األفراد

 %11.6 املصسسات املاحنة
 %8 الوصااي

 %4.8 الشركات
 

 
 :( giving usa 2006أين تذهب التربعات يف أمريكا املصدر )  .22

 النسبة املئوية اجلهة
 35.8 املنظمة الدينية

 14.8 التعليم
 ٩.7 خدمات إنسانية

 8.7 الصحة
 8.3 منح املنشآت

 5.4 خدمة اجملتمع العام
 5.2 فنون ثقافة ، إنسانيات

 3.4 البيئة واحليواانت
 2.5 الشصون الدولية

 6.2 تربعات غري مددة
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