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الطبعة األوىل/2013 - 1434

حقوق الطبع حمفوظة

مجيع احلقوق حمفوظة للمركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(، ال جيوز إعادة طباعة أي جزء من هذا الكتاب أو ختزينه بواسطة أي نظام يستخدم السرتجاع 
املواد اإللكرتونية، أو إعادة إنتاج هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي وسيلة من الوسائل اإللكرتونية أو اآللية أو التصويرية أو التسجيلية، أو غريها من الوسائل 

املتاحة من دون احلصول عىل إذن خطي مسبق من املركز الدويل لألبحاث والدراسات.

اآلراء الواردة يف الكتاب ال تعرب بالرضورة عن رأي املركز

مركز مداد املتخصص للنرش والتوزيع ، 1434هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

كالين، كيم
خمترص كتاب مجع التربعات / كيم كالين ـ جدة، 1434هـ

 
ردمك: 8ـ0ـ90435ـ603ـ978

468 ص ؛ 22  22 سم
1-اجلمعيات اخلريية ـ تنظيم وإدارة      2- التربعات أ.العنوان

ديوي 31.73                              1434/3547
 

رقم اإليداع: 1434/3547
ردمك: 8ـ0ـ90435ـ603ـ978
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قائمة المحتويات
مختصر كتاب جمع التبرعات إلحداث التغيير االجتماعي

الجزء األول إطار جمع التبرعات
1- األعامل اخلريية يف أمريكا.

2- قواعد مجع التربعات.
3- املالءمة بني اسرتاتيجيات مجع التربعات واالحتياجات املالية.

4- بيان رسالة وأهداف املنظامت اخلريية.
5- جملس اإلدارة.

استراتيجيات الحصول 
على المانحين 

والحفاظ عليهم
الجزء الثاني

6- الشعور باالرتياح عند طلب التربعات.
7- أساليب مجع التربعات عن طريق االتصاالت الشخصية املبارشة.

8- استثامر املناسبات اخلاصة يف مجع التربعات.
9- حتقيق االستفادة القصوى من املناسبات اخلاصة.

10- استخدام الربيد املبارش.
11- أساليب استخدام الربيد املبارش يف مجع التربعات.

12- مجع التربعات عن طريق اهلاتف.
13- استخدام اإلنرتنت يف مجع التربعات.

14- وضع رسوم اختيارية للخدمة.
15- مجع التربعات من باب إىل باب.

16- مجع التربعات من خالل انتهاز الفرص.
17- كتابة رسالة شكر قصرية.

 استراتيجيات 
زيادة حجم تبرعات 

المانحين
الجزء الثالث
18- إقامة برامج للمنح الضخمة.

19- إقامة برامج التعهدات واحلفاظ عليها.
20- تصنيف قوائم املانحني لبناء الوالء.

21- التربعات بموجب وصية.
22- احلصول عىل التربعات عن طريق الوقف.

حمالت جمع 
التبرعات  الجزء الرابع

23- بدء محالت املنح الضخمة.
24- بدء محالت رأس املال.

25- تطوير محالت الوقف أو اهلبات.
26- القيام بدراسات اجلدوى.
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وضع الميزانية 
والتخطيط الجزء السابع

38- وضع ميزانية املنظمة.
39- وضع خطة جلمع التربعات.

40- مواجهة املتاعب املالية.

الظروف الخاصة الجزء الثامن
41- مجع املال يف املجتمعات الريفية.

42- مجع التربعات للتحالفات.
43- عندما يكون اجلميع متطوعني.

44- كيف تبدأ املنظامت الناشئة بداية صحيحة.

إدارة جمع 
التبرعات  الجزء الخامس

27- مكتب مجع التربعات.
28- إدارة معلوماتك.

29- إدارة وقتك.
30- حفظ السجالت. 

31- إدارة املتطوعني.

قائمة المحتويات
مختصر كتاب جمع التبرعات إلحداث التغيير االجتماعي

أنت كجامع 
الجزء السادسللتبرعات

32- تعيني مدير لتنمية مجع التربعات.
33- تعيني مستشار، موجه، مرشد، أو مدرب.

34- جعل مجع التربعات مهنتك.
35- التعامل مع القلق حول مجع التربعات.

36- العمل مع مديرك التنفيذي.
37- املباديء األخالقية جلمع التربعات.

المصادر
أ  ـ   مقتطفات من مناسبات خاصة.

ب ـ   مصادر متنوعة عن حزمة مجع التربعات عن طريق الربيد.
جـ ـ وثيقة حقوق املانحني.

د ـ قانون املباديء واملعايري األخالقية ملامرسة املهنة.
هـ ـ  ملزيد من املعلومات.
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إلحداث
التغيير
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كالين«  »كيم  للمؤلفة  االجتامعي«  التغيري  إلحداث  التربعات  »مجع  كتاب  يعد 
الربحية.   غري  واملؤسسات  للجمعيات  التربعات  بجمع  املتعلقة  املهمة  الكتب  من 
وتنطلق فيه املؤلفة من فكرة أن التغيري االجتامعي اجلوهري، من أجل حتقيق العدالة 
الكتاب  هذا  جاء  وقد  قوية.  منظامت  ودعم  إلجياد  أدوات  إىل  حيتاج  االجتامعية، 
وآمنة  قوية،  رسالة  ذات  منظامت  لبناء  االجتامعية  بالعدالة  يلتزمون  من  ملساعدة  
ماليًا، وفعالة، وملساعدة املنظامت الصغرية ) التي تقل ميزانيتها عن مليوين دوالر( 
عىل مجع األموال بطريقة فعالة، من خالل بناء قاعدة عريضة من املانحني األفراد، 
وكيفية احلفاظ عليها، كام يوضح العقبات التي يواجهها جامعو التربعات، وكيفية 
مكتب  إقامة  وخطط  امليزانية،  وإعداد  التخطيط،  كيفية  ويرشح  عليها،  التغلب 
تنفيذ  كيفية  عن  تفصيلية  معلومات  الكتاب  يتناول  كام  وغريها.  التربعات،  جلمع 
االسرتاتيجيات املناسبة للحصول عىل املانحني، واحلفاظ عليهم، و السعي لزيادة 
الريفية،  تربعاهتم. ويعرض لبعض احلاالت اخلاصة كجمع التربعات من املناطق 

وغريها.
ويعترب الكتاب إضافة جديدة ونوعية ضمن برامج الكفاءة اإلدارية واملالية ملؤسسات 
وإثراء  للجمعيات،  اخلريي  العمل  بمهنية  االرتقاء  يف  يساهم  مما  اخلريي؛  العمل 
للجهات  كبرية  أمهية  ذو  فهو  التربعات؛  مجع  جمال  يف  واملعلومايت  البحثي  اجلانب 
اخلريية، ويعترب مرجعًا أساسيًا يف مجع التربعات، وقد طبع للكتاب طبعات عديدة 

مقدمة الناشر

جمعالتبرعاتاالجتماعي
إلحداث
التغيير
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ألمهيته، وقد متت الرتمجة واالختصار عىل الطبعة اخلامسة الصادرة عام 2007.
لبيئتنا   - نظرنا  وجهة  من   - مناسبة  غري  وأدوات  وسائل  عىل  حيتويه  وما  الكبري،  الكتاب  حلجم  ونظرًا 

اإلسالمية؛ قام املركز الدويل لألبحاث والدراسات ) مداد ( باختصار الكتاب وفق املنهج اآليت:
1- حذف مجيع املواطن املخالفة ملباديء ديننا اإلسالمي وأعرافنا؛ ذلك أن الكتاب أصال يعرض جمموعة 
من األفكار واملباديء التي تتامشى مع البيئة الغربية عموما واألمريكية خصوصا، ومن ذلك حذف الفصل 

األخري من الكتاب كامال.
حذف  تم  وقد  التربعات،  مجع  جمال  يف  العملية  التطبيقية  األمثلة  من  كبرية  جمموعة  الكتاب  حوى   -2
جزء منها، واإلبقاء عىل ما يفي بالغرض، وإفساح املجال للجمعيات واملؤسسات لإلبداع وإجياد الطرق 
والوسائل التي تناسبها وفق اإلمكانيات وما يتوافق مع بيئتها ومبادئها. كام أنه يف حال ورود أكثر من مثال 

عميل تطبيقي عىل قضة واحدة، تم االقتصار عىل مثال واحد بحيث يقاس به غريه.
3- اإلبقاء عىل بعض املعلومات واألفكار النابعة من البيئة األمريكية؛ وذلك ملا فيها من معلومات إثرائية 

أو نقل خربات وجتارب نافعة.
4-  االلتزام بأسلوب الكاتبة يف التأليف، إال ما اقتىض رضورة تعديل الصياغة، أو إضافة أو حذف أو 

زيادة يف األلفاظ ليتسق املعنى، وينتظم سياق الكالم.
5- ترقيم كثري من املعلومات عىل شكل نقاط؛ تسهيال عىل القاريء.

6- االلتزام بتسلسل األجزاء والفصول يف الكتاب، والعناوين الرئيسية والفرعية، دون تغيري عليها.

واهلل املوفق لكل خري

النارش

إلحداث
التغيير

مختصر كتاب جمع التبرعات إلحداث التغيير االجتماعي مقدمة الناشر
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أدعو القراء إىل مراجعة الدليل التكمييل للمرشد اخلاص بجمع التربعات إلحداث 
للمناقشة  املقرر، مع أسئلة  للمنهج  التغيري االجتامعي، والذي حيتوي عىل وصف 
تطرح أسبوعيًا، ومهام كتابية حمددة، وتدريبات للمجموعات الصغرية، إضافة إىل 
يصف  كام  التربعات.  مجع  يف  األخالقية  األبعاد  ذات  للمشاكل  تطبيقية  دراسات 

الدليل بالتفصيل التامرين التدريبية التي تستغرق ثامنية أسابيع.

ويتوفر هذا الدليل جمانًا عىل احلاسب اآليل، ويمكن إدخال بياناته مبارشة، ويف حالة 
الرغبة يف حتميل وطباعة نسخة إلكرتونية منه يرجى زيارة املوقع:

www.wiley. com/college/ fundraisingforsocialchange.

مع جزيل الشكر/ 
املؤلفة »كيم كالين«

جمع التبرعات إلحداث التغيير االجتماعي

جمعالتبرعاتاالجتماعي
إلحداث
التغيير
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إلحداث
التغيير
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الطباعة،  من احلقائق املؤكدة أمام كل كاتب أن إنجاز عمله، ووصوله إىل مرحلة 
أمر يعتمد - إىل حد كبري - عىل جهود أشخاص آخرين. وأنا ككاتبة أشعر بمدى 
ضآلتي أمام عدد األشخاص الذين تعلمت منهم، والذين استعرت من أفكارهم 
الشكر، كان  الكثري يف كتايب هذا. وإذا كنت صادقة متامًا يف توجيه هذا  وخرباهتم 
من الواجب عيّل أن أرسد قائمة بكل األشخاص الذين التقيت هبم يف التدريبات، 
ويف املؤمترات، ويف عميل كمديرة لتطوير أفكارهم، ورواياهتم، ورغبتهم الصادقة 

يف جتربة أشياء جديدة.   
جملة  يف  مقالة  يف  مرة  ألول  الكتاب  هذا  يف  الواردة  املعلومات  بعض  ظهرت  لقد 
دورية  وهي   ،)Grassroots Fundraising Journal( جورنال«  »جرارسوتس 
أفضل  املجلة  هذه  وكانت   .1981 عام  منذ  نرشها  عىل  داَوْمت  شهرية،  نصف 
تعبري عن التزامي بالكتابة حول التقاليد الراسخة يف مجع التربعات. أيضا، أمدتني 
إيّل شهريًا، والتي أصبحت أساس عمودي »عزيزيت كيم«،  التي ترسل  اخلطابات 
عنه  يبحث  ما  معرفة  استطعت  بحيث  الكتاب،  هذا  ملحتويات  أساسية  بذخرية 

القراء، والرتكيز عىل طلباهتم.
كذلك زودتني رشيكة حيايت وعميل »ستيفانى روث« بمساعدة ال تقدر، وبتغذية 
مستمرة طوال املدة التي استغرقتها يف الكتابة، ومل هين عزمها أبدًا عن إدخال البسمة 

يف حيايت يوميًا.

شكر وتقدير

جمعالتبرعاتاالجتماعي
إلحداث
التغيير
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عام  منذ  كتبته  ما  كل  بتحرير  قامت  التي  آديس«،  »نانيس  احلميمة  لصديقتي  الدائم  بشكري  أتقدم  كام 
1981. إن قدرهتا عىل جعل كل املفاهيم أكثر وضوحًا وسهولة يف املنال قدرة غري عادية. والشكر اجلزيل 
لتعليقاهتم  لـ »ماريا موتوال«، و »مال« و »ارويك«، و »جوان فالناجان«، وأي قاريء جمهول،  كذلك 
الصادقة والرصحية باملعلومات عىل الطبعة السابقة هلذا الكتاب. إن الفضل يف الكثري من التحسينات التي 
ظهرت يف هذه الطبعة يعود إليهم. وأدين بالشكر كذلك إىل »آليسونربونر«، وفريق العمل يف »جويس ـ 
باس« )Jossey-Bass(، الذين اعتنوا بمئات التفاصيل التي تشكل كتابا بمثل هذا احلجم بصرب، وكياسة، 

وتشجيع مستمر، بالرغم من قيامهم بالعمل مع عرشات من املؤلفني اآلخرين.
لقد قدم كل من »آن هولدر« و »فرانسيس كونريوثر« مساعدة تقنية إلهناء هذا الكتاب، عندما كنت أقيم 
معهام يف مدينة نيويورك. ولوال مساعدة »آن«، يف املرحلة النهائية للتحرير، لكان هذا الكتاب قد تأخر 

كثريًا.

»كيم كالين«

إلحداث
التغيير

مختصر كتاب جمع التبرعات إلحداث التغيير االجتماعي شكر وتقدير
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)إىل كل من قابلتهم 
خالل الثالثني عامًا 
املاضية، أولئك 
الذين يؤمنون بأن 
العامل يمكن أن 
يكون مكانًا أفضل، 
والذين جيدون متعة 
ومغزى يف العمل 
جتاه حتقيق هذا 
اهلدف(.

عندما نفذت مجيع طبعات كتاب مجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي، منذ 
أول طبعة  صدرت يف 1988، اندهشت؛ ألن كل طبعة كانت أطول كثريًا من 
سابقتها. فهل معنى ذلك أن كل طبعة ضمت معلومات أكثر غزارة من سابقتها، 
أو أنني لست أكثر من ثرثارة؟ أميل أن يكون اخليار األول هو األصح، وأستند يف 

ذلك عىل مدى التغري الذي حلق بعملية مجع التربعات عىل مدى هذه العقود.
يعكس  كي  جوهريًا؛  تغيريًا  الطبعة  هذه  فصول  من  فصل  كل  تغيري  تم  لقد 
وإدخال  واإلنرتنت،  اإللكرتوين،  الربيد  ـ  املتطورة  اجلديدة  التقنية  الوسائل 
ـ والتي مل  املعلومات مبارشة عىل احلاسب اآليل، واهلواتف اخللوية واملدونات 
تعد  اآلن  لكنها   ،2000 عام  الرابعة  الطبعة  صدور  عند  موجودا  بعضها  يكن 
املباديء األخالقية،  جزءًا ال يتجزأ من عمل املنظامت. وتم إضافة فصول عن 
و العمل عرب األنامط الثقافية، وكيفية إجياد فرص أكثر منهجية جلمع التربعات. 
املال،  الضخمة، ورأس  املنح  اخلاصة بحمالت  الفصول  بتوسعة  كذلك قمت 

واهلبات. 
إن احلاجة إىل مزيد من املعلومات عن احلمالت املوسعة تعكس حقيقة أن الكثري 
وضع  عىل  قادرة  وأصبحت  مؤسسات،  إىل  حتولت  الربحية  غري  املنظامت  من 

تصور لعملها عىل مدى عقود يف املستقبل.
 وهناك بعض األمور التي تغريت جذريا منذ نرش هذا الكتاب ألول مرة ـ وإىل 

مقدمة الطبعة الخامسة

جمعالتبرعاتاالجتماعي
إلحداث
التغيير
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مل  بدرجة  أوسع  والفقراء  األثرياء  بني  الفجوة  أصبحت  حيث  إجيابية؛  تكن  مل  التي  و  ـ،  طبعة  آخر 
حتدث من قبل. وقد حدثت هذه اهلوة يف الواليات املتحدة األمريكية، يف جانب كبري منها؛ بسبب 
التغريات األخرية يف الرضائب، والتي جعلت األغنياء أكثر ثراء، وألقت باملاليني يف براثن الفقر، ومل 
يعد احلد األدنى لألجور قادرًا عىل محاية األرسة من الفقر، كام امتألت مساكن إيواء املرشدين بأناس 
الوقت،  نفس  ويف  مسكن.  عىل  احلصول  نفقات  توفري  يستطيعون  ال  لكنهم  الوقت  طوال  يعملون 
تذهب الرضائب الفيدرالية التي ندفعها لتمويل ميزانية القوات املسلحة؛ لدعم حروب دموية ومحقاء 
يف أنحاء متفرقة من العامل، »واحلرب عىل اإلرهاب« داخل البالد، والتي هتدف - يف األغلب - لَكبت 
والربامج  العامة،  واملتنزهات  العامة،  املدارس  فإن  باألمن. عالوة عىل ذلك،  مما هتتم  أكثر  السخط 
اخلاصة بالفنون، وما شاهبها، مل تعد تتصف بأهنا عامة حقًا؛ بسبب حاجتها جلمع مبالغ ضخمة من 

املال بصورة شخصية للوفاء بالتزاماهتا.

وقد تم وضع هذا الكتاب ملساعدة املنظامت الصغرية جلمع األموال بطريقة فعالة، عن طريق بناء قاعدة 
عريضة من املانحني األفراد. إال أن ِمَنح القطاع اخلاص ال يمكنها أن حتل مكان التمويل احلكومي، وال 
يمكن للقطاع الذي ال يستهدف الربح حل املشكالت االجتامعية الكثرية التي أوجدهتا - أو فاقمت 
منها - السياسات العامة، والتي ترتبط عادة بحكومة القلة أكثر من ارتباطها باحلكم الديمقراطي. ومع 
ذلك، فإن املنظمة التي يتم متويلها عن طريق قاعدة عريضة من املانحني األفراد تكون يف وضع أقوى 
لتأييد التغيريات اهليكلية التي ال بد ملجتمعنا أن يقوم هبا. وقد قال رجل اإلدارة امللهم الراحل »بيرت 
دروكر«: »إن كل فكرة هامة بشأن التغيري االجتامعي مصدرها هو القطاع الذي ال يستهدف الربح«. 
ولكي تصبح هذه األفكار حقيقة واقعة ال بد أن يتم دعمها عن طريق تغيري وقت ومال العرشات، 
أو املئات، أو اآلالف من البرش. ولذا؛ فإن عدد املانحني بالنسبة للمنظامت التي تعمل بجد إلحداث 
التغيري االجتامعي يعترب يف نفس أمهية التربعات التي تقوم بجمعها. وبصيغة أكثر وضوحًا، كلام كُثر 
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عدد املانحني زادت التربعات التي سوف جتمعها. وإنني أقدر أنكم ستبذلون ُقصارى جهدكم يف هذا 
العمل، وأقدم لكم يف هذا الكتاب عدة اقرتاحات جلعل عملكم أكثر براعة؛ للوصول إىل املانحني 

الذين حتتاجوهنم للحصول عىل املال الذي َتْسَعون جلمعه. 
أوكالند/ كاليفورنيا-  »كيم كالين« - أغسطس 2006.
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