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االفتتاحية

بسِم اهللِ الرمحِن الرحيِم
حممٍد،  نبيِّنا  واملرسلنَي؛  األنبياِء  أفضِل  عىل  والسالُم  والصالُة  العاملنَي،  ربِّ  هللِ  احلمُد 

وعىل آلِه وصحبِِه أمجعنَي، وبعُد:
تأيت حلقُة نقاِش )التربعات اإللكرتونية( ضمَن برنامِج رفِع الكفاءِة املاليِة واإلداريِة 
لألبحاِث  الدويلِّ  للمركِز  البحثيِة  الربامِج  أحُد  وهو   -  ، اخلرييِّ العمِل  ملؤسساِت 
والدراساِت  األبحاِث  من  جمموعٍة  تقديِم  إىل  يسعى  والذي   - )مداد(  والدراساِت 
املاليِة  واألنشطِة والفّعالياِت التي تساعُد عىل تطويِر اجلوانِب اإلداريِة، وتنميِة املوارِد 
يف اجلمعياِت اخلرييِة، ومن خالِل دراساٍت سابقٍة للمركِز حوَل مستقبِل العمِل اخلرييِّ 
َ أنَّ االرتقاَء باجلوانِب اإلدارّيِة ملؤسساِت العمِل اخلرييِّ  خالَل السنواِت القادمِة؛ تبيَّ
عامٌل أسايسٌّ ومهمٌّ لتحسِي الصورِة الذهنيِة  للعمِل اخلرييِّ يف املجتمِع، وخاصًة بعد 
محلِة التشويِه التي أصابت العمَل اخلرييَّ السعوديَّ بعد أحداِث 11 سبتمرب، فضاًل عن 
ما أصاَب القطاَع اخلرييَّ من جتفيٍف ملنابِعِه املاليِة، واملتمثلِة بالتربعاِت بكافِة أشكاِلا. 

وال خيفى أن العمَل اخلرييَّ يقوُم عىل التربعاِت من مجيِع أفراِد الشعِب، وهي من 
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التقنيِة احلديثِة ظهَر  أهمِّ الوسائِل لضامِن استمراِر نشاِط أيِّ مجعيٍة خرييٍة. ومَع تطوِر 
أسلوٌب جديٌد للتربعاِت، وهو ما ُيطلُق عليِه )التربعات اإللكرتونية(. ويرى مجٌع من 
العلامِء والباحثنَي، الذيَن اهتموا برصِد هذِه الظاهرِة اجلديدِة )التربعاِت اإللكرتونيِة(، 
أهنا ستكوُن الوسيلَة املفضلَة واألرسَع نموًا يف العاملِ جلمِع التربعاِت يف السنواِت اخلمِس 
القادمِة. هلذا األمِر وأمهيتِِه؛ بارَك مركُز )مداد( منُذ البدايِة فكرَة هذِه احللقِة، وخطَط هلا، 
وقاَم بتنفيِذها مَع باقي الرشكاِء كأوِل نشاٍط من أنشطِة العنايِة بالتربعاِت اإللكرتونيِة. 

وهتدُف هذه احللقُة إىل ما ييل:
املاليِة  املوارِد  تنميِة  عىل  وأثرِه  التربعاِت،  مجِع  أساليِب  من  النوِع  هبذا  التعريُف   -1

للجمعياِت اخلرييِة.
2- استعراُض أهمِّ األدواِت والطرِق التي ُتستخدُم يف مجِع التربعاِت اإللكرتونيِة.

الُع عىل التجارِب العامليِة واملحليِة الناجحِة يف هذا املجال. 3- االطِّ
مِة هلذا األمِر، وكيَف نستطيُع أن ُنفيَد من هذِه احللقِة  4- دراسُة األنظمِة والقواننِي املنظَّ

يف حتسنِي وتطويِر هذِه األنظمِة؛ بام يسّهُل عىل اجلمعياِت اخلرييِة استخداَم هذه األداِة.
وقد كانت بداياُت هذِه احللقِة قبَل عامنِي، حيُث تمَّ عقُد عدِة اجتامعاٍت ملجموعٍة 
من اخلرباِء واملختصنَي، وبعد اتصاالٍت ومشاوراٍت حوَل كيفيِة اإلعداد هلذا املوضوِع، 
العربيِة حوله،  غِة  باللُّ إىل معلوماٍت  أنُفَسَنا يف مركِز )مداد( بحاجٍة  أننا وجدنا  خاصًة 
خالِل  من  أننا  عن  فضاًل  نسبيا،هذا  احللقِة  عقُد  تأخَر  السبِب  هلذا  جدًا؛  قليلٌة  إهِّنا  إذ 
هذا  حول  معلوماٍت  عىل  احلصوِل  أجِل  من  اجلهاِت،  بعِض  مع  وتشاوِرنا  اتصاالتِنا 
املوضوِع، وجدنا أّنُه ال ُتوجُد أيُّ معلوماٍت واقعيٍة مفصٍح عنها و معلنٍة عنَد أيٍّ من 
تريُد  ال  حكومية  مؤسساٍت  أو  اتصاٍل،  رشكاِت  كانت  سواء  بذلِك،  املعنيِة  اجلهاِت 
تأخرُي عقِد  قد حتتَم علينا  أنُفَسنا  ؛ وهنا وجْدَنا  اخلرييَة  اجلمعياِت  اإلفصاَح، وكذلك 

احللقِة. 
وانطالقًا من أهداِف حلقِة النقاِش املرجوِة فقد طرحت احللقُة عدَة أوراٍق علميٍة، 
ولكلِّ ورقٍة فيها ِميزٌة ختتلُف عن األخرى، وتطرُح قضايا جديدًة غرَي موجودٍة يف الورقِة 
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ل إضافًة نوعيًة ملضموِن احللقِة. األخرى؛ مما شكَّ
»الفرُص  اخلرييِة:  اجلمعياِت  يف  إلكرتونّيا  التربعاِت  )مجُع  بعنوان  األوىل:  الورقة 
اإللكرتونيِة،  التربعاِت  مفهوِم  حوَل  األوليَة  الرؤيَة  تعطينا  حيُث  والتحدياُت«(، 
واستكشاِف واقِع مجِع التربعاِت إلكرتونيا يف اجلمعياِت اخلرييِة، باإلضافِة إىل التعرِف 
التربعاِت  لعمليِة مجِع  املعلوماِت واالتصاالِت  تقنياُت  تتيُحها  التي  الفرِص  أبرِز  عىل 
التربعاِت  »مجِع  مشاريَع  تواجُه  التي  العقباِت  أو  التحدياِت  واستكشاِف  إلكرتونيا، 
ُتقدُم هذِه  التقنياِت. وأخريًا  ول دوَن االستفادِة الكاملِة من هذه  إلكرتونيا”، والتي َتُ
الورقُة جمموعًة من املقرتحاِت و التوصياِت التي يمكن عنَد األخِذ هبا أن تسهَم يف دعِم 

مشاريِع مجِع التربعاِت إلكرتونيًا.
وتعرَض  لتقدَم   ،) اإللكرتوينِّ التربِع  وأدواُت  )وسائُل  بعنوان  الثانيُة:  الورقُة  وجاءت 
أبرَز الوسائِل واألدواِت املتاحِة، والتي يمكُن للمؤسساِت اخلرييِة استخداَمها يف مجِع 
َنت الورقُة عدَة وسائَل وأدواٍت، منها: الوسائُل املبارشُة،  التربعاِت إلكرتونيا، حيُث ُضمِّ
و الوسائُل غرُي املبارشِة، و التربُع عن طريِق األجهزِة احلديثِة، وكذلك التربُع من خالِل 
الشبكِة العاملية )اإلنرتنت(. وقد طَرحت هذه الورقُة عدَة نامذَج وأساليَب للتربِع من 
نامذَج  اإللكرتوين،  الدفِع  مواقِع  من  نامذَج  أبرِزها:  من  لعلَّ  العاملية،  الشبكِة  خالِل 
الشبكاِت االجتامعيِة،  نامذَج من مواقِع  إىل  باإلضافة  اإللكرتوين،  التسويِق  من مواقِع 

وأخريا، نامذَج من مواقِع  التربِع بالتطوِع اإللكرتوين.
مُة للتربعاِت اإللكرتونيِة(،  أما الورقُة الثالثُة: فكانت تت عنوان )القواعُد القانونيُة املنظِّ
والتي تناولت املتطلباُت األساسيُة للدخوِل إىل بوابِة الدفِع اإللكرتوين، و ضوابُط مجِع 
التربعاِت باستخداِم تَِقنّيِة رسائِل اجلواِل )SMS(، كام سّلطت الضوَء عىل جمموعٍة من 
األنظمِة التي ختضُع هلا التربعاُت اإللكرتونيُة، والقضايا القانونيِة والنظاميِة التي تُكُم 

. ، وموضوَع مجِع التربعاِت إلكرتونيًا بشكٍل خاصٍّ موضوَع مجِع التربعاِت بشكٍل عامٍّ
اإللكرتوينِّ  التربِع  سلوِك  )قياُس  عنواَن  محلت  والتي  واألخريُة،  الرابعُة،  الورقُة  وأما 
من  اإللكرتونيِة،  التربعاِت  اقرتبت من موضوِع  فقد  الرأِي(،  استطالعاِت  باستخداِم 
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خالِل دراسِة وحتليِل استطالعاِت الرأِي واألبحاِث والتقاريِر العامليِة لفهِم التربعاِت 
والعوامِل  وتطوِرها،  ومساِرها،  بحجِمها،  تتعلُق  عديدٍة  جوانَب  من  اإللكرتونيِة 
املؤثَرِة فيها. وقد تضمنت الورقُة حماوَر استطالعاِت الرأِي، والعمِل اخلريِي، والتربِع، 
التربِع  دراساِت  بتناول  ختمت  و  والكوارث،  األزماِت  يف  اإللكرتونيِة  والتربعاِت 
دعوُتا  هو  الورقة  يف  ما  أهمَّ  من  ولعلَّ  منها.  االستفادِة  وكيفيَة  العامليَة،  اإللكرتوين 
املهتمِة  اجلهاِت  توصيُة  و  اإللكرتونيِة،  التربعاِت  فهِم  يف  العلميِة  األدواِت  لتفعيِل 
استطالعاِت  واستخداُم  اإللكرتونيِة،  بالتربعاِت  يتعلُق  ما  برصِد كل  اخلرييِّ  بالعمِل 
الرأِي لقياِس سلوِك التربِع اإللكرتوينِّ بمواضيَع حديثٍة تنسجُم مع البيئِة املحليِة. كام 
أوصت بتسهيِل إجراءاِت الشفافيِة يف وضِع اإلحصاءاِت احلديثِة املتعلقِة هبا، وعرِضها 

 . بطرٍق إبداعيٍة بشكٍل علنيٍّ
ين أن أشكَر اجلميَع عىل حضوِرهم، ومشاركتِهم الفاعلة، وأفكارِهُم          وأخريًا يرسُّ
ِة، وأتقدُم بالشكِر اجلزيِل ملؤسسِة عبد الرمحِن بن صالٍح الراجحيِّ وعائلته اخلرييِة  النريِّ
عىل رعايتِهم هلذِه احللقِة، وأيضا أشكُر كلَّ الباحثنَي الذيَن بذلوا جهَدهم ووقَتهم لتقديِم 
األوراِق، ومراجعتِها، وتعديِلها. كام أتقدُم بالشكِر لفريِق العمِل يف مركِز )مداد(، الذيَن 
ميزاِن حسناِتم, وأْن  َتُكوَن يف  أْن  ـ  ـ عزَّ وجلَّ  اهلَل  بإعداِد هذه احللقِة.. وأساُل  قاموا 

ِة. تكون هذِه احللقُة بدايَة انطالقٍة لتطبيِق التربعاِت اإللكرتونيِة يف مجعياتِنا اخلرييَّ

واهلُل املوفُق،،،

مدير املركز
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الورقة

األولى

إعداد 

األستاذ: خالد سعيد الغامدي

مستشار تقنيات العمل اخلريي باملركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(

جمع التبرعات إلكترونيًا في الجمعيات الخيرية
)الفرص والتحديات(
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الورقة 
األوىل

المقدمة

يشهد العامل تطورات كمية و نوعية يف فرص و آليات استخدام احللول التقنية لبناء 
التربع  يعد  و  أنواعه.  بمختلف  الثالث  القطاع  ملؤسسات  املالية  و  اإلدارية  القدرات 
اإللكرتوين، أو مجع التربعات إلكرتونيًا يف العرص احلايل، مفهوما جديدًا و متجددا مع 
جتدد االبتكارات التقنية، وفرصة سانحة لتنمية املوارد املالية للجمعيات اخلريية، وهو 
ال يعني استخدام تقنيات املعلومات و االتصاالت يف مجع التربعات فحسب، و إنام هو 
جمموعة من املفاهيم، والنظم، والترشيعات، و االسرتاتيجيات، و اآلليات، و األدوات 
مع من خالهلا التربع. و الغاية من »مجع التربعات« هو مجع  التقنية و اإللكرتونية التي يجُ

املتربعني ال التربعات... واملقصود أن تتحقق ديمومة العطاء.
أساسيًا من  لتشكل مرتكزًا  احلديثة  املعلومات و االتصاالت  تقنية  ثورة  و جاءت 
مرتكزات تقدم البرشية يف القرن احلايل. وقد استفادت البرشية استفادة ال مثيل هلا من 
وخاصة   اخلريي،  العمل  جمال  ذلك  ومن  املختلفة،  احلياة  جماالت  كل  يف  الثورة  هذه 
لن  التقنية  دور  أن  الكتاب  بعض  يعتقد  كان   1990 عام  يف  و  إلكرتونيًا.  التربع  مجع 
يتجاوز تسجيل و تنظيم ومعاجلة و استخراج املعلومات، وبعد ذلك بعقدين أصبحنا 
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نرى التغيري الكبري يف مفهوم التقنية، و أصبحنا نشاهد ما يمكن أن تقدمه التقنية حلياتنا 
اليومية، حتى غدت ثورة التقنية تكتسح العامل، و تؤثر يف كل جزء من أجزاء حياتنا، 
ويف ذات الوقت كان هلا بصمتها املميزة، و تأثريها الكبري عىل العمل التطوعي. )غانون، 

   .) 2001
وبحسب العديد من الدراسات، فإن ما يعرف بثورة تقنية املعلومات و االتصاالت 
أصبحت تلعب دورًا متميزًا يف حتسني كفاءة و فاعلية كل القطاعات، كام نجد أن تطور 
اإلنرتنت و األدوات املتعلقة هبا أنتج يف القطاع احلكومي و التجاري طرقا عدة للقيام 

باألعامل. )هاريسون و مرياي، 2002(،  وكذلك هو احلال يف القطاع الثالث. 
و تعد هذه الدراسة مراجعة علمية نظرية لذلك املفهوم، و لتلك الفرصة السانحة؛ 
عىل  والعمل  احليوي،  املوضوع  هبذا  االهتامم  استثارة  إىل  ورائها  من  الباحث  يسعى 

االستفادة منه يف مؤسسات القطاع الثالث.

مدخل الدراسة
1- أهداف الدراسة:

الغاية الرئيسة من الدراسة هي استكشاف واقع مجع التربعات إلكرتونيا يف اجلمعيات 
اخلريية، وقد هدف الباحث من خالهلا إىل: 

1- التعرف عىل أبرز الفرص املتاحة جلمع التربعات إلكرتونيا.
2- استكشاف أهم التحديات التي تواجه عملية مجع التربعات إلكرتونيا.

3- اخلروج بمجموعة من التوصيات و املقرتحات لدعم عملية مجع التربعات إلكرتونيًا.

2- تساؤالت الدراسة:
و تنطلق الدراسة من جمموعة من التساؤالت، هي:

1- ما هي الفرص التي تتيحها تقنيات املعلومات و االتصاالت لعملية مجع التربعات 
إلكرتونيا؟ 
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2- ما هي التحديات أو العقبات التي تواجه مشاريع »مجع التربعات إلكرتونيا”، والتي 
ول دون االستفادة الكاملة من تقنيات مجع التربعات إلكرتونيًا؟  ُ تحَ

3- ما هي املقرتحات و التوصيات التي يمكن عند األخذ هبا أن تسهم يف دعم مشاريع 
مجع التربعات إلكرتونيًا؟

)كل ذلك من وجهة نظر اجلمعيات اخلريية السعودية(. 

3- منهجية الدراسة:
تم استخدام أسلوب املقابلة الشخصية املقننة يف احلصول عىل بيانات الدراسة حول 
الفرص والتحديات التي تواجه اجلمعيات اخلريية اخلليجية، حيث قام الباحث بإجراء 
ميدانية يف  التي هلا جتارب  القرار يف اجلمعيات اخلريية  مقابالت شخصية مع صانعي 
حول  األسئلة  من  جمموعة  عىل  املقابلة  أداة  تناولت  وقد  اإللكرتونية،  التربعات  جمال 
القضايا التي تتيحها تقنيات مجع التربعات إلكرتونيا من وجهة نظر اجلمعيات اخلريية، 
مجع  مشاريع  تواجه  التي  والقضايا  بالتحديات  تتعلق  أسئلة  جمموعة  إىل  باإلضافة 

التربعات إلكرتونيا والتي تول دون االستفادة من مجع التربعات إلكرتونيا.
الفرص  تناولت  التي  واألجنبية  العربية  الكتب  ألبرز  الرجوع  إىل  باالضافة  هذا 
السانحة التي تساهم يف تفعيل التربع اإللكرتوين ، والتحديات التي تواجه كل األطراف 

املعنية يف مجع التربعات إلكرتونيًا.

4- الدراسات السابقة:
العلمية  املجالت  وكذلك  العاملية،  و  اإلقليمية  اخلريي  العمل  مؤمترات  تزخر 
املتخصصة بالعمل اخلريي، بالعديد من الدراسات العلمية املميزة، و منها ما له صلة 
التأثريات  و  الفوائد  عن  تتحدث  الدراسات  تلك  من  والعديد  اإللكرتوين.  بالتطوع 
اخلريية  اجلمعيات  يف  املعلومات  و  االتصاالت  تقنيات  من  االستفادة  يف  الكامنة 
)سعيد، روهِد و ويلف، 2008 (.  كام تعتقد بعض الدراسات أنه بالرغم من أن تقنية 
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املعلومات و االتصاالت تقدم طرقا متعددة و خمتلفة لقيام اجلمعيات اخلريية بأعامهلا، 
تقدمه  أن  يمكن  ما  بني  كبرية  فجوة  هناك  أن  لنا  تثبت  الدراسات  تلك  نتائج  أن  إال 
تقنيات االتصاالت و املعلومات واملامرسات العملية. )آِسِفدو، 2006، ص22(. يف 
حني يعتقد كل من  »هاريسون« و  »مرياي« )2002( أن القطاع اخلريي يقف متأخرًا 
عن القطاع احلكومي و التجاري يف مدى االستفادة من تطبيقات تقنيات االتصاالت و 
املعلومات، غري أنه ـ ومع ذلك ـ ينمو بشكل كبري جدًا.  و هذا - أيضًا - ما توصل إليه 
الباحث سعيد و زمالؤه )2008( يف دراساهتم، حينام ذكروا أن االستفادة من تقنيات 
االتصاالت و املعلومات يف املنظامت اخلريية ال يزال يف مرحلته األوىل. بل إن الباحث 
»آِسِفدو« )2006، ص22(  يذكر أن نتائج بحثه تثبت أن هناك فجوة بني ما يمكن أن 

تقدمه التقنية و بني الواقع.
و  املعلومات  تقنية  من  االستفادة  تتم  مل  أنه  عىل  تتفق  املختلفة  الدراسات  تكاد  و 
االتصاالت بطريقة فعالة يف العديد من املنظامت. كام تشري بعض تلك الدراسات إىل أن 
كثريًا من املنظامت التطوعية تفتقر إىل وضع التقنية يف السياق املناسب داخل املنظامت 

التطوعية )سعيد، روهِد و ويلف، 2008(.
اإللكرتوين  والكرم   »eContributor« اإللكرتوين  »املساهم  مثل:  أسامء  مع 
التكهن  إىل  حيتاج  ال  املرء  فإن   ،»eCharity« اإللكرتوين  و»اخلري    »eGenerosity«
حول مدى التأثري الذي أحدثته و تظل حتدثه الشبكة العنكبوتية العاملية عىل القطاع غري 
الربحي ) كلويس و ستيفنز، 2002(. فلقد غري اإلنرتنت آليات و طرق القيام باألعامل 
يف شتى املجاالت، و يف شتى أرجاء املعمورة،و بالتايل يف آليات و طرق القيام باألعامل 
يف اجلمعيات اخلريية، ومنها آليات و طرق مجع التربعات، و التامس التربع، و الوصول 

إىل متربعني جدد. )رأس مال العطاء،2000(. 
Cyber-fundraising ( هو وسيلة  إن مجع التربعات من خالل فضاء اإلنرتنت ) 
و  اجلنينية  املرحلة  يف  يزال  ال  هو  و   .)2002 ستيفنز،  و  )كلويس  املستقبل  و  اليوم 
التجريبية. )زايف،1996(. كام أنه يعترب جماال رسيعا و قوي النمو، ومن خالله يمكن 
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للجمعيات اخلريية الوصول برسالتها إىل البعد العاملي، و التامس التربع من أنحاء العامل 
دون وجود تكاليف إضافية تذكر، وهذا يمنحها فرصة لبناء عالقات متينة و ثابتة مع 

املتربعني. )كلويس و ستيفنز، 2002(. 
إن اإلنرتنت يمّكن املنظامت غري الربحية من مجع التربعات، و إيصال رسالتها إىل 
العامة، و اإلفصاح عن املعلومات املالية، غري أن ذلك يف بعض األحيان قد يكون حمفوفا 
ببعض املخاطر و التحديات. )أرجيو، 2000(. و من اجلدير بالذكر التنويه إىل أن مجع 
التربعات إلكرتونيا ليس بديال و ال منافسا لطرق مجع التربعات التقليدية، و إنام يعد 
مكمال و داعام هلا. وبعبارة أخرى، فإن مجع التربعات إلكرتونيا لن يكون بديال جلمع 
التربع التقليدي؛ و إنام معززا السرتاتيجيات مجع التربعات، و يضيف بعدا جديدا هلا. 

)كلويس وستيفنز، 2002(.
يف  التقنية  استخدام  يف  كبريين  تأقلام  و  ارتياحا  املعارصة  األجيال  أظهرت  وقد 
التسوق، و التواصل مع أصدقائهم، و تسديد فواتريهم، و إدارة استثامراهتم، و كذلك 

يف التربع للجهات التي خيتاروهنا. )كلويس وستيفنز، 2002(. 
إن الكثري من فرص مجع التربعات تكمن يف البعد االفرتايض، و بكل تأكيد، فإن 
وستيفنز، 2002(، غري  )كلويس  القريب.  املستقبل  تظهر يف  أكثر سوف  فرصا  هناك 
أن عىل اجلمعيات اخلريية و املنظامت غري الربحية ـ قبل أن تنغمس يف عامل اإلنرتنت ـ 
أن تعلم أنَّ النقر اخلاطئ بفارة احلاسب يمكن أن يعّرض وضعها الرشعي و النظامي 

لبعض املخاطر. )أرجيو، 2000(.
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(  )   
(NPTECH)

للعمل  أصبح  حتى  اخلريي،  العمل  عىل  كبري  أثر  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية 
غري  بالعمل  متعلق  خاص  جمال  التقنية  يف  وبرز  به،  اخلاصة  التقنية  أدواته  اخلريي 
t Technology�NonPro). ويبني تقرير  الربحي، يعرف بتقنية العمل غري الربحي( 
يدور حول أمهية تقنية املعلومات واالتصاالت للقطاع اخلريي، صادر عام ٢٠٠٥ عن 
قسم االتصاالت يف احلكومة األسرتالية، معنون «بتقنية املعلومات واالتصاالت تنقل 
 Information  and Communications technology) الربحي»  العمل غري  قطاع 
املعلومات  تقنيات  استخدام  أن   ،(transforming the nonpro�t sector

واالتصاالت، وخاصة املتعلق منها بالشبكة العنكبوتية، يمكن أن يسهم يف مجع الناس 
للمشاركة الفاعلة يف املناشط االجتامعية، باإلضافة إىل تعزيز فرص بناء الشبكات. كام 
يمكنها أن تؤثر يف أي جزء من عمل املنظمة، ابتداء من مجع التربعات والناحية املالية، 
لتقنية  العنكبوتية. كام أن االستثامر األمثل  الشبكة  إىل احلمالت والتواصل من خالل 
املعلومات واالتصاالت يمكن أن يعزز - بشكل متميز - النشاطات اإلدارية واملالية 
واالتصال مع املنظامت األخرى. وهناك قوة كامنة معتربة يف استخدام تقنية املعلومات 
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خللق   ،)  Online Technology( الشبكة  عرب  منها  يكون  ما  وخاصة  واالتصاالت، 
االجتامعية  القدرات  تعزيز  خالل  من  وللمجتمع،  للفرد  واجتامعية  اقتصادية  فوائد 

ورأس املال االجتامعي، باإلضافة إىل بناء التالحم يف نسيج املجتمع.
ووفقا للباحثي )هوبر، و ستوبارت 2003(، فإن هناك ثالث وظائف أساسية ملوقع 
ومجع  والتفاعل،  املعلومات،  توفري  وهي:  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  اخلريية  املنظامت 
كيفرس،  و  )أولسن،  و  مثل:)هارت:2002(،  الباحثي  بعض  ركز  وقد  التربعات. 
و)فلوه  و جاي:2002(، و)ساكستون:2001(،  وكوفينغتون 2001(، و)سيغينت، 
غري  واملنظامت  اجلمعيات  تسخري  كيفية  عىل  وغريهم،  تربلمري2005(،  و  بوالش، 
الباحث  ركز  حي  يف  لصاحلها.  اإللكرتوين  والربيد  العنكبوتية  الشبكة  قوة  الربحية 
)هاندي2001( عىل أن اإلنرتنت منح املنظامت غري الربحية ميزه تنافسية. ويبي كل 
من الباحثي )تايلور، كينت، و وايت 2001(، كيف متكنت املنظامت غري الربحية من 

تشجيع التفاعل والتواصل بي مواقعها ومجهورها املستهدف.
ومع ذلك، فإن العديد من الدراسات تبي أن العديد من املنظامت غري الربحية مل تعتن 
بمواقعها عىل الشبكة العنكبوتية )ينهام، ستيفنس وهاردي: 2003(. ويف السياق ذاته، 
أكد باحثون عدة حاجة املنظامت غري الربحية إىل بناء مواقع أكثر احرتافية وذات مزايا 

متطورة للغاية. )فلوه، و بوالش، و تربلمري: 2005(.
)من  التسويق  يف  اجلهد  بذل  أن  الثالث  القطاع  منها  يعاين  التي  املشاكل  بي  من  إن 
خالل موقع احرتايف عىل سبيل املثال( يعد إضاعة لألموال )ينهام، ستيفنس وهاردي: 
2003(. باإلضافة إىل أن املنظامت غري الربحية الصغرية تفتقد الوقت واملال واخلرباء 
لتطوير مواقع احرتافية. واألدوات االجتامعية - عىل وجه اخلصوص - تعد مساعدة 
يف نجاح عملية مجع التربعات إلكرتونيًا؛ نظرا لكوهنا تشجع املتربع للعودة إىل املوقع يف 
املستقبل. وتكرار الزيارة إىل موقع جتعل الناس أكثر ميال إىل دعم أهداف املنظمة. )فلوه 

بوالش و تربلمري: 2005(. 
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مجع التربعات إلكرتونيًاً

دورة مجع التربعات إلكرتونيًاً:
من خالل حتليل دور تقنية املعلومات واالتصاالت يف مجع التربعات؛ يمكن اخلروج بام 
)، والتي تتكون من ثالث مراحل،   fundraising cycle  يسمى (دورة مجع التربعات
هي: الرتابط، والتربع، والتغذية املرجتعة. حيث تؤدي مرحلة الرتابط إىل التربع، وهي 
من خالل التغذية الراجعة الصحيحة تؤدي إىل مزيد من الرتابط؛ مما يزيد فرص التربع

والعطاء. 
وهذه الدورة تعزز وتنسجم مع ما يعرف بأنامط مجع التربعات التقليدية

 (t Fundraising Models�Traditional Nonpro) (جوكس وغريه: ٢٠٠٨). 
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Change in Online Giving – 2009 to 2010
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التربعات  مجع  لتعزيز  التقنية  استخدام  يف  اخلريية  املنظامت  تستمر  أن  املرجح  ومن 
ألسباب عدة، منها: أن استخدام التقنية يف مجع التربعات عىل املدى الطويل يمكن أن 
يكون أكثر فاعلية من ناحية التكلفة؛ إذ تبي بعض اإلحصائيات أن مجع دوالر واحد 
قد  حي  يف  الدوالر،  من   0.05 يكلف  قد  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  خالل  من 

يكلف مجع دوالر واحد من خالل الطرق التقليدية ما يقارب 1.25 دوالر. 
سنة(،   39( اإلنرتنت  خالل  من  عطاءهم  يقدمون  الذين  املانحي  عمر  متوسط  يبلغ 
مقابل )60 سنة أو أكثر( ألولئك الذين يمنحون من خالل الطرق التقليدية؛ مما يدل 
عىل أن التربع اإللكرتوين أقرب إىل اجليل املعارص والقادم. )جوكس، وغريه: 2008(. 
      وقد لوحظ أن اجلمعيات اخلريية يف السنوات األخرية تتجه بخطوات متسارعة إىل 

استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز عملية مجع التربعات. 
 EPhilanthropy( وتبّي بعُض اإلحصائيات الصادرة عن مؤسسة العطاء اإللكرتوين
بي عامي  التربعات  التقنية يف مجع  استخدام  نموا مطردا يف  هناك  أن   )Foundation

2000 و 2005، بمعدل 1700 % )بقيمة تقدر 4.5 مليار دوالر(، وأهنا واحدة من 
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أكثر األنشطة األساسية التي تضطلع هبا املنظامت غري الربحية يف مجع التربعات. وعىل 
املبذولة  التكنولوجيا لدعم اجلهود  الربحية تتحول إىل  املنظامت غري  نحو متزايد، فإن 
جلمع التربعات. يضاف إىل ذلك أن اجلمعيات اخلريية كانت أقدر عىل جذب مانحني 

جدد من خالل اإلنرتنت. (جوكس، وغريه: ٢٠٠٨). 
ومجع  تعزيز  عملية  يف  أدوار  عدة  تلعب  أن  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية  ويمكن 

التربعات (جوكس وغريه: ٢٠٠٨)، من بينها ما ييل:
 توفري معلومات االتصال باجلمعية. 

 مساعدة املانحني املحتملني يف التعرف واكتشاف اجلمعية.
 التمكني من التربع.

 التمكني من العطاء املبارش.
 متكني الفرد واملجموعات من لعب دور يف دعوة اآلخرين للتربع. 

 إن مجع التربعات إلكرتونيًا ليست عملية مفردة، بل جمموعة من العمليات تؤدي يف 
جمموعها إىل حتقيق اهلدف املنشود. ويعد البعد االجتامعي، وبناء العالقات، والتواصل 
مع املانحني، من بني تلك العمليات املهمة. وبعبارة أخرى، فليس دور التقنية هو مجع 
املانحني؛ فأنت ال تبحث عن منَحٍة بل تبحث عن مانح. (جوكس  األموال؛ بل مجع 

وغريه: ٢٠٠٨).

:    
 تشهد ثقة اجلمهور يف طرق الدفع اإللكرتوين تزايدا ملحوظا، وخاصة مع التطور اهلائل 
اإلنرتنت  العنكبوتية؛ ففي عام ٢٠٠٢ جتاوز مستخدمو  الشبكة  األمني عىل  للجانب 
٢٠٠ مليون، وقارب التبادل التجاري اإللكرتوين نحو ٤٠٠ بليون. وسامهت العديد 
يف   (Toys.com) واأللعاب   ،(  Amazon.com)كاألمازون التجارية،  العالمات  من 
رفع مستوى ثقة العمالء يف عملية الرشاء عرب اإلنرتنت. ( كلويس وستيفنز: ٢٠٠٢).
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التواصل  موقعها  زوار  من  تطلب  الربحية  غري  املنظامت  أصبحت  األيام  ميض  ومع 
معهم من خالل األرقام املجانية لتأكيد وإكامل عملية التربع. ثم تسارعت الثقة بالدفع 
طفرة  ظهور  مع  وخاصة  اهلاتف،  خالل  من  التربع  عىل  تقدمت  حتى  اإللكرتوين، 

التجارة اإللكرتونية.(كلويس وستيفنز: ٢٠٠٢).

الفرص والتحديات يف الدراسات السابقة:
فرص مجع التربعات إلكرتونيًا:

هناك العديد من الفرص التي تشجع اجلمعيات اخلريية للتوجه إىل العامل التقني، منها: 
(كلوس، و إستيفني:٢٠٠٢):

 القدرة عىل إيصال رسالتها بطرق أكثر فاعلية.
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التواصل  موقعها  زوار  من  تطلب  الربحية  غري  املنظامت  أصبحت  األيام  ميض  ومع 
معهم من خالل األرقام املجانية لتأكيد وإكامل عملية التربع. ثم تسارعت الثقة بالدفع 
طفرة  ظهور  مع  وخاصة  اهلاتف،  خالل  من  التربع  عىل  تقدمت  حتى  اإللكرتوين، 

التجارة اإللكرتونية.(كلويس وستيفنز: ٢٠٠٢).

الفرص والتحديات يف الدراسات السابقة:
فرص مجع التربعات إلكرتونيًا:

هناك العديد من الفرص التي تشجع اجلمعيات اخلريية للتوجه إىل العامل التقني، منها: 
(كلوس، و إستيفني:٢٠٠٢):

 القدرة عىل إيصال رسالتها بطرق أكثر فاعلية.
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 مجع ونرش املعلومات بطرق أكثر سهولة.
 مجع التربعات بطرق أقل تكلفة. 

كام أن تقنية مجع التربعات إلكرتونيًا تسهم يف نرش رسالة اجلمعيات اخلريية عامليا؛ مما 
التكاليف.  من  املزيد  بذل  دون  وحتى  املعمورة،  أنحاء  شتى  من  التربعات  يتيح مجع 
(كلوس، و إستيفني:٢٠٠٢). وتتيح تقنية املعلومات واالتصاالت للجمعيات اخلريية 

بناء عالقات متينة مع املانحني واملتربعني. (كلوس، و إستيفني:٢٠٠٢).
فرصة  يعطي  فهو  عديدة:  فوائد  له  اخلريية  للجمعية  وجذاب  متميز  موقع  وجود  إن 
يزيد من فرصة احلصول عىل  مما  بعد أخرى؛  مرة  املتربع  قبل  املوقع من  زيارة  لتكرار 
تربع جديد، ويوفر آليات سهلة جلمع التربع وإدارة عالقات املانحني واملتربعني. كام أن 
موضوعات األمان والشفافية تدفع بعض املتربعني إىل تفضيل الدفع من خالل الشبكة 

العنكبوتية. 

حتديات مجع التربعات إلكرتونيًاً: 
تواجه عملية مجع التربعات اإللكرتونية جمموعة من التحديات، من بينها: 

 قدرة اجلمعيات اخلريية عىل إدارة النمو الرسيع جلمع التربعات إلكرتونيًا، مع املحافظة 
عىل إدارة عالقة املتربعني، والتواجد املستمر لإلجابة عىل استفساراهتم، وتقديم التغذية 

الراجعة يف الوقت املناسب.
 القدرة عىل حتديث املعلومات يف املوقع.
 املحافظة عىل سالمة الوضع القانوين.

 ثقة املتربعني يف الدفع عرب الشبكة العنكبوتية.
 ثقة املتربع باجلهة اخلريية. 

ويدعو بعض الباحثني (سارجنت:٢٠٠١ ) إىل عدم اإلفراط يف التفاؤل يف مجع التربعات 
إلكرتونيًا؛ نظرا العتامدها بشكل كبري عىل مدى زيارة املوقع «c�Site tra». ويرى 
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الفرص والتحديات في الدراسات السابقة
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 مجع ونرش املعلومات بطرق أكثر سهولة.
 مجع التربعات بطرق أقل تكلفة. 

كام أن تقنية مجع التربعات إلكرتونيًا تسهم يف نرش رسالة اجلمعيات اخلريية عامليا؛ مما 
التكاليف.  من  املزيد  بذل  دون  وحتى  املعمورة،  أنحاء  شتى  من  التربعات  يتيح مجع 
(كلوس، و إستيفني:٢٠٠٢). وتتيح تقنية املعلومات واالتصاالت للجمعيات اخلريية 

بناء عالقات متينة مع املانحني واملتربعني. (كلوس، و إستيفني:٢٠٠٢).
فرصة  يعطي  فهو  عديدة:  فوائد  له  اخلريية  للجمعية  وجذاب  متميز  موقع  وجود  إن 
يزيد من فرصة احلصول عىل  مما  بعد أخرى؛  مرة  املتربع  قبل  املوقع من  زيارة  لتكرار 
تربع جديد، ويوفر آليات سهلة جلمع التربع وإدارة عالقات املانحني واملتربعني. كام أن 
موضوعات األمان والشفافية تدفع بعض املتربعني إىل تفضيل الدفع من خالل الشبكة 

العنكبوتية. 

حتديات مجع التربعات إلكرتونيًاً: 
تواجه عملية مجع التربعات اإللكرتونية جمموعة من التحديات، من بينها: 

 قدرة اجلمعيات اخلريية عىل إدارة النمو الرسيع جلمع التربعات إلكرتونيًا، مع املحافظة 
عىل إدارة عالقة املتربعني، والتواجد املستمر لإلجابة عىل استفساراهتم، وتقديم التغذية 

الراجعة يف الوقت املناسب.
 القدرة عىل حتديث املعلومات يف املوقع.
 املحافظة عىل سالمة الوضع القانوين.

 ثقة املتربعني يف الدفع عرب الشبكة العنكبوتية.
 ثقة املتربع باجلهة اخلريية. 

ويدعو بعض الباحثني (سارجنت:٢٠٠١ ) إىل عدم اإلفراط يف التفاؤل يف مجع التربعات 
إلكرتونيًا؛ نظرا العتامدها بشكل كبري عىل مدى زيارة املوقع «c�Site tra». ويرى 
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الباحث (هاندي: ٢٠٠١) أن التربع اإللكرتوين يرتبط نجاحه يف بعض املنظامت بمدى إمكانية 
اإلثارة العاطفية.

:  
(١) الفرص:

إن عملية التربع اإللكرتوين تقدم العديد من الفرص وامليزات لكل من املتربع، واجلهة 
اخلريية، واجلهات الرسمية، والقطاع التجاري، ويمكن إجيازها بام يأيت: 

بالنسبة للمتربع:
 السهولة للمتربع.

 التوفر يف املكان (االنتشار اجلغرايف).
 األمان (للمتربع وللجهة اخلريية).

 الرسعة.
 املواكبة: مواكبة العرص، ومواكبة التقنية والتوجهات احلكومية نحو احلكومة 

اإللكرتونية، ومواكبة التطور الذي تعيشه اململكة يف جمال التقنية.
 إتاحة فرصة التربع لرشحية أكرب من املتربعني.

 التوفري يف الوقت.
 إمكانية التربع بمبالغ بسيطة.

 توفري اجلهد والوقت عىل املتربع.
 املصداقية للمتربع - فاجلهة معروفة.

 رفع احلرج ومنح اخلصوصية لقيمة التربع الذي يتربع به األفراد.
بالنسبة للجهات اخلريية:

 األمان (للمتربع وللجهة اخلريية).
 تقليل املرصوفات – التكلفة.
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الباحث (هاندي: ٢٠٠١) أن التربع اإللكرتوين يرتبط نجاحه يف بعض املنظامت بمدى إمكانية 
اإلثارة العاطفية.

:  
(١) الفرص:

إن عملية التربع اإللكرتوين تقدم العديد من الفرص وامليزات لكل من املتربع، واجلهة 
اخلريية، واجلهات الرسمية، والقطاع التجاري، ويمكن إجيازها بام يأيت: 

بالنسبة للمتربع:
 السهولة للمتربع.

 التوفر يف املكان (االنتشار اجلغرايف).
 األمان (للمتربع وللجهة اخلريية).

 الرسعة.
 املواكبة: مواكبة العرص، ومواكبة التقنية والتوجهات احلكومية نحو احلكومة 

اإللكرتونية، ومواكبة التطور الذي تعيشه اململكة يف جمال التقنية.
 إتاحة فرصة التربع لرشحية أكرب من املتربعني.

 التوفري يف الوقت.
 إمكانية التربع بمبالغ بسيطة.

 توفري اجلهد والوقت عىل املتربع.
 املصداقية للمتربع - فاجلهة معروفة.

 رفع احلرج ومنح اخلصوصية لقيمة التربع الذي يتربع به األفراد.
بالنسبة للجهات اخلريية:

 األمان (للمتربع وللجهة اخلريية).
 تقليل املرصوفات – التكلفة.
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خلصت الدراسة إىل عدة نتائج مهمة تتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه التربعات 
اإللكرتونية والتي تتمثل يف :
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الباحث (هاندي: ٢٠٠١) أن التربع اإللكرتوين يرتبط نجاحه يف بعض املنظامت بمدى إمكانية 
اإلثارة العاطفية.

:  
(١) الفرص:

إن عملية التربع اإللكرتوين تقدم العديد من الفرص وامليزات لكل من املتربع، واجلهة 
اخلريية، واجلهات الرسمية، والقطاع التجاري، ويمكن إجيازها بام يأيت: 

بالنسبة للمتربع:
 السهولة للمتربع.

 التوفر يف املكان (االنتشار اجلغرايف).
 األمان (للمتربع وللجهة اخلريية).

 الرسعة.
 املواكبة: مواكبة العرص، ومواكبة التقنية والتوجهات احلكومية نحو احلكومة 

اإللكرتونية، ومواكبة التطور الذي تعيشه اململكة يف جمال التقنية.
 إتاحة فرصة التربع لرشحية أكرب من املتربعني.

 التوفري يف الوقت.
 إمكانية التربع بمبالغ بسيطة.

 توفري اجلهد والوقت عىل املتربع.
 املصداقية للمتربع - فاجلهة معروفة.

 رفع احلرج ومنح اخلصوصية لقيمة التربع الذي يتربع به األفراد.
بالنسبة للجهات اخلريية:

 األمان (للمتربع وللجهة اخلريية).
 تقليل املرصوفات – التكلفة.
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 الرسعة.
 املواكبة: مواكبة العرص، ومواكبة التقنية والتوجهات احلكومية نحو احلكومة 

اإللكرتونية، ومواكبة التطور الذي تعيشه اململكة يف جمال التقنية.
 تعترب إحدى وسائل تنمية املوارد؛ فهي وسيلة جديدة وبديلة عن الطرق التقليدية.

 حتقيق بعض املتطلبات األمنية.
 أكثر فاعلية يف مراقبة وحساب التربعات.

 اختصار الوقت للجهات اخلريية.
 سهولة اإلدارة املالية.

 قوة للمندوب (حفظ ماء الوجه).
 سهولة استقبال التربع من أكرب رشحية ممكنة.

 األمان القانوين.
 الشفافية.

 حتقيق نوع من الثبات يف معدل اإليرادات الواردة للجهات اخلريية.
 التوفر يف الزمان واملكان.

 التقليل من خماطر االحتفاظ باألموال يف مقر اجلهات اخلريية.
 وصول اجلمعية ألعداد كبرية (الوصول إىل خمتلف رشائح املجتمع).

 احلامية من التعرض لالهتامات.
بالنسبة  للجهات الرسمية:
 حتقيق بعض املتطلبات األمنية.

 أكثر فاعلية يف مراقبة وحساب التربعات.
 األمان القانوين.
 الشفافية.

 احلامية من التعرض لالهتامات.
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 الرسعة.
 املواكبة: مواكبة العرص، ومواكبة التقنية والتوجهات احلكومية نحو احلكومة 

اإللكرتونية، ومواكبة التطور الذي تعيشه اململكة يف جمال التقنية.
 تعترب إحدى وسائل تنمية املوارد؛ فهي وسيلة جديدة وبديلة عن الطرق التقليدية.

 حتقيق بعض املتطلبات األمنية.
 أكثر فاعلية يف مراقبة وحساب التربعات.

 اختصار الوقت للجهات اخلريية.
 سهولة اإلدارة املالية.

 قوة للمندوب (حفظ ماء الوجه).
 سهولة استقبال التربع من أكرب رشحية ممكنة.

 األمان القانوين.
 الشفافية.

 حتقيق نوع من الثبات يف معدل اإليرادات الواردة للجهات اخلريية.
 التوفر يف الزمان واملكان.

 التقليل من خماطر االحتفاظ باألموال يف مقر اجلهات اخلريية.
 وصول اجلمعية ألعداد كبرية (الوصول إىل خمتلف رشائح املجتمع).

 احلامية من التعرض لالهتامات.
بالنسبة  للجهات الرسمية:
 حتقيق بعض املتطلبات األمنية.

 أكثر فاعلية يف مراقبة وحساب التربعات.
 األمان القانوين.
 الشفافية.

 احلامية من التعرض لالهتامات.
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 مواكبة التوجهات الرسمية احلكومية.
 بالنسبة للجهات التجارية:

 زيادة الوسائل التقنية املعتمدة من قبل البنوك.
 زيادة رشحية الفئة املستخدمة هلذه التقنية.

 التقنية متجددة، وبالتايل فهي توفر فرصا متجددة يف املستقبل مع خريات متعددة.
 زيادة الوسائل التقنية – األدوات.

ثانيا: التحديات:
تواجه عملية مجع التربعات إلكرتونيًا جمموعة من التحديات، منها:

 بالنسبة للمتربع:
 ضعف التواصل مع املتربعني، وبالتايل عدم ضامن االستمرارية، وهذا يؤدي إىل 
فقد الصلة باملتربع، والذي من املفرتض بناء عالقات شخصية معه. كام أن بعض

البنوك ختفي بيانات املتربع؛ فيظل جمهوال بالنسبة للجهات املستفيدة.
 صعوبة إقناع بعض املتربعني باستخدام وسائل التربع اإللكرتوين.

 حمدودية املبالغ التي يمكن حتويلها؛ حيث إن هناك حدا معينا يوميا ال يمكن
جتاوزه.

 يزهد املتربع بالتربع عندما يعلم بالنسبة العالية التي تذهب للوسيط.
 عدم الثقة هبذه الوسائل عند البعض.
 الوسائل التقنية تضع سقفا للتربع.

 فقدان رشحية من املتربعني كاألطفال والفقراء وغري املثقفني، وأيضا الذين
تعودوا دفع مبالغ كبرية جدًا.
بالنسبة للجهات اخلريية:

 ضعف البنية التقنية من قبل اجلهات املزودة للخدمة، مثل: كثرة االنقطاع، وخاصة
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 مواكبة التوجهات الرسمية احلكومية.
 بالنسبة للجهات التجارية:

 زيادة الوسائل التقنية املعتمدة من قبل البنوك.
 زيادة رشحية الفئة املستخدمة هلذه التقنية.

 التقنية متجددة، وبالتايل فهي توفر فرصا متجددة يف املستقبل مع خريات متعددة.
 زيادة الوسائل التقنية – األدوات.

ثانيا: التحديات:
تواجه عملية مجع التربعات إلكرتونيًا جمموعة من التحديات، منها:

 بالنسبة للمتربع:
 ضعف التواصل مع املتربعني، وبالتايل عدم ضامن االستمرارية، وهذا يؤدي إىل 
فقد الصلة باملتربع، والذي من املفرتض بناء عالقات شخصية معه. كام أن بعض

البنوك ختفي بيانات املتربع؛ فيظل جمهوال بالنسبة للجهات املستفيدة.
 صعوبة إقناع بعض املتربعني باستخدام وسائل التربع اإللكرتوين.

 حمدودية املبالغ التي يمكن حتويلها؛ حيث إن هناك حدا معينا يوميا ال يمكن
جتاوزه.

 يزهد املتربع بالتربع عندما يعلم بالنسبة العالية التي تذهب للوسيط.
 عدم الثقة هبذه الوسائل عند البعض.
 الوسائل التقنية تضع سقفا للتربع.

 فقدان رشحية من املتربعني كاألطفال والفقراء وغري املثقفني، وأيضا الذين
تعودوا دفع مبالغ كبرية جدًا.
بالنسبة للجهات اخلريية:

 ضعف البنية التقنية من قبل اجلهات املزودة للخدمة، مثل: كثرة االنقطاع، وخاصة
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يف خدمات نقاط البيع والتوزع اجلغرايف.
 الكلفة املادية العالية يف تأسيس بعض مشاريع التربع اإللكرتوين، مثال: شهادة

 األمان للموقع، املطلوبة من قبل بعض البنوك.
 صناع القرار (وخاصة اجليل القديم) ال يقتنعون بسهولٍة بجدوى تلك التكاليف.

 ضعف ثقافة العاملني يف القطاع اخلريي بأمهية ودور استخدام التقنية.
 صعوبة التعريف هبذه اخلدمات يف وسائل اإلعالم املختلفة. 
 ارتفاع تكلفة اإلعالنات يف وسائل اإلعالم املختلفة. 

 التحفظ الرشعي عىل بعض الوسائل التقنية.
 عدم قناعة صناع القرار؛ ألسباب تعود إىل التكلفة، ومشاركات جهات أخرى

كالبنوك ورشكات االتصاالت.
بالنسبة للجهات الرسمية:

 األنظمة احلكومية، ونقص وعدم تكامل بعض الترشيعات يف اجلهات احلكومية
 ذات الصلة.

 اإلجراءات الروتينية عند طلب املوافقة عىل االستفادة من مجع التربعات اإللكرتونية.

 صعوبة احلصول عىل املوافقة الرسمية، وربط اخلدمة بموافقة بعض اجلهات الرسمية.
 عدم وجود ترشيعات ونظم تضبط املوضوع؛ وبالتايل فإن األصل هو املنع.
 احلاجة إىل احلصول عىل موافقة بعض اجلهات الرسمية؛ حلساسية املوضوع.

بالنسبة للقطاع التجاري:
 ضعف البنية التقنية من قبل اجلهات املزودة للخدمة، مثل: كثرة االنقطاع، وخاصة 

يف خدمات نقاط البيع والتوزع اجلغرايف.
 قلة الكفاءات املختصة يف جمال مجع التربعات إلكرتونيًاً.

 دعم العمل اخلريي ليس أولوية لدى البنوك؛ وبالتايل فإن اخلدمات املقدمة
 ضعيفة.
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يف خدمات نقاط البيع والتوزع اجلغرايف.
 الكلفة املادية العالية يف تأسيس بعض مشاريع التربع اإللكرتوين، مثال: شهادة

 األمان للموقع، املطلوبة من قبل بعض البنوك.
 صناع القرار (وخاصة اجليل القديم) ال يقتنعون بسهولٍة بجدوى تلك التكاليف.

 ضعف ثقافة العاملني يف القطاع اخلريي بأمهية ودور استخدام التقنية.
 صعوبة التعريف هبذه اخلدمات يف وسائل اإلعالم املختلفة. 
 ارتفاع تكلفة اإلعالنات يف وسائل اإلعالم املختلفة. 

 التحفظ الرشعي عىل بعض الوسائل التقنية.
 عدم قناعة صناع القرار؛ ألسباب تعود إىل التكلفة، ومشاركات جهات أخرى

كالبنوك ورشكات االتصاالت.
بالنسبة للجهات الرسمية:

 األنظمة احلكومية، ونقص وعدم تكامل بعض الترشيعات يف اجلهات احلكومية
 ذات الصلة.

 اإلجراءات الروتينية عند طلب املوافقة عىل االستفادة من مجع التربعات اإللكرتونية.

 صعوبة احلصول عىل املوافقة الرسمية، وربط اخلدمة بموافقة بعض اجلهات الرسمية.
 عدم وجود ترشيعات ونظم تضبط املوضوع؛ وبالتايل فإن األصل هو املنع.
 احلاجة إىل احلصول عىل موافقة بعض اجلهات الرسمية؛ حلساسية املوضوع.

بالنسبة للقطاع التجاري:
 ضعف البنية التقنية من قبل اجلهات املزودة للخدمة، مثل: كثرة االنقطاع، وخاصة 

يف خدمات نقاط البيع والتوزع اجلغرايف.
 قلة الكفاءات املختصة يف جمال مجع التربعات إلكرتونيًاً.

 دعم العمل اخلريي ليس أولوية لدى البنوك؛ وبالتايل فإن اخلدمات املقدمة
 ضعيفة.
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 بعض الوسائل التقنية قد تصل يف الوقت غري املناسب؛ و بالتايل تفقد تأثريها 
كرسائل اجلوال التي تصل يف وقت غري مناسب، أو ليس وقت صفاء للمتربع.
 الكلفة العالية يف التشغيل (ومنها: الرواتب العالية للمختصني يف التقنية).

 التجدد الرسيع للتقنية؛ مما يصعب مواكبتها.
 البنوك تفرض رسوما عالية (يقع ضمن التكلفة العالية يف التشغيل).

 اإلجراءات الروتينية عند طلب املوافقة عىل االستفادة من مجع التربعات اإللكرتونية.
 ارتفاع سعر اخلدمات اإللكرتونية مقارنة بدخل اجلمعيات اخلريية.

 مشاركة جهات أخرى، كالبنوك ورشكات االتصاالت.
 التكلفة العالية.

 قلة البدائل املتوفرة من ناحية تقنية.
 عدم انتشار اخلدمات التقنية يف بعض األماكن.
 ضعف ثقافة املجتمع يف استخدام التقنية.

 طول العملية اإللكرتونية من قبل بعض البنوك.
 قلة املستخدمني للتقنية.

 عدم مسامهة البنوك بدور فعال يف العمل اخلريي.
 احلاجة إىل تطوير بعض األنظمة البنكية.

 بطء اإلجراءات الالزمة لذلك.
 زهد املتربع بالتربع عندما يعلم بالنسبة العالية التي تذهب للوسيط.

املقرتحات: 
 زيادة وعي العاملني يف العمل اخلريي بالوسائل التقنية وأمهيتها.
 توعية الداعمني بالوسائل التقنية املتاحة، ورشح طرق استعامهلا.

 بذل مزيد من اجلهد يف التعريف بالتربع اإللكرتوين لكافة رشائح املجتمع.
 تكثيف اللقاءات وتبادل اخلربات بني اجلهات اخلريية فيام خيص التربع اإللكرتوين.
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 بعض الوسائل التقنية قد تصل يف الوقت غري املناسب؛ و بالتايل تفقد تأثريها 
كرسائل اجلوال التي تصل يف وقت غري مناسب، أو ليس وقت صفاء للمتربع.
 الكلفة العالية يف التشغيل (ومنها: الرواتب العالية للمختصني يف التقنية).

 التجدد الرسيع للتقنية؛ مما يصعب مواكبتها.
 البنوك تفرض رسوما عالية (يقع ضمن التكلفة العالية يف التشغيل).

 اإلجراءات الروتينية عند طلب املوافقة عىل االستفادة من مجع التربعات اإللكرتونية.
 ارتفاع سعر اخلدمات اإللكرتونية مقارنة بدخل اجلمعيات اخلريية.

 مشاركة جهات أخرى، كالبنوك ورشكات االتصاالت.
 التكلفة العالية.

 قلة البدائل املتوفرة من ناحية تقنية.
 عدم انتشار اخلدمات التقنية يف بعض األماكن.
 ضعف ثقافة املجتمع يف استخدام التقنية.

 طول العملية اإللكرتونية من قبل بعض البنوك.
 قلة املستخدمني للتقنية.

 عدم مسامهة البنوك بدور فعال يف العمل اخلريي.
 احلاجة إىل تطوير بعض األنظمة البنكية.

 بطء اإلجراءات الالزمة لذلك.
 زهد املتربع بالتربع عندما يعلم بالنسبة العالية التي تذهب للوسيط.

املقرتحات: 
 زيادة وعي العاملني يف العمل اخلريي بالوسائل التقنية وأمهيتها.
 توعية الداعمني بالوسائل التقنية املتاحة، ورشح طرق استعامهلا.

 بذل مزيد من اجلهد يف التعريف بالتربع اإللكرتوين لكافة رشائح املجتمع.
 تكثيف اللقاءات وتبادل اخلربات بني اجلهات اخلريية فيام خيص التربع اإللكرتوين.
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 تنمية املوارد البرشية؛ حيث إهنا العمود الفقري للرؤية العرصية واملحرك األسايس هلا.

 تنمية موارد مالية للتقنية  لتغطية التكاليف الالزمة إلدارة وتشغيل التقنية احلديثة  إلكرتونيًاً.
 توصية اجلهات اخلريية بمد اجلسور مع خمتلف البنوك.
 اهتامم املانحني بدعم مشاريع مجع التربعات إلكرتونيًاً.

 مد اجلسور مع املصارف واملؤسسات احلكومية املرشعة إلصدار التسهيالت 
والترشيعات للتربع اإللكرتوين.

 العناية بالبنية التحتية.
 تبني برامج إعالمية متكاملة عن التربع اإللكرتوين حتت رعاية ونفقة مؤسسات

خريية أو خاصة. 
 التنسيق مع البنوك، ومطالبتها بتحويل نموذج األمر املستديم من نموذج يدوي 
إىل نموذج إلكرتوين (أمر مستديم إلكرتوين)، من خالل أجهزة الرصاف اآليل،

واإلنرتنت، ونقاط البيع.
 تطوير األنظمة لتكون مواكبة ملتطلبات ومتغريات العرص.

 خصخصة القطاع اخلريي؛ لتخفيف العبء عن اجلهات احلكومية، وفتح جمال
التنافس اخلريي يف العمل االجتامعي.

 تكثيف الوعي االجتامعي؛ لزيادة احلس اإلنساين عند املؤسسات واألفراد.
 تفتيت تكاليف احللول التقنية، من خالل تكتل اجلهات اخلريية للتعاقد مع

الرشكات املزودة للحلول التقنية.
نتائج وتوصيات الدراسة:

نتائج الدراسة:
للقطاع  تقدمها  أن  املعلومات واالتصاالت  لتقنية  التي يمكن  الفرص  التعرف عىل   

اخلريي فيام يتعلق بجمع األموال.
 التعرف عىل بعض التحديات التي قد حتول دون االستفادة املثىل من تقنيات املعلومات 
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 تنمية املوارد البرشية؛ حيث إهنا العمود الفقري للرؤية العرصية واملحرك األسايس هلا.

 تنمية موارد مالية للتقنية  لتغطية التكاليف الالزمة إلدارة وتشغيل التقنية احلديثة  إلكرتونيًاً.
 توصية اجلهات اخلريية بمد اجلسور مع خمتلف البنوك.
 اهتامم املانحني بدعم مشاريع مجع التربعات إلكرتونيًاً.

 مد اجلسور مع املصارف واملؤسسات احلكومية املرشعة إلصدار التسهيالت 
والترشيعات للتربع اإللكرتوين.

 العناية بالبنية التحتية.
 تبني برامج إعالمية متكاملة عن التربع اإللكرتوين حتت رعاية ونفقة مؤسسات

خريية أو خاصة. 
 التنسيق مع البنوك، ومطالبتها بتحويل نموذج األمر املستديم من نموذج يدوي 
إىل نموذج إلكرتوين (أمر مستديم إلكرتوين)، من خالل أجهزة الرصاف اآليل،

واإلنرتنت، ونقاط البيع.
 تطوير األنظمة لتكون مواكبة ملتطلبات ومتغريات العرص.

 خصخصة القطاع اخلريي؛ لتخفيف العبء عن اجلهات احلكومية، وفتح جمال
التنافس اخلريي يف العمل االجتامعي.

 تكثيف الوعي االجتامعي؛ لزيادة احلس اإلنساين عند املؤسسات واألفراد.
 تفتيت تكاليف احللول التقنية، من خالل تكتل اجلهات اخلريية للتعاقد مع

الرشكات املزودة للحلول التقنية.
نتائج وتوصيات الدراسة:

نتائج الدراسة:
للقطاع  تقدمها  أن  املعلومات واالتصاالت  لتقنية  التي يمكن  الفرص  التعرف عىل   

اخلريي فيام يتعلق بجمع األموال.
 التعرف عىل بعض التحديات التي قد حتول دون االستفادة املثىل من تقنيات املعلومات 
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واالتصاالت يف مجع التربعات.
 بعض املقرتحات التي يمكن أن تؤدي إىل حلحلة الوضع. 

التوصيات:
 الدعوة إىل زيادة الوعي بدور تقنية املعلومات واالتصاالت يف مجع التربعات لدى 

املتربعني، واملانحني، والقطاعات الثالثة.
لتفعيل دور مشاريع مجع  الثالثة  القطاعات  تبني رشاكة اسرتاتيجية بني  الدعوة إىل   

التربعات إلكرتونيًاً بام خيدم الصالح العام. 

:
 الربيكان، إبراهيم حممد (١٤٢٤هـ)، األعامل التطوعية يف اإلسالم، اللقاء السنوي 
يف  للعمل  املتطوعني  استقطاب  بعنوان:  الرشقية،  باملنطقة  اخلريية  للجهات  الرابع 

اجلهات اخلريية.
العاملي  املنتدى  اإلسالم،  تصور  يف  التطوعي  البذل  (١٤٣٠هـ)،  صالح  احلصني،   

للعمل التطوعي.
جملس  بدول  اخلريي  العمل  وندوات  مؤمترات  (١٤٣٠هـ)،  عبادة  أمحد  العريب،   
اخلريي  العمل  مؤمتر  حتليلية،  وصفية  دراسة  ٢٠٠٨م:   –  ٢٠٠٠ اخلليجي  التعاون 

اخلليجي الرابع يف البحرين.
اليوم»  «اإلسالم   - والتحديات  الواقع  اإللكرتوين:  التطوع  (١٤٣٠هـ)،  الفوزان   

نموذجا، املنتدى العاملي للعمل التطوعي.
 القايض، حممد بن صالح بن عيل (١٤٢٤هـ)، األعامل التطوعية يف اإلسالم، اللقاء 
السنوي الرابع للجهات اخلريية باملنطقة الرشقية، بعنوان: استقطاب املتطوعني للعمل 

يف اجلهات اخلريية.
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 تنمية املوارد البرشية؛ حيث إهنا العمود الفقري للرؤية العرصية واملحرك األسايس هلا.

 تنمية موارد مالية للتقنية  لتغطية التكاليف الالزمة إلدارة وتشغيل التقنية احلديثة  إلكرتونيًاً.
 توصية اجلهات اخلريية بمد اجلسور مع خمتلف البنوك.
 اهتامم املانحني بدعم مشاريع مجع التربعات إلكرتونيًاً.

 مد اجلسور مع املصارف واملؤسسات احلكومية املرشعة إلصدار التسهيالت 
والترشيعات للتربع اإللكرتوين.

 العناية بالبنية التحتية.
 تبني برامج إعالمية متكاملة عن التربع اإللكرتوين حتت رعاية ونفقة مؤسسات

خريية أو خاصة. 
 التنسيق مع البنوك، ومطالبتها بتحويل نموذج األمر املستديم من نموذج يدوي 
إىل نموذج إلكرتوين (أمر مستديم إلكرتوين)، من خالل أجهزة الرصاف اآليل،

واإلنرتنت، ونقاط البيع.
 تطوير األنظمة لتكون مواكبة ملتطلبات ومتغريات العرص.

 خصخصة القطاع اخلريي؛ لتخفيف العبء عن اجلهات احلكومية، وفتح جمال
التنافس اخلريي يف العمل االجتامعي.

 تكثيف الوعي االجتامعي؛ لزيادة احلس اإلنساين عند املؤسسات واألفراد.
 تفتيت تكاليف احللول التقنية، من خالل تكتل اجلهات اخلريية للتعاقد مع

الرشكات املزودة للحلول التقنية.
نتائج وتوصيات الدراسة:

نتائج الدراسة:
للقطاع  تقدمها  أن  املعلومات واالتصاالت  لتقنية  التي يمكن  الفرص  التعرف عىل   

اخلريي فيام يتعلق بجمع األموال.
 التعرف عىل بعض التحديات التي قد حتول دون االستفادة املثىل من تقنيات املعلومات 
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إعداد

 األستاذ: عبد الرمحن عبد العزيز املطوع 

األمي املساعد للدعم الفني والعالقات العامة واإلعالم

األمانة العامة للعمل اخلريي بجمعية اإلصالح االجتامعي – دولة الكويت 

وسائل وأدوات التبرع اإللكتروني
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- الروابط تم جتربتها كلها وتعمل بشكل جيد وقت كتابة البحث.
 -   أي احصائيات أو أرقام أو نتائج مذكورة يف هذا البحث من الطبيعي أهنا ستتغري بمرور 
الوقت، لكنها تعكس األرقام الصحيحة وقت الكتابة هلذه املذكرة وبحسب املصادر واملراجع 

املذكورة.

تنويه
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مقدمة

بوجه  مؤسسة  ألية  والتميز  النجاح  سبيال  مها  املستمر  والتطوير  املتواصل  العمل 
مستحقيه.  إىل  أهله  من  اخلري  توصيل  عىل  القائمة  للمؤسسات  أوىل  باب  ومن  عام، 
واملنظامت  األفراد  أداء  وتطوير  حتسي  عىل  تساعد  احلديثة  التكنولوجيا  كانت  وإذا 
تواصل  تيسري  يف  كبريا  دورا  اخلريي  العمل  جمال  يف  لا  فإن  احلياة،  مناحي  خمتلف  يف 
املؤسسات اخلريية مع املتربعي، ورسعة توصيل الرسالة اخلريية إليهم بتكلفة تقل كثريًا 
اإللكرتونية  بالوسائل  دفع صدقته  املتربع  أهنا يرست عىل  التقليدية، كام  الوسائل  عن 
)E-Donations(، املتاحة )24( ساعة يف اليوم، ومن أي مكان، دون عناء البحث عن 

مقر املؤسسة اخلريية أو الفرع التابع لا. 
      وقد أثبتت هذه الوسائل فاعليتها يف مجع التربعات، وصارت يف بعض املؤسسات 
التربعات، وهذه  الغربية وبعض اجلمعيات اخلليجية حتقق أكثر من 30% من  اخلريية 

النسبة مرشحة للزيادة بشكل مضطرد. 
املثال، أشارت إحصائية املوقع اإللكرتوين لشبكة اخلري، والتي تتخذ       وعىل سبيل 
والية مرييالند األمريكية مقرا لا، زيادة يف التربعات تبلغ 30 % عن األعوام السابقة. 

الورقة
الثانية
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ويف السياق نفسه، ذكر رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية اخلريية ملكافحة الرسطان 
)الدكتور: عبداهلل العمرو(، يف ترصيح لصحيفة احلياة،  أن 30 % من دخل اجلمعية - 

خالل شهر رمضان - كان عرب )الصدقة اإللكرتونية(. 
ومثال ثالث يف املؤسسة التي أعمل هبا )األمانة العامة للعمل اخلريي بجمعية اإلصالح 
التابع   ،)www.khaironline.net( الين«  أون  »خري  موقع  حقق  فقد  االجتامعي(، 
الصومال -  التصحر واجلفاف يف  إغاثة ضحايا  إيرادات محلة  لألمانة، 30% من إمجايل 

خالل شهر رمضان الفائت - عن طريق التربع اإللكرتوين من خالل املوقع مبارشة. 
وهكذا نرى أن التربع اإللكرتوين سّهل من عمل اخلري، وصار التعجيل بالرب أمرًا ميرسًا؛ 
ولذا نتناول يف السطور القادمة - بشكل موجز - أدوات ووسائل التربع اإللكرتوين، 
يتاح  أن  أمل  عىل  انتشاره،  دوائر  وتوسيع  اخلريي،  العمل  تطوير  إىل  سعيًا  ومميزاهتا؛ 

إجراء دراسات متخصصة - وبشكل أوسع - يف هذا املجال. 
واهلل ويل التوفيق. 
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تمهيد 
وسائل جمع التبرعات بين األمس واليوم

اجلمعيات  عمل  الستمرار  الزمًا  ووقودًا  اخلريي،  العمل  عصب  املال  يعترب 
اخلريي  العمل  دعم  كون  إىل  باإلضافة  املجتمع،  تنمية  يف  اخلريية  واملؤسسات 
اإلسالمي بالتربعات مطلبًا رشعيًا، وجزء من هذا الدعم - أي زكاة املال - ركن 
مرشوعات  لدعم  املال  مجع  يعترب  الرشعي  املطلب  وهذا  اإلسالم،  أركان  من 
اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  ومن  اإلسالم،  رسالة  أهداف  من  اخلريي  العمل 
حفظ  وهي:  الفقهاء،  إليها  أشار  التي  اخلمس  بالرضورات  العناية  وسائل  ومن 
الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال. وقد ورد ذكر العمل اخلريي يف القرآن 
الكريم بلفظ اخلري 180 مرة، وورد - أيضًا - بمعان ومرتادفات متعددة، مثل: 
باخلري،  والتطوع  اهلل،  والصدقات، واإلنفاق يف سبيل  والزكاة،  الرب واإلحسان، 
َوامْلَْغِرِب  ِق  امْلَرْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  وا  ُتَولُّ َأْن  اْلرِبَّ  »لْيَس  تعاىل:   اهلل  قول  ومن ذلك 
َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوامْلَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيَِّي َوآَتى امْلَاَل َعىَل 
َوَأَقاَم  َقاِب  اِئِلَي َويِف الرِّ بِيِل َوالسَّ َواْبَن السَّ َوامْلََساِكَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  ُحبِِّه َذِوي 
اِء  َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساِء َوالرضَّ َكاَة َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ الَة َوآَتى الزَّ الصَّ
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ِذيَن َصَدُقوا َوُأْوَلِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن«)1(. َوِحَي اْلَبْأِس ُأْوَلِئَك الَّ
 وقوله تعاىل:»ويف أموالِّم َحٌق للَسائِّل وامَلحُروم« )2(. وسنة الرسول - صىل اهلل عليه 
وسلم - جاءت شارحة ملقاصد القرآن الكريم يف بيان فضل العمل اخلريي، واحلض 
عليه، والتطوع باخلري واإلثابة عليه، ومن أقوال الرسول - صىل اهلل عليه وسلم - يف 

هذا املجال: 

اِعي   َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة - ريض اهلل عنه - َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ - صىل اهلل عليه وسلم -: »السَّ
اِئِم النََّهاَر«)3(. ْيَل الصَّ َعىَل األَْرَمَلِة َوامْلِْسِكِي َكامْلَُجاِهِد يِف َسبِيِل اهللَِّ، َأْو اْلَقاِئِم اللَّ

 وَعْن النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي - َريِضَ اهللَُّ َعنُْه - َعْن النَّبِيِّ - َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم - َقاَل: »َمَثُل 
َلُه َساِئُر  َتَداَعى  َشْيًئا  اْشَتَكى  إَذا  ُاجْلََسِد؛  َمَثل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَرامُحِِهْم  ِهْم  َتَوادِّ امْلُْؤِمنَِي يِف 

ى«)4( . َهِر َواحْلُمَّ اجْلََسِد بِالسَّ

 وعن سهل بن سعد - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -:
»أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهام«)5( .

وكان رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - أجود الناس باخلري، ومل يكن ينافسه يف  ذلك 
أحد، ُووصف - صىل اهلل عليه وسلم - بصفات اجلود، والكرم، والعطاء بال حدود، 
فوصف بأنه: »يعطي عطاء من ال خيشى الفقر«، وأنه:»أجود باخلري من الريح املرسلة« 
احلاجة،  ذي  وإعانة  اهلل،  سبيل  يف  واإلنفاق  واجلود  للتربع  ألصحابه  الدعوة  دائم  وكان 
السبيل. وكانت حياة الصحابة - رضوان اهلل عليهم - زاخرة  وإكرام الضيف وأبناء 
تعاىل  اهلل  دعاهم  إذا  كانوا  إذ  اهلل؛  سبيل  يف  والتضحية  اخلري،  وفعل  والعطاء،  بالبذل 

1- البقرة – 177

2- الذاريات – 19

3- أخرجه البخاري )5353( ومسلم )2982(

4- رواه البخاري ومسلم واإلمام أمحد

5- رواه البخاري
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الورقة
الثانية

أمجل  وما  فيه،  وتباروا  تنفيذه،  أمر سارعوا يف  إىل  عليه وسلم -  اهلل  ورسوله - صىل 
بن  عمر  روى   - عنهام  اهلل  ريض   - وعمر  بكر  أيب  الشيخي  بي  اخلري   عىل  التنافس 
اخلطاب - ريض اهلل عنه - قال:»أمرنا رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - أن نتصدق، 
فوافق ذلك ماالً عندي، فقلت:اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مايل، 
فقال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -: »ما أبقيت ألهلك«؟ قلت: أبقيت لم مثله. 
فأتاه أبو بكر بكل ما عنده، فقال له: »ما أبقيت ألهلك«؟ قال: أبقيت لم اهلل ورسوله! 

فقلت: ال أسابقك إىل يشء بعده أبدا«. 
واإلنفاق  البذل  يف  النامذج  بمئات  اإلسالمي  والتاريخ  النبوية  السرية  مصادر  وتزخر 
والدعوة إىل التربع ملواجهة الكوارث واملحن. وكان مجع التربعات يتم بشكل مبارش 
يف  املجتمع  أبناء  بي  عام  استنفار  بعمل  عنه  ينوب  من  أو  األمر  ويل  قيام   طريق  عن 
الشدائد وامللامت، فيسارع كل من لديه فائض من مال أو طعام بتقديمه، باإلضافة إىل 
وجود العاملي عىل مجع  الزكاة من الناس وتوريدها إىل بيت املال لرصفها يف مصارفها 

الرشعية. 
ويف عرصنا احلارض تطور العمل اخلريي، وصارت له مؤسسات تعمل بوسائل ونظم 
إدارية حديثة، وتطورت معه وسائل مجع التربعات والصدقات، وبخاصة مع دخول 
التربعات  مجع  وسائل  وأصبحت  واإلعالن.  الدعاية  وسائل  وانتشار  الطباعة،  عرص 

تقوم عىل اآليت:  
1-الوسائل املبارشة: وتعني التحدث مبارشة إىل املتربعي، وحثهم عىل البذل واإلنفاق، 

ومن ثم استالم التربعات مبارشة منهم، وتضم هذه الوسائل: 
 زيارة املتربعي للمركز الرئييس وفروع اجلمعيات اخلريية يف خمتلف مناطق الدولة،  
وعىل سبيل املثال: يوجد لدى األمانة العامة للعمل اخلريي بجمعية اإلصالح االجتامعي 

16 فرعًا يف دولة الكويت، يعمل هبا 39 موظفا.    
 مجع التربعات يف املساجد. 
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 زيارة رجاالت العمل اخلريي للتجار واملورسين، وعرض املشاريع اخلريية عليهم. 
واليئات  الوزارات  يف  يتجولون  الذين   ،- ورجال  نساء   - التربعات  مجع  مندويب   

احلكومية بي املوظفي لعرض املشاريع اخلريية عليهم. 
 األسواق اخلريية. 

الناس  إىل  التربع  طلب  رسالة  توصيل  عىل  تعتمد  والتي  املبارشة:  غري  2-الوسائل 
بطريقة غري مبارشة عن طريق الوسائل التالية: 

 املراسالت الربيدية: حيث يتم إرسال رسائل بريدية إىل عناوين املتربعي املسجلي 
تربعه،  عىل  للمتربع  شكر  رسائل  املراسالت:  هذه  وتضم  اخلريية،  اجلمعية  لدى 
ومطبوعات، ومواد إعالمية تدعوه إىل التربع للجديد من املرشوعات اخلريية ومحالت 

اإلغاثة، باإلضافة إىل تقارير عن إنجازات مشاريع تم تنفيذها. 
 اإلعالنات: وتضم مجيع وسائل اإلعالن املعروفة يف الصحف واملجالت، وإعالنات 

الطرق واإلذاعة والتلفاز. 
بترصحيات  باإلدالء  اخلريية  اجلمعيات  يقوم مسؤولو  الصحفية: حيث  الترصحيات   

للصحف ووسائل اإلعالم عن مرشوعاهتم، ومحالت اإلغاثة التي يقومون هبا. 
3-التربع عن طريق األجهزة احلديثة: مع ظهور األجهزة اإللكرتونية احلديثة أصبحت 

وسائل التربع أكثر سهولة؛ حيث يتم التربع عن طريق الوسائل التالية:  
 أجهزة الدفع عن طريق البطاقات البنكية ) الكي نت والفيزا (. 

 التحويل للجمعيات اخلريية من أجهزة الرصاف اآليل. 
 عن طريق الاتف النقال، وتشمل: 

.sms إرسال رسائل -
- إجراء مكاملة حلساب اجلمعية اخلريية، ويتم خصم القيمة من رصيد املتربع عىل الاتف. 
ومع ظهور اإلنرتنت وتطورها الرسيع حدثت نقلة نوعية يف مجع التربعات باستخدام 
أدوات التربع اإللكرتوين، وهو ما سنتناوله بيشء من التفصيل من خالل هذه الورقة - 

بمشيئة اهلل تعاىل-.
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أدوات جمع التبرعات اإللكترونية

الورقة
الثانية

)اإلنرتنت(  العنكبوتية  الشبكة  أوجدته  الذي  الكبري  األثر       ال خيفى عليكم حجم 
وسائل  أرسع  قليلة  سنوات  يف  أصبحت  فقد  احلياة؛  جماالت  مجيع  يف  البرش  حياة  يف 
إىل  بقوة  لتدخل  )اإلنرتنت(  خدمات  تطورت  وقد  انتشارًا.  وأكثرها  املعلومات  نقل 
عامل التسويق والتجارة اإللكرتونية، وخالل السنوات القليلة السابقة تطورت وسائل 
)اإلنرتنت( التسويقية، وأصبح مصطلح »التسويق اإللكرتوين« )E-marketing( من 
أكثر املصطلحات انتشارًا يف عامل األعامل، واتسع مفهومه ليشمل وسائل مجع التربعات 
للجمعيات اخلريية عىل الشبكة العنكبوتية، والتي أدت إىل طفرة كبرية يف جمال »التربع 

.)E-Donations( »اإللكرتوين
     وسأعرض هنا بعض اإلحصائيات التي سنقف من خاللا عىل حجم هذه الطفرة، 

والزيادة الكبرية يف التربعات »أون الين« عن طريق: 
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أوال:اإلنرتنت ) املواقع اإللكرتونية( :   
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وفيام ييل سأستعرض بعض النامذج العاملية املميزة يف هذا املجال، والتي يمكن أن نستفيد 
منها يف تطوير وسائل مجع التربعات يف مجعياتنا اخلريية اإلسالمية، وأن نقدم من خاللا 

خدمات تقنية مميزة يف العمل اخلريي.
    وقد قسمت هذه النامذج إىل املجموعات التالية: 

أ( نامذج من مواقع الدفع اإللكرتوين. 
ب( نامذج من مواقع التسويق اإللكرتوين. 
ج( نامذج من مواقع الشبكات االجتامعية. 

د( نامذج من مواقع  التربع بالتطوع اإللكرتوين. 
وأحب أن أوضح أن رشح هذه املواقع ال يغني عن الدخول إليها وجتربة خدماهتا بشكل 
مبارش، وبخاصة أن بعض املواقع قد تضيف خدمات جديدة غري املعروضة يف هذه السطور.  

أ( نامذج من مواقع الدفع اإللكرتوين:
) www.visa.com (      visa 1-موقع

اإللكرتوين،  الدفع  بنكية متكن عمالءها من  بطاقات  بإصدار  »الفيزا«  قامت مؤسسة 
املؤسسة   ولدى  أمريكا«)6(،  »أوف  بنك  من  1958م  عام  يف  بطاقة  أول  تدشي  وتم 
فروع يف أكثر من 200 دولة يف العامل، وقد بلغ عدد عمليات السحب واإليداع والدفع 
اإللكرتوين هبذه البطاقات أكثر من 20 ألف عملية يف الثانية الواحدة. واستفاد العمل 

اخلريي كثريًا من إتاحة الفرصة للمحسني يف استخدام كرت )الفيزا( يف التربع.

6- مجيع املعلومات املذكورة من صفحة »من نحن« يف موقع فيزا

الورقة
الثانية
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)www.paypal.com( paypal 2-موقع
نقل  تتيح  مرصفية  خدمات  لتقديم  1998م  عام  أنيشء  إلكرتوين،  بنك  بال«  »الباي 
األموال عن طريق: اإلنرتنت من طرف لطرف آخر، ويتم استخدامها بشكل رئييس 
للتسوق اإللكرتوين، والرشاء اآلمن عن طريق اإلنرتنت، دون أن يضع العمالء بيانات 
معها  تتعاقد  أن  اخلريية  للمؤسسات  ويمكن  بذلك،  يقومون  مرة  كل  يف  حساباهتم)7( 

لتحويل التربعات عن طريقها، وذلك مقابل رسوم مالية)8(.
ولكن: ما الفرق بني »الباي بال« والدفع املبارش بالبطاقات البنكية؟ 

الفرق هو أن »الباي بال« يستخدم األمان العايل، بمعنى إذا كان املوقع الذي دفعت له 
عن طريق»الباي بال« غري موثوق فهو لن يستطيع أبدًا سحب أي مبالغ إضافية؛ ألن 
املبارش، وإنام جيب عليك  الدفع  االئتامنية، وهي  البطاقة  بطريقة  بال« ال يعمل  »الباي 
املوافقة عىل العملية عن طريق حسابك. أضف إىل ذلك أن »الباي بال« ال يظهر أيًا من 
معلوماتك الشخصية للبائع؛ فهو ال يظهر رقم حسابك، أو اسمك، أو رقم بطاقتك 

االئتامنية؛ مما يزيد من األمان واخلصوصية.

شعار مؤسسة »باي بال« وموضح  البطاقات االئتامنية  التي  يقبلها 

7- »الباي بال« لدهيا أكثر من 200 مليون حساب، منها 100 مليون حساب فعال.
8- لكل تربع عن طريق »الباي بال« يتم خصم 4.9% + 0.30$ للتربعات من داخل أمريكا، ومن خارج أمريكا يضاف إليها %1
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)http://www.google.com/wallet(Google Wallet0 3-حمفظة جوجل
أو )حمفظة   ،)Google Wallet( من أحدث خدمات عمالق اإلنرتنت »جوجل« خدمة  
أو  جتاريًا  كان  سواء  اإللكرتوين،  الدفع  جمال  يف  الكلمة  بمعنى  ثورة  وهي  جوجل(، 
إلكرتونية عن  حافظة  إىل  العادية  النقود  حافظة  حتويل  خدمة  عبارة عن  وهي  خريًيا، 
الدفع السلكيا من  البنكية، ومتكنك من  طريق الاتف اجلوال، بحيث ختزن بطاقاتك 
يتم السلكيا من  والدفع  املحالت واألسواق،  البيع يف  لنقاط  خالل مالمسة جوالك 

.)Near Field Communication( خالل تقنية االتصاالت قريبة املدى أو
يتم  أن  يتوقع  ولكن  فقط،   )Nexus S( جوجل  جوال  عىل  حاليًا  مطبقة  اخلدمة  وهذه 

تطبيقها عىل مجيع أنواع اجلواالت. 

صورة توضح طريقة عمل »حمفظة جوجل«

الورقة
الثانية
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ب( نامذج من مواقع التسويق اإللكرتوين:
مواقع التسويق بمفهوم »الصديق الدال عىل اخلري« )Friends Asking Friends(: وهو 
مفهوم جديد يف العمل اخلريي العاملي، وطريقة مبتكرة لتسويق املشاريع اخلريية، جتعل 
كل شخص يتبنى مرشوعا أو فكرة ويقوم بالتسويق لا بطريقة حرفية ومتميزة، تعتمد 
بشكل أسايس عىل بعض املواقع املتخصصة يف هذه اخلدمة. وهذا املفهوم جيب دراسته 
اخلمس  السنوات  خالل  تدشينها  تم  التي  املميزة  التجارب  من  واالستفادة  بعناية، 

السابقة. وسأقوم بوضع بعض النامذج من املواقع التي تعمل هبذا املفهوم.
)www.justgiving.com( just Giving 1- موقع

التربعات عن طريق  إنشاؤه عام 2000م، هبدف استخدام استقطاب  تم  موقع متميز، 
اإلنرتنت. وتقوم فكرة املوقع عىل أن يقوم كل من لديه مرشوع خريي أو محلة إغاثة بعمل 
صفحات عىل املوقع ملرشوعه، ويقوم املوقع باستقبال التربعات لذا املرشوع. وتعترب هذه 
الشبكة من أول شبكات جلب التربعات الربيطانية، وأكثرها انتشارا. وتفيد إحصائيات 
املوقع أن أكثر من 12000 مؤسسة خريية استفادت من خدماته، وشهريًا يقوم أكثر من 

42000 شخص بإنشاء صفحاهتم اخلاصة الستقبال التربعات املالية ملشاريعهم. 

صفحة تدعو للتربع لوسط أفريقيا عىل املوقع 
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وبخصوص التكلفة التي يقوم املوقع باستالمها أثناء التربع ترشحها الصورة التالية:

وتوضح هذه الصورة أن املوقع يأخذ نسبة 5% من التربع

ويعيد استثامرها ليزيد إمجايل التربع إىل %118  

)www.cauzoom.com( Cauzoom 2- موقع
هو موقع إلكرتوين متميز يف عرض املشاريع التي تريد أن تدعهام أنت  بالتربع باملال، 
أو املشاريع التي لديك وتريد عرضها ليتربع لا اآلخرون، وما يميز املوقع هو عرضه 

الرائع لتفاصيل املرشوع املراد التربع له.

)Cauzoom( صفحة من موقع

 

الورقة
الثانية
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)www.BBNOW.com( BlackBaudnow 3- موقع
من خالل هذا املوقع تستطيع أن تنشئ موقعًا إلكرتونيًاً خالل 5 دقائق، وحيتوي 

عىل 6 صفحات، وتستقبل من خالله التربعات عن طريق »الباي بال« من األهل 
واألصدقاء الذين تدعوهم لزيارة موقعك والتربع له عن طريق الربيد اإللكرتوين أو 

شبكات التواصل االجتامعي.  
)BlackBaudnow( صفحة من موقع

صورة توضح إحصائيات املوقع، وهي كالتايل:

 عدد عمليات التربع 37 ألف عملية. 
 عدد املتربعي 14 مليونا. 

 إمجايل التربعات 1.5 مليون دوالر. 
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)www.crowdrise.com( Crowdrise 4- موقع
)BlackBaudnow( ويقدم اخلدمة نفسها التي يقدمها موقع

)www.philanthroper.com( Philanthroper 5- موقع
اخلريية  للمؤسسات  يومية  قصصا  ينرش  )املحسنون(  أو   )  Philanthroper( موقع 
ومشاريعها، ويشاركها مع املتصفحي للموقع، ويف حالة أعجبك املرشوع يسمحون 
لك بالتربع من 1$ حتى 10$، وشعارهم يعرب عن فكرهتم: »بالقليل تساعد الكثري«)9(  

.)A little helps a lot(

صفحة من موقع )املحسنون(

9- التربعات حتى كتابة هذا البحث وصلت إىل أكثر من $60.000

الورقة
الثانية
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:)E-mail Marketing( 6- الربيد التسويقي
ومن خالل عدد من املواقع تستطيع املؤسسة اخلريية أن تشرتك يف إحدى هذه اخلدمات 
املميزة يف جمال التسويق عن طريق الربيد اإللكرتوين، بأسعار تنافسية، والبعض جماين، 
ومن خاللا تبتكر لا نموذج بريد إلكرتوين موحد تتواصل فيه مع العمالء. وهنا نقطة 
مهمة يف التواصل يف خدمة ما بعد التربع، فلكي حتافظ عىل املتربع جيب أن يتم تزويده 
بالتقارير التفصيلية عن مرشوعك. وأحد املواقع املشهورة يف تقديم هذه اخلدمة موقع: 

.)www.gooddonor.org(
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الورقة
الثانية

 وسائل تسويق إلكرتونية:
1- شفرة االستجابة الرسيعة )QR(: وهي رمز خمترص لكلمتي، مها: )Quick  Response(؛ 
والتي  املشفر،  األبعاد  الثنائي  الباركود  أنواع  من  نوع  وهي  الرسيعة،  االستجابة  أي: 
تويوتا  رشكة  أنشأها  من  وأول  عالية.  وبدقة  برسعة  املعلومات  تستعيد  أن  تستطيع 
أما اآلن فقد تم استعاملا  السيارات،  يف عام 1994م، وكانت تستخدم يف قطع غيار 
عىل نطاق واسع، وبإمكان أي شخص لديه كامريا هاتفية وبرنامج بسيط أن يقرأ هذه 
الشفرة، ويعرف ما ختفي خلفها من معلومات وصور وبيانات، مثل: الشفرة يف الصورة 
التالية، يمكن قراءهتا بواسطة اجلوال، ومن ثم الدخول مبارشة إىل معلومات الشفرة 

عىل اإلنرتنت. 
االتصال  بيانات  اختصار  يف  اخلريي  العمل  يف  الطريقة  هذه  من  نستفيد  أن  ويمكن 
املؤسسة  إىل  الوصول  املتربع  بام يسهل عىل  الشفرة؛  باملؤسسة وأرقام هواتفها يف هذه 

اخلريية.  

جعلهم  حيث  املتربعي؛  مع  العامة  العالقات  مستقبل  من  الكود  هذا  غري  وقد 
وتستطيع  البسيط)10(،  الرمز  هذا  خالل  من  املعلومات  من  كبرية  كمية  مع  يتواصلون 
من خالل بعض املواقع املجانية)11( أن تضع بيانات مؤسستك اخلريية أو رسالة نصية أو 
رقم هاتف مؤسستك، ويمكن ألي شخص التعرف عليها من خالل قراءة الشفرة مع 

.)12()QR( برنامج قارئ الرمز

.Irina Skaya, marketing manager at Horizon Media -10
/http://scansfer.com http://www.qrstuff.com/  أو  http://qrcode.kaywa.com -11/ أو 

.)QR Reader( :12- يمكن البحث يف خمزن التطبيقات يف هاتفك اجلوال عن هذه اجلملة
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)QR( لشفرة )صورة توضح استخدام منظمة )اليونيسيف

ج( نامذج من مواقع الشبكات االجتامعية: 
اإلنرتنت،  شبكة  عىل  املواقع  من  جمموعة  عىل  يطلق  مصطلح  االجتامعية  الشبكات 
التواصل بي  تتيح  باسم )ويب 2.0(،  ما يعرف  أو  للويب،  الثاين  ظهرت مع اجليل 
األفراد يف بيئة جمتمع افرتايض جيمعهم حسب جمموعات اهتامم أو شبكات انتامء )بلد، 
املبارش،  التواصل  خدمات  طريق  عن  يتم  هذا  كل  إلخ(،   ... رشكة  مدرسة،  جامعة، 
مثل: إرسال الرسائل، أو االطالع عىل امللفات الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم 

ومعلوماهتم التي يتيحوهنا للعرض.
التواصل االجتامعي، وختصصت  بتبني شبكات متخصصة يف  وقامت رشكات عاملية 

بعض الشبكات يف حتديد رشائح حمددة من املجتمع، ومن أمثلتها: 
 شبكة ) LinkedIn(: رشحيتها رجال األعامل.  

 شبكة ) Flicker(: رشحيتها املصورون. 
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 شبكة )YouTube(: ورشحيتها املعجبون بالفيديو. 
كام يوجد شبكات اجتامعية عامة، انترشت عىل نطاق واسع بي الناس، ومها شبكتا: 
وال  لتنافسهام.  بلس(  )جوجل  شبكة  السنة  هذه  ودخلت  )تويرت(،  و  بوك(  )الفيس 
نستطيع ونحن نتكلم عىل أدوات ووسائل التربع اإللكرتوين أن نغفل هذه الشبكات 
املالية  املوارد  وزيادة  أوالً،  اخلريية  باملشاريع  الوعي  زيادة  يف  جدًا  فعال  أثر  لا  التي 

للمؤسسات اخلريية ثانيًا. 
وسأعرض بعض النامذج والتطبيقات املستخدمة يف هذه الشبكات االجتامعية:

http://www.giveatweet.com )GiveATweet( 1-موقع
عملية  لتسهيل  )تويرت(؛  االجتامعية  الشبكة  ملستخدمي  جمانية  خدمة  املوقع  هذا  يقدم 
التربع للمغردين، كام أهنا تقوم بإعالم املتابعي لك يف )تويرت( عن عملية التربع التي 

قمت هبا، واملؤسسة التي قمت بالتربع لا؛ مما يشجع اآلخرين عىل التربع. 

)Give ATweet( صفحة من موقع

:www.twibbon.com )Twibbon( 2- موقع
يف  االجتامعية  الشبكات  يف  التوعية  من  نوع  خلق  يف  مبتكرة  فكرة  يقدم  املوقع  هذا 
صورتك  عىل  صغري  شعار  بوضع  تقوم  بأن  وطريقته  تدعمه،  أن  تريد  الذي  املرشوع 
يف ملفك يف الشبكة االجتامعية ) التويرت– الفيس بوك (، وبمجرد وضع هذا الشعار 
املتابعون لك بالسؤال عن سبب وضع الشعار، وحينها سيتم تكوين نوع من  سيقوم 

التواصل يف املرشوع الذي تود دعمه. 

الورقة
الثانية
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ويوجد لذا املوقع تطبيق يف خمزن الربامج يف )اآلي فون()13( .
)Twibbon( صورة من صفحة موقع

وهنا نامذج من الرموز: 

:www.fundrazr.com)Fundrazr( 3- موقع
من خالل هذا املوقع تستطيع أن تقوم بإنشاء املرشوع اخلريي الذي تريد من الناس أن 

يتربعوا له، ثم تقوم بالكتابة عنه، ثم تشارك الرابط عن طريق الشبكات االجتامعية
 )الفيس بوك والتويرت(، وسيتم مجع األموال عن طريق حساب »الباي بال«)14( . 

Twibbon App -13
14- ال يشرتط أن يكون لديك حساب ب- »الباي بال« للتربع، لكن يشرتط أن يكون لديك حساب »باي بال« جلمع األموال 

من اآلخرين.
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د( نامذج من التربع بالتطوع اإللكرتوين:
عن  أو  الوقت،  من  بجزء  اإللكرتوين  بالتطوع  التربع  اإلنرتنت  مواقع  من  عدد  يتيح 
طريق زيارة مواقع معينة للبحث عىل اإلنرتنت، أو عن طريق وضع رابط موقع املؤسسة 

اخلريية يف التوقيع داخل الربيد اإللكرتوين.. وفيام ييل عرض لنامذج من هذه املواقع: 
)www.Everyclick.com( 1- موقع

حيمل هذا املوقع فكرة تطوعية خريية رائعة، تقوم عىل تسويق فكرة البحث من خالله، 
وهو يستخدم تقنيات البحث يف موقع Yahoo، وكل ضغطة زر للبحث عن كلمة أو 
موقع عليه يقوم املوقع مقابلها بالتربع بقيمة مالية حمددة من عائد اإلعالنات التي تتم 
عليه؛ نتيجة كثرة الزيارات التي تتم بالبحث من خالله، فهي تربط املستخدم للبحث 

بأن يقوم بالبحث، ويف نفس الوقت أن ينوي املساعدة وأخذ األجر. 
إحصائية توضح عدد التربعات التي متت عن طريق املوقع، والتي تزيد عن 2 مليون جنيه إسرتليني

الورقة
الثانية
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:)www.goodsearch.com(2- موقع
يقدم هذا املوقع الفكرة السابقة نفسها، ولكنه يتميز بتحديد املرشوع اخلريي الذي 

تريد التربع له مسبقًا من عائد زيارة املوقع والبحث فيه، ويتلخص عمله يف ثالث
 خطوات، وهي: 

1- اختيار املرشوع أو االحتياج. 
2- ابحث يف الشبكة العنكبوتية، أو تسوق )أون الين(.

3- املوقع سيقوم بالتربع للمرشوع الذي اخرتته يف كل مرة تبحث أو تشرتي منتجا.

صفحة توضح خطوات البحث عىل املوقع

:)Donate a word( 3- موقع
 ،)docs.google.com( »قامت منظمة »اليونيسيف«، بالتعاون مع خدمة »جوجل دوك
بعمل مرشوع لدعم تعليم األطفال املحرومي من التعليم عن طريق التربع بالكلامت 
أثناء تصحيح  الباحث  يضغط  بحيث  كروم«  متصفح »جوجل  باخلطأ يف  تكتب  التي 
اخلطأ بزر املاوس األيمن عىل خيار تربع هبذه الكلمة لصالح اليونيسيف، وكلام زادت 
النقرات عىل كلامت البحث التي يتربع هبا زوار »جوجل« زادت عائدات اإلعالنات 
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التي تتربع هبا »جوجل« ملنظمة »اليونيسيف«  .
وملعرفة املزيد عن هذه اخلدمة يمكن زيارة هذه الصفحة: 

http://www.digitalbuzzblog.com/unicef-donate-a-word-campaign

شعار موقع التربع بالكلمة 

:)www.minesactioncanada.org( 4- موقع
هذا املوقع يقدم فكرة مميزة وتسويقية للتربع بحسب الوقت الذي متلكه، فلو كان لديك 
5 دقائق فقط فإنه توجد بعض الفعاليات التي تستطيع أن تدعم فيها العمل اخلريي هبذه 
الدقائق، وإذا كان لديك 30 دقيقة فهناك فعاليات أكثر، وإذا أردت االلتزام توجد مهام 
خمتلفة، وإذا وجدت لديك خربة حمددة  فأنت مشارك معهم من خالل دعمك املتواصل.

الورقة
الثانية
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:)www.wisestamp.com(5- موقع
هل لديك توقيع يف اإليميل اخلاص بك؟ إذن، فلامذا ال جتعل هذا التوقيع يدعم مرشوعا 
خرييا، فعن طريق هذا املوقع املجاين تستطيع أن تبتكر معلوماتك اخلاصة يف التوقيع، 
ومن ثم تضيف أحد إعالنات اجلهات اخلريية، أو مرشوعا خرييا يستطيع من خالله 
مستقبل اإليميل أن يدخل لذا املرشوع ويتربع له، أو يشارك به مع متابعيه يف الشبكات  

االجتامعية.

نموذج من التواقيع التي يتيحها املوقع

نموذج من التواقيع التي يتيحها املوقع
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:)www.salesforcefoundation.org(6- موقع
وحيوي فكرة تسويقية للمؤسسات والرشكات الكبرية التي يتوفر لدهيا عدد كبري من 

املوظفي، عن طريق التربع باملنتجات أو أوقات عمل املوظفي.  

صورة توضح إحصائيات عن عدد املؤسسات املشرتكة يف املوقع، وعدد الساعات التي تم التربع هبا

:)www.sparked.com( 7- موقع التطوع اإللكرتوين ببعض الوقت
هذا املوقع خمصص لألشخاص املشغولي، والذين ال يمكنهم احلضور إىل مقر املؤسسة 
اخلريية، حيث يتيح لم التربع ببعض الوقت لصالح العمل اخلريي إلكرتونيًاً، وذلك 
ينطبق عىل األعامل واملهارات التي يصلح تسليمها عن طريق اإلنرتنت، وتوفر تكلفة 
مالية عىل املؤسسة اخلريية، مثل: تصميامت اجلرافيك، أو أعامل الكتابة والتحرير، أو 

الربجمة.

الورقة
الثانية
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صور توضح خطوات التسجيل يف املوقع
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عند إمتام التسجيل خيربك املوقع بعدد األشخاص الذين يشرتكون معك يف املهارات 
التي تتقنها، ويعطي صورا ملجموعة منهم ربام يكون بينهم أصدقاء تعرفهم من خالل 

الشبكات االجتامعية.
ماذا نستفيد من استعراض هذه املواقع؟

بعد استعراض هذا العدد من املواقع العاملية يف دعم العمل اخلريي، أود أن أضع بي 
أيديكم عددًا من النقاط املهمة  لنستفيد منها يف العمل اخلريي اإلسالمي، وهي: 

1- هذه املواقع تتميز بجامل التصميم وروعته وبساطته، بام خيدم فكرة املوقع. 
2- املواقع تستغل قوة التسويق االجتامعي اإللكرتوين عن طريق الشبكات االجتامعية. 
3- يوجد شفافية يف عرض بيانات وإحصائيات عدد الزوار، وحجم التربعات، وعدد 

املشرتكي. 

الورقة
الثانية
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4- توفر املواقع معلومات كافية ووافية عن كل مرشوع خريي تعرضه. 
تسّهل  بطريقة  وتصنيفها  املختلفة،  مشاريعها  يف  البحث  بقوة  املواقع  بعض  متتاز   -5

عملية التربع. 
وأنصح إخواين العاملي يف املؤسسات اخلريية بـ:

1- زيارة هذه املواقع، والتعرف عىل التجربة ونقلها. 
2- وضع الصبغة اإلسالمية يف تسويق مثل هذه املشاريع؛ فـ »الدال عىل اخلري كفاعله«.

3- مرشوع الصحبة: كل مواطن يكفل يتيام. 
 

ثانيًا: الجوال: 
تتعدد استخدامات أداة اجلوال يف التربع لصالح اجلمعيات اخلريية، ومن األمثلة عىل 

هذه االستخدامات:
يتيح  حيث  البنكية،  اخلدمات  إحدى  اخلدمة  هذه  تعترب  آخر:  حساب  إىل  التحويل   
البنك لعمالئه إجراء بعض العمليات املرصفية، مثل: التحويل إىل حساب آخر، عن 

طريق اجلوال، والتي يمكن من خاللا التربع لصالح اجلمعيات اخلريية.

يكون  ما  غالبا   - رقم  بتخصيص  االتصاالت  رشكات  فتقوم   :SMS نصية  رسائل   
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قصريا ال يتجاوز أربع خانات- يكون خاّصا للجمعية اخلريية، بحيث يقوم الشخص 
الذي يريد التربع بإرسال رسالة فارغة إىل هذا الرقم، وتذهب تكلفة هذه الرسالة - 

مثاًل )10( رياالت - لصالح اجلمعية اخلريية.

 االتصال اخلريي: حيث تقوم رشكات االتصاالت بتخصيص رقم - غالبا ما يكون 
قصريا ال يتجاوز أربع خانات- يكون خاّصا للجمعية اخلريية، بحيث يقوم الشخص 
الذي يريد التربع باالتصال عىل هذا الرقم، وتذهب تكلفة هذا االتصال - مثاًل )10( 
واإلفادة  التربع،  عىل  الشكر  بتقديم  اآليل  الرد  يقوم  ثم  اجلمعية،  لصالح   - رياالت 

باستالمه.
             

                  
      

           
                       

                   
               

الورقة
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بمختلف  باجلواالت  برنامج خاص  توفر  األداة عىل  تعتمد هذا  التربعات:  برنامج   
بحيث  املسؤولة،  احلكومية  اجلهة  قبل  من  له  مرصحا  الربنامج  هذا  ويكون  أنواعها، 
ن مستخدميه من التربع لصالح اجلمعيات اخلريية، وذلك من خالل قاعدة بيانات  ُيمكِّ

باجلمعيات يشتمل عليها الربنامج.

ثالثًا: األجهزة اإللكترونية األخرى:

                                   

��� �������� ���������.indd   66 7/1/2013   3:24:29 PM



- 67 -

1- أجهزة الرصاف اآليل:
بالتحويل إىل حساب اجلمعيات  للتربع، وذلك  حيث يمكن استخدام الرصاف اآليل 
اخلريية من أي بلد وبأي مبلغ كان، ضمن احلد اليومي املسموح به، وهو 20.000 

ريال. وذلك من خالل اتباع اخلطوات التالية:
1- اخرت من القائمة التي سوف تظهر خيار »حتويل«.

2- من صفحة قائمة احلواالت، اخرت » التحويل إىل حساب«.
3- أدخل مبلغ التربع.

4- أدخل رقم احلساب اخلاص باجلمعية املراد التربع لا. 
5- سوف يظهر اسم اجلمعية للتأكيد.

6- ثم االستمرار إلهناء عملية التحويل.

2- األجهزة الذكية:
                                  

                                                                        
                                                                             

                                               

من األمثلة عىل هذه األجهزة ما هو موجود يف العاصمة الدنامركية »كوبنهاجن«، ويسمى 
»جهاز صديق البيئة«، وتقوم فكرة هذا اجلهاز، الذي يكون متواجدا عادة يف األسواق 
الفارغة،  املعدنية  املياه  علبة  مثل:  البالستيكية،  املخلفات  من  االستفادة  عىل  الكبرية، 
حيث يقوم الشخص بوضع العلبة البالستيكية الفارغة داخله من أجل االستفادة منها 
وإعادة تدويرها، ويف املقابل يعطي اجلهاز خيارين للشخص الذي قام بإدخال العلبة 
)فيشة( خيرج  نقودا، من خالل وصل  العملية  قيمة هذه  يأخذ  أن  إما  الفارغة، ومها: 

الورقة
الثانية
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من اجلهاز ويستلم قيمته من الكاشري املوجود يف السوق، أو أن يتربع بالقيمة لصالح 
اجلمعيات اخلريية، وعندها خترج من اآللة ورقة تفيد بأن التربع وصل، وتشكره عليه.
http://www.youtube.com/watch?v=mDJivngYBQE :ملشاهدة آلية عمل اجلهاز 

3- نقاط البيع:
                           

التجارية،  املراكز  يف  املوجودة  األجهزة  مثل،  الرصاف،  ببطاقة  خاص  جهاز  يوضع 
ولكنه خاص بحساب اجلمعية، ويتم التربع آليًا بواسطته مبارشًة عىل حساب اجلمعية، 
وتنفذ هذه الفكرة يف املراكز واملحالت التجارية احلساسة؛ مما يسهل عىل املتربع ذلك، 
حيث يقبل اجلهاز أي بطاقة رصاف عىل أي بنك، ويتربع باملبلغ الذي يريده، كام يمكن 
وضع اجلهاز يف مبنى اجلمعية اخلريية، حيث إن هناك بعض األشخاص ال حيمل أمواال 
نقدية ويعتمدون عىل بطاقة الرصاف، فيمكنهم التربع عن طريق البطاقة وجهاز نقطة 

البيع)15(.

http://www.denana.com/essay/articles.aspx?article_no=471 -15
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توصيات عامة

1- استخدام اإليميل التسويقي )E-mail Marketing( يف التواصل مع املحسني.
2- عدم الطلب املبارش من املحسني يف التسويق العام، إال يف حاالت خاصة. 

3- إذا قررت الطلب من املحسني )أون الين(، فيجب أن يكون الطلب جاّدًا ومبارشًا. 
4- استقطاب كوادر برشية حرفية يف إدارة املواقع اإللكرتونية. 

5- استقطاب متخصص يف التسويق اإللكرتوين، وخاصة يف املجال اخلريي.
للتربع اإللكرتوين،  املالية  التقارير  العليا والوسطى عن طريق  للقيادة  الوعي  6- بث 

ومقارنتها مع التربع التقليدي، وحساب التكلفة والتوفري.
7- إرسال بعثة للخارج لالطالع عىل التجارب العاملية يف التربع اإللكرتوين.

 .) Content Manger ( 8- إنشاء دورات خاصة يف إدارة املحتوى
9- استطالع آراء املتربعي عن وسائل مجع التربعات املفضلة لدهيم.

التعامل  التقنيات وفهم طريقة  العمل عىل أحدث  العاملي يف  بتدريب  10- االهتامم 
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معها؛ لالستفادة منها يف زيادة املوارد املالية للعمل اخلريي. 
11- إعداد ورش عمل، بمشاركة اختصاصيي يف التقنيات احلديثة واإلنرتنت، 

واختصاصيي يف التسويق، عن كيفية زيادة املوارد املالية باستخدام وسائل التربع 
اإللكرتوين. 

12- التطوير املستمر ملواقع اجلمعيات اخلريية باستخدام أحدث التقنيات املستخدمة 
يف اإلنرتنت. 

13- نرش ثقافة »التربع اإللكرتوين«، بي فئات املجتمع. 
14- الرتكيز عىل وسائل التواصل اإللكرتونية مع املتربعي؛ فهي أرسع وأقل تكلفة 

من وسائل التواصل التقليدية. 
15- االهتامم بتأمي املعلومات والبيانات يف وسائل التربع اإللكرتوين. 

الرتويج  اإلنرتنت، واستخدامها يف  االجتامعية عىل  التواصل  بشبكات  االهتامم   -16
للعمل اخلريي ونرش ثقافته، والدعوة للتربع اإللكرتوين. 

أحدث  عىل  لالطالع  اإلنرتنت؛  عىل  العاملية  اخلريية  املؤسسات  مواقع  زيارة   -17
الوسائل التي تستخدمها يف العمل اخلريي. 

18- مطالبة وسائل اإلعالم املختلفة بدور أكثر تأثريًا يف تعريف أفراد املجتمع بالتربع 
اإللكرتوين ومدى حاجة املجتمع إليه. 

19- تدريب متطوعي للعمل يف جماالت »التسويق اإللكرتوين« للمؤسسات اخلريية 
عىل اإلنرتنت. 

حول  العلمية  والبحوث  الدراسات  من  املزيد  إلجراء  الباحثي  جهود  تدعيم   -20
»التربع اإللكرتوين«؛ مما يسهم يف حتسي واقع العمل اخلريي بشكل عام.
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القواعد القانونية المنظمة للتبرعات اإللكترونية

إعداد الدكتور: إبراهيم حممد احلديثي
أستاذ القانون اإلداري املساعد 

ومدير عام اإلدارة القانونية
كلية األنظمة والعلوم السياسية

جامعه امللك سعود

الورقة

الثالثة
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مقدمة

تعترب التربعات اإللكرتونية للجمعيات اخلريية أحد املشاريع التي تبنتها وزارة الشؤون 
االجتامعية، واملتمثلة يف موقع عىل شبكة » اإلنرتنت « يعمل عىل تلقي التربعات بطريقة 

إلكرتونية، وذلك من خالل بوابة الدفع اإللكرتوين، وإيصالا إىل اجلمعيات اخلريية.

أنواع الخدمات اإللكترونية:
مثل:  االئتامنية،  البطاقات  تتم عن طريق:  اإللكرتونية  التربعات  من  أنواع  هناك عدة 
»املاسرت كارد«، وعن طريق رسائل اجلوال )SMS(، وعن طريق التحويل بي احلسابات، 

سواء بواسطة األمر املستديم أو الاتف املرصيف.

المتطلبات األساسية للدخول إلى بوابة الدفع اإللكتروني:
يف  تسجل  وأن  االجتامعية،  الشؤون  وزارة  لدى  مسجلة  اجلمعية  تكون  أن  جيب   -1

برنامج الدفع اإللكرتوين حتى تستطيع االستفادة من خدماته.
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2- جيب أن يكون للجمعية اخلريية موقع إلكرتوين.
3- جيب أن يكون املوقع اإللكرتوين مهّيًأ للتكامل مع نامذج املستندات التي يتم تزويدها 

من قبل الوزارة أو مشغل اخلدمة.
4- ستكون اجلمعية اخلريية حتت الرقابة املبارشة لوزارة الشؤون االجتامعية، من خالل 

معرفة حركة التربعات لصالح اجلمعية.

:)SMS( ضوابط جمع التبرعات باستخدام تقنية رسائل الجوال
القصرية  اجلوال  رسائل  طريق  عن  التربعات  جلمع  ضوابط  الداخلية  وزارة  وضعت 
)sms(، حيث كلفت الوزارة الشؤون االجتامعية بتشكيل جلنة مكونة من ست جهات، 

هي: وزارات: الداخلية، والشؤون االجتامعية، والثقافة واإلعالم، والشؤون اإلسالمية، 
وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، ومؤسسة النقد؛ لدراسة ظاهرة الرسائل النصية 
اللجنة  وضعت  وقد  خريية،  ملشاريع  املالية  التربعات  جلمع  تدعو  التي  اجلوال،  عرب 
ضوابط تضمن سالمة العمل اخلريي يف عملية مجع التربعات باستخدام تقنية رسائل 

اجلوال )sms(، ويف دعم مشاريع اجلمعيات اخلريية، وهي عىل النحو التايل)1(: 
1- أن تتقدم اجلمعية اخلريية للجهة املرشفة بطلب الرتخيص لا بجمع التربعات عن 

 .)sms( -طريق رسائل ال
2- يصدر للجمعية ترخيص بجمع التربعات من قبل الوزارة. 

بإبالغها  الوزارة  اجلمعية  ختاطب  اخلدمة  مزود  رشكة  مع  اجلمعية  تتعاقد  عندما   -3
بالتعاقد مع الرشكة، مرفقا به العقد املوقع بينهام. 

4- ال يسمح للجمعية بالتعاقد مع أكثر من رشكة مزودة للخدمة. 
5- عدم قيام اجلمعية ومزود اخلدمة بإرسال طلب التربع عن طريق الرسائل القصرية 
لألفراد أوغريهم، وأن يقترص طلب التربع باإلعالن يف الصحف، ووسائل اإلعالم، 

1-  جلنة لتنظيم التربعات اخلريية برسائل اجلوال، االثني 22/ حمرم 1430هـ، االقتصادية اإللكرتوين، العدد 5579
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ومطبوعات اجلمعية، وموقعها اإللكرتوين، بالرقم اخلاص بالتربع فقط. 
6 - يتم استقبال التربعات عرب الرسائل القصرية لصالح اجلمعية عىل الرقم املعلن فقط. 
7 - جيب أن حتتوي مجيع اإلعالنات عرب الصحف أو الوسائل اإلعالمية األخرى عىل: 
الرقم اخلاص بالتربع، تكلفة الرسالة، رقم الرتخيص بجمع التربعات، ورقم تسجيل 

اجلمعية اخلريية بالوزارة. 

النظام الذي تخضع له التبرعات اإللكترونية:
إىل  باإلضافة  اإللكرتونية،  التربعات  تنظم عملية  رئيسية  أنظمة  ثالثة  الواقع هناك  يف 

الضوابط اخلاصة بالرسائل النصية، وهذه األنظمة هي كالتايل:
بتاريخ  م/18،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اإللكرتونية:  التعامالت  أوال:نظام 
1428/3/8هـ، حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة الثامنة منه عىل: »تيسري استخدام 
التعامالت والتوقيعات اإللكرتونية عىل الصعيدين املحيل والدويل، لالستفادة منها يف 

مجيع املجاالت، ومنها: الدفع املايل اإللكرتوين«.
ويرتتب عىل هذا أن التربع اإللكرتوين يعترب عقدا بني املتربع واألطراف األخرى، وهم: 

املنشئي، والوسيط، واملرسل إليه، ومقدم خدمات التصديق.
 املنشئي: هو املتربع، وهو الشخص الذي يرسل تعاماًل إلكرتونيًاً.

 والوسيط: هو البنك، الذي يتسلم تعامال إلكرتونيًا من املتربع، ويسلمه إىل شخص 
آخر، سواًء كان الوزارة أو اجلمعية.

 واملرسل إليه: هي اجلمعية اخلريية، وهي اجلهة التي وجه املتربع تربعه إليها. 
 مقدم خدمات التصديق: وهو هنا الوزارة أو مؤسسة النقد، وهي اجلهة املرخص لا 

بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة تتعلق هبا التوقيعات اإللكرتونية. 
فالعالقة القانونية هنا تشمل أربعة أطراف، كل طرف له حقوقه وواجباته جتاه اآلخر، 
تعامله  املتربع  يرسل  أن  بمجرد  فمثاًل:  عامة،  وواجبات  حقوق  يف  يشرتكون  وكلهم 
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البنك،  إىل  النت،  أو  املرصيف  الاتف  أو  الرصاف  طريق  عن  وهوالتربع  اإللكرتوين، 
عامة،  حقوق  العالقة  هذه  عىل  ويرتتب  البنك.  وبي  بينه  نشأت  قانونية  عالقة  فهناك 

وحقوق خاصة:
 احلقوق العامة: تتضمن استخدام الرسية يف التعامل معه )عدم إفشاء التربع، أو اجلهة 
املتربع لا(، وكذلك ضامن توصيل التربع إىل اجلهة املرسل إليها، وهي اجلمعية اخلريية، 
وتوفري نقل آمن للمعلومات وتشفريها؛ ملنع التالعب هبا، ولذا يقع عىل البنك واجب 

تشفري قناة االتصال بينه وبي املتربع والوزارة واجلمعية. 
قيامه  عند  عليها  وافق  املتربع  أن  يفرتض  التي  الرشوط  وتتضمن  اخلاصة:  احلقوق   
بإجراء التعامل اإللكرتوين، مثل: أن يكون لديه رصيد، وأن يكون هو صاحب احلساب 

الذي سيحول منه .....  وهكذا. 
وهناك عالقة قانونية أخرى بي الوزارة واجلمعية اخلريية، تتضمن أال تتدخل الوزارة 
الوزارة  تراقب  الوصول إىل اجلمعية اخلريية، كذلك أن  التربع اإللكرتوين من  يف منع 
حركة التعامالت اإللكرتونية بي املتربعي واجلمعيات، وتتأكد من رشعيتها النظامية، 
)وأقصد برشعيتها النظامية عدم استخدام حتويالت مشبوهة - مثل: غسيل األموال-

بحجة التربع للجمعية اخلريية(.
التربع لصاحلها،  التي يفرتض أن يكون  ثالثة تنشأ بي اجلمعية اخلريية،  عالقة قانونية 
والبنك، وحُتتم هذه العالقة إبرام عقد تقديم خدمات يوقع بي البنك واجلمعية اخلريية، 
حتدد فيه حقوق وواجبات كل األطراف، ومنها: ضامن أمن التحويل للحساب، وضامن 
حتويل كل التربعات حلساب اجلمعية، وكذلك رسية املعلومات، بحيث ال ُتعطى إىل أي 

جهة إال بمعرفة وموافقة اجلمعية اخلريية.
كام أن هناك عالقة قانونية تنشأ بي املتربع واجلمعية اخلريية، وهذه عالقة ال يتضمنها 
عقد مكتوب، وإنام التزام ديني وأديب بأن يتربع الشخص للجمعية، والتزام نظامي بأن 
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تتفق اجلمعية عىل املبلغ املتربع به لتحقيق أهدافها. 
ثانيا: نظام سداد للمدفوعات: وقد صدر بقرار جملس الوزراء رقم 172 بتاريخ

نظام  وهو  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  أنظمة  أحد  وهو  1428/5/25هـ، 
ومرشوع  اململكة،  يف  إلكرتونيًا  األخرى  واملدفوعات  الفواتري  ودفع  لعرض  مركزي 
»اخلري الشامل« يعترب أحد املشاريع املنظمة ل- »نظام سداد« عن طريق وزارة الشؤون 

االجتامعية.
النقد املرشفة عىل »نظام  قانونية بي مؤسسة  ُينشئ »نظام سداد« عالقة  أن   يفرتض 
سداد« ووزارة الشؤون االجتامعية؛ ألن مرشوع »اخلري الشامل« أصبح أحد املشاريع 
هناك  يكون  أن  عليه  يرتتب  وهذا  سداد«،  »نظام  طريق  عن  منها  االستفادة  يتم  التي 
أعامل  تنظم  التي  والواجبات  احلقوق  حتدد  سداد«،  و»نظام  النقد  مؤسسة  بي  اتفاقية 

برنامج اخلري الشامل.
التجارية  البنوك  يف  لتشغيلها  العامة  والقواعد  البنكية:  احلسابات  فتح  قواعد  ثالثا: 
باململكة، حيث تضمنت بندا خاصا باجلمعيات اخلريية، وحتديد رشوط السامح لا بفتح 
النقدية  التربعات  البند 24 عىل أن »يسمح باستقبال  البنوك، حيث نص  حسابات يف 
حسابات  من  لا  املبارش  التحويل  وكذلك  اخلريية،  للجمعيات  البنكية  احلسابات  يف 
أخرى، ومن االستقطاعات، وبطاقات الرصاف اآليل، والبطاقات االئتامنية، واألوامر 
املستديمة، واإلنرتنت، طاملا أن هذه التربعات تأيت من مصادر مرصفية داخل اململكة 

فقط، متكن من معرفة الشخص املتربع.

التعاقد عبر شبكة المواقع )web( أوالبطاقات االئتمانية:
البطاقة  أو  النت  طريق  عن  التربع  يتضمن  أن  يفرتض  التعاقد؟  عملية  تتم  كيف   
االئتامنية آلية الدفع، ورشوط التربع، ومكانه، واسم اجلمعية املتربع لا، ومقدار التربع، 
والقانون الذي حيكم العقد، وغري ذلك من الرشوط واملعلومات التي ختتلف بحسب 
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نوع الوسيلة املستخدمة، سواء عن طريق النت، أو الرصاف للتحويل بي احلسابات، 
أو البطاقة االئتامنية.

التربع بواسطة بطاقات االئتامن خيتلف تكييفه القانوين عن عقد التربع بواسطة التحويل 
القواعد  عن  قلياًل  خمتلفة  قانونية  قواعد  تنظمها  االئتامن  بطاقات  ألن  احلسابات؛  بي 
القانونية التي حتكم أعامل البنك عند التحويل بي احلسابات، فبطاقات االئتامن ال تدفع 
فورًا، وإنام بعد ميض مدة زمنية معينة قد تستغرق يومًا أو أسبوعا أو أكثر، كذلك فإنه يف 
حال رسقات بطاقات االئتامن تكون اإلجراءات البنكية أكثر بطئًا؛ لتاليف االستمرار يف 
استخدام البطاقة، وأكثر تعقيدًا من غريها من اإلجراءات البنكية، إال إذا انتبه صاحب 
بوقف  فوريًا  إجراًء  يتخذ  أن  جيب  البنك  فإن  الرسقة  عن  وَبّلَغ  رسقت  أهنا  البطاقة 

التعامل هبا. 
 منازعات عقود التربعات اإللكرتونية:

عقود التربعات اإللكرتونية تتم يف الغالب بي أطراف مقيمي يف أماكن خمتلفة، إما يف 
دولة واحدة أو دول متعددة، فام هي املحكمة املختصة بمنازعاته؟

عىل  اإللكرتونية  العقود  لقضايا  القضائي  االختصاص  يف  الدولية  األنظمة  ختتلف 
اجتاهات خمتلفة، منها:

1- أن االختصاص القضائي يكون للمحكمة التي اتفق عليها املتعاقدان؛ وذلك من 
أجل التيسري عىل املدعي حتى يتمكن من احلصول عىل احلامية القضائية املطلوبة.

2- أن االختصاص القضائي يكون ملحكمة إبرام العقد أو تنفيذه، وهذا االجتاه تأخذ 
به بعض األنظمة العربية)2(.

3- أن االختصاص القضائي يكون للمحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها حمل إقامة 
املدعى عليه)3(.

ولعل من املناسب يف العقود اإللكرتونية العمل بام ذهب إليه أصحاب القول الثاين من 

2-  انظر مثاًل: قانون املرافعات املرصي )املادة 30، الفقرة الثانية(.

3- وهو ما تأخذ به اململكة العربية السعودية، انظر: التعميم رقم )2/2394(. ويرد عىل ذلك بعض االستثناءات، انظرها يف التعميم 

املشار إليه.
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أن القايض املختص هو قايض املدعي بصفته صاحب احلق يف اخلصومة؛ وذلك ملا عليه 
فإذا  العقد،  الطرف األضعف يف  املتربع هو  إن  التعاقد عرب اإلنرتنت، حيث  احلال يف 
ترضر منه بسبب تزوير توقيعه أو عدم تنفيذ العقد كام تم االتفاق عليه، ونحو ذلك، 

فيكون غالبًا هو املدعي)4(.
املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  اإللكرتونية  التعامالت  نظام  فوض  اململكة  ويف 
أو  إلكرتوين،  سجل  تزوير  مثل:  املخالفات،  من  يقع  ما  عىل  والتفتيش  الضبط  مهمة 
توقيع إلكرتوين، أو تقديم معلومات خاطئة عمدا إىل مقدم اخلدمة، أو انتحال شخص 
هوية شخص آخر)5(، وإحالة املحرض إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام لتتوىل التحقيق 

واالدعاء العام فيها)6(، واليئة بدورها حتيل الدعوى إىل املحكمة املختصة.
ومل حيدد النظام من هي املحكمة املختصة، غري أن مجيع املنازعات املرصفية التي تكون 
ناجتة عن تعامالت بنكية مثل: خمالفات بطاقات االئتامن، أو التحويل بي احلسابات، 
ختتص هبا اللجنة املرصفية، أما التربع عن طريق النت مبارشة من املنزل لبوابة املدفوعات 
فلم حيدد النظام من املختص، وإن كنت أرجح أن تكون املحكمة العامة؛ باعتبار واليتها 

العامة.

التوصيات
وحتى تستفيد اجلمعيات اخلريية من فكرة التربع اإللكرتوين، وحتقق الفكرة أهدافها؛ 

نقرتح التوصيات التالية:
1- يلزم إصدار جمموعة من الترشيعات القانونية )أنظمة ولوائح( ختتص بتنظيم التربعات 

اإللكرتونية بشكل مبارش، بحيث حتدد بوضوح حقوق وواجبات كل األطراف.

4- العقود اإللكرتونية: دراسة فقهية مقارنة، د. عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل النارص، األستاذ املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية - كلية 

الرتبية – جامعة امللك سعود – الرياض – اململكة العربية السعودية.
5- نظام التعامالت اإللكرتونية، املادة 6/23

6- نظام التعامالت اإللكرتونية، املادة 26
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2- أن تكون هناك جهة قضائية واضحة وحمددة ختتص بالفصل يف املنازعات الناجتة 
عن التربع اإللكرتوين؛ ألن لدينا مخس جهات ترتبط هبا عملية التربع، وهم: املتربع، 
إلدارة  الوزارة  معها  تعاقدت  التي  )الرشكة  اخلدمة  ومزود  البنك،  الوزارة،  اجلمعية، 

برنامج اخلري الشامل(، ولكل طرف حمكمة ختتص بمنازعاته.
3- أن تكون هناك عقود واضحة بي اجلمعية اخلريية ومزود اخلدمة، أي الرشكة التي 

تستضيف موقع اجلمعية اخلريية.
4- أن تلتزم مجيع األطراف بالرسية التامة للعمليات التي تتم.

5- يعتمد نجاح مرشوع التربع اإللكرتوين عىل ثقة الناس يف هذه العملية، إذ ُيالحظ 
أن بعض اجلمعيات اخلريية ال زالت جتهل مفهوم التربع اإللكرتوين، واألمر حيتاج إىل 
توضيح هذا املفهوم، وتوفري األرضية الفكرية له لدى اجلمعيات، وهذا سيساعد عىل 

تشجيع املتربعي إلجراء التربع عرب الشبكة اإللكرتونية.
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الورقة

الرابعة

إعداد الدكتور :سامر رضوان أبو رمان
رئيس وحدة األبحاث واستطالعات الرأي
املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(

قياس سلوك التبرع اإللكتروني باستخدام استطالعات الرأي
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الورقة
الرابعة

قياس سلوك التبرع اإللكتروني باستخدام استطالعات الرأي

المحتويات 

العنوان

قائمة اجلداول

قائمة األشكال

ملخص البحث

متهيد

أوالً: استطالعات الرأي والعمل اخلريي والتربعات

ثانيًا: استطالعات الرأي والتربعات اإللكرتونية

ثالثًا: التربعات اإللكرتونية يف األزمات والكوارث

رابعًا: دراسات التربع اإللكرتوين العاملية

النتائج العامة

التوصيات
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قائمة الجداول

رقم 
اجلدول

عنوان اجلدول

استخدام اإلنرتنت للتربع جلمعية خريية يف عام 2002 1

التربع ملنظمة خريية أو دينية عىل اإلنرتنت 2

استخدام اإلنرتنت للتربع جلمعية خريية حتى عام 2008 3

4
سبق استخدام الاتف اخللوي للتربع اخلريي من خالل الرسائل 

النصية حتى عام 2010

التربع خالل أحداث سبتمرب5

أثرأحداث سبتمربعىل سلوك التربع عن طريق اإلنرتنت6

التربع يف أعاصريساحل اخلليج7

نسبة االستجابة والتربع عن طريق اإليميالت املجهولة8

9
العالقة بي امليزانية السنوية لالتصاالت اإللكرتونية والتفاعل 

اإللكرتوين
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قائمة األشكال

عنوان الشكلرقم الشكل

1
مسار استخدام اإلنرتنت يف مجع التربعات خالل األعوام 

) 2010 – 2001 (
الطرق املختلفة لتقديم التربعات ملنظمة دينية أو خريية2

الوسائل املختلفة للتربع خالل كارثة زلزال هاييتي يناير 32010

توقع الوسيلة التي سيتربع هبا املستجيب4

طرق التربع أثناء زلزال هاييتي5

ماهي أسهل طريقة -برأيك- ملساعدة شخص جائع؟6

وسيلة التربع يف تسونامي اليابان7

عالقة نسبة االستجابة للتربع من عدد الكلامت8

عمر املتربع عن طريق اإلنرتنت9

أحسن الوسائل وأسوأها جلمع التربعات يف عام 102010

الورقة
الرابعة
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أفضل منهجية للتواصل مع املتربعي املحتملي اجلدد11

12
-2000(Network for Good التربعات اإللكرتونية حسب دراسة

)2005

قيمة التربع حسب اليوم13

الوقت املفضل للتربع اإللكرتوين14

التربع عن طريق اإلنرتنت حسب نوع اجلمعية اخلريية15

قيمة التربع يف الكوارث واألزمات عن طريق اإلنرتنت16
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الملخص

يتناول البحث موضوع التربعات اإللكرتونية، من خالل دراسة وحتليل استطالعات 
هذه  عن  الكشف  بغية  املوضوع؛  هذا  تناولت  التي  العاملية  والتقارير  واألبحاث  الرأي 
من  وغريها  فيها،  املؤثرة  والعوامل  وتطورها،  ومسارها،  حجمها،  حيث  من  الظاهرة 

اجلوانب.
يف  كبري  بشكل  نام  اإللكرتونية  التربعات  مجع  أن  افرتاض  من  الدراسة  وانطلقت 
أداوت  أبرز  املتكررة هي من  الطولية  الرأي  استطالعات  أداة  وأن  املاضية،  السنوات 
عن  الكشف  يف  مهمة  أداة  الرأي  استطالعات  وأن  اإللكرتوين،  التربع  سلوك  قياس 
خمتلف اجلوانب املتعلقة بموضوع التربعات اإللكرتونية. وقد أثبت ما جاء يف البحث 
ونتائجه صحة هذه االفرتاضات إىل حد كبري؛ حيث عرضت نامذج من استطالعات 
فقد  وعليه،  باملوضوع.  متعلقة  ودراسات  اإللكرتوين،  التربع  بسلوك  املتعلقة  الرأي 
الرأي والعمل  أولا: موضوع استطالعات  تناول  أربعة،  البحث إىل حماور  تقسيم  تم 
اخلريي والتربع، وثانيها: استطالعات الرأي والتربعات اإللكرتونية، وثالثها: تعرض 
اإللكرتوين  التربع  وختاما:دراسات  والكوارث،  األزمات  يف  اإللكرتونية  للتربعات 

العاملية، وكيفية االستفادة منها. 
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الدراسات  أن  الداللة عىل  أبرزها:  النتائج، من  العديد من  إىل  الدراسة  وقد خلصت 
وتطور  واقع  معرفة  يف  هامة  وسيلة  خاص،  بشكل  الرأي  واستطالعات  عام،  بشكل 
أكثر  هو  اإلنرتنت  وأن  اإللكرتونية،  التربعات  بوسائل  املتعلق  املستقبل  واسترشاف 
وسيلة استخداما وتفضيال للمستجيبي من بي الوسائل اإللكرتونية األخرى للتربع، 
وأن التربعات اإللكرتونية من أكثر وأرسع الوسائل لتوفري الدعم واملساندة للمترضرين 
باألزمات، وأن األزمات من أفضل الفرص الستقبال متربعي جدد لألعامل اخلريية. 

وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أمهها: تكاتف خمتلف اجلهات عىل تفعيل األدوات 
العلمية يف فهم الظواهر، ومنها التربعات اإللكرتونية؛ ملعرفةأين كنا؟ وأين نسري؟ واىل 
مرشوع  برعاية  وتطويره  اخلريي  بالعمل  املهتمة  اجلهات  توصية  وأيضا  سنصل؟  أين 
السعودية؛  العربية  اململكة  يف  اإللكرتونية«  التربعات  سلوك  »قياس  باسم  ممتد  بحثي 
الرأي  استطالعات  واستخدام  اإللكرتونية،  بالتربعات  يتعلق  ما  كل  رصد  هبدف 
لقياس سلوك التربع اإللكرتوين بمواضيع حديثة تنسجم مع البيئة املحلية. كام أوصت 
اإلحصاءات  وضع  يف  والشفافية  اإللكرتونية،  التربعات  وقواني  إجراءات  بتسهيل 

احلديثة املتعلقة هبا، وعرضها بطرق إبداعية يراعى فيها االبتكار والتحديث املستمر.

النتائج، هي  بأفضل  منظمتك  تعود عىل  أن  يمكن  التي  التربعات  أدوات مجع  »معرفة 
اخلطوة األوىل لزيادة عوائدك املالية من التربعات«) 1(

1- من خالصة تقرير GuideStar عام 2011 يف طرق مجع التربعات.
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تمهيد

لذا  للجهات اخلريية،  األموال  تدفق  الوسائل لضامن  أهم  بأنواعها  التربعات  متثل 
فقد أولت اليئات اخلريية، يف العديد من دول العامل، موضوع مجع التربعات مزيدا من 
العناية واالهتامم، وسعت إىل ابتكار خمتلف األساليب لتحصيل ذلك، واهتمت تلك 
اليئات بام يرتبط بجمع التربعات من قضايا، ومنها: استخدام الدراسات املتنوعة يف 

الكشف عن سلوك التربع. 
واكتنف عملية مجع التربعات تطورات عديدة يف السنوات املاضية، جعلت من هذه العملية 
الكتب والدراسات، وتضمي  بتأليف  اهتامم األكاديميي  علام وفنّا عىل حد سواء، متثل يف 
موضوع »مجع التربعات« يف العديد من التخصصات األكاديمية، وكتابة بعض املقاالت)2(، 
وانتشار األدلة العملية واحلقائب التدريبية)3(، وعقد املؤمترات والندوات)4(، يف هذا املجال. 

ويكاد يتفق الباحثون وتدل العديد من الدراسات عىل أن التربعات اإللكرتونية املبارشة 

2- انظر مثال: د. صالح بن سليامن الرشيد، مجع التربعات الشخصية: اخلطوة واملهارات، موقع صيد الفوائد.
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/11.htm:

Achieve : Developing a Fundraising Plan , Developing an Online  Engagement Plan   3- منها ما تقدمه منظمة
 ومن عناوين هذه الدورات يف املنطقة العربية: فن مجع التربعات بواسطة املقابالت الشخصية، كيف جتمع التربعات عرب اإلنرتنت؟

  http://www.nptrends.com/nonprofit-trends/upcoming-ephilanthropy-foundation-event.htm -4
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)on line giving(، واستخدام الربيد اإللكرتوين حلث املتربعي والتواصل معهم، والرسائل 

الوسيلة  هو  اإلنرتنت  بشكل رسيع، حتى غدا  تنمو  كلها  الربيدية، وغريها،  اإللكرتونية 
 8.6 بمبلغ  األمريكي  املواطن  تربع  فمثال:  العامل)5(،  يف  التربعات  جلمع  نموا  األرسع 
مليون عرب اإلنرتنت يف عام 2004)6(، كام اعترب البعض أن التربعات اإللكرتونية هي من 
التطورات التي ستشكل مستقبل مجع التربعات يف السنوات اخلمس القادمة)7(،  وقد أحدث 

هذا التطور أن سعت رشكات الربجمة إىل تقديم خدمات برجمية خاصة جلمع التربعات)8(.
ويف ظل هذا التطور والنامء مل تغب أداة استطالعات الرأي واستخداماهتا-كام سيتضح 
بشكل  التربع  سلوك  عن  الكشف  يف  واملامرسات  األدبيات  هذه  البحث-عن  هذا  يف 
عام، والتربع اإللكرتوين بشكل خاص. لذا؛ فإن هذا البحث يسعى إىل اختبار تطور 
ونامء سلوك التربع اإللكرتوين يف السنوات العرش األخرية خاصة، ومساره، وتطوره، 
ومستقبله، باالستناد إىل عدة دراسات استطالعية، إضافة إىل التعرف عىل كيفية تناول 
استطالعات الرأي والدراسات االستطالعية ملوضوع التربعات اإللكرتونية من حيث 
واملنفذون  نتائجها،  وأبرز  االستطالعات، وصياغتها،  تلك  أسئلة  الواردة يف  األفكار 
الرأي  أداة استطالعات  والرعاة لا، ومن ثم تقديم مقرتحات يف توظيف واستخدام 

يف هذا السياق. 
املقارن  املنهج  مقوالت  الباحث  استخدم  وطبيعته،  البحث  موضوع  إىل  واستنادا 
واقرتاب التحليل الكمي، حيث يشتمل التحليل الكمي عىل قياس، وعمليات حسابية، 
للتأكد من صحة االفرتاضات بطريقة قياسية إحصائية، من خالل  وعالقات عددية؛ 

   Kim Klein , Fundraising for Social Change , fifth edition , John Wiley & Sons , Inc. , pg. 199 -5
ومن اجلدير ذكره أن هذا الكتاب قيد النرش من املركز الدويل لألبحاث والدراسات  مداد . ومن الدراسات االستطالعية التي بّينت نامء 

اإلنرتنت كوسيلة جلمع التربعات: الدراسة التي نفذت من عدة جهات
 (Collaborative The Nonprofit Research ) بعنوان: The 2010 Nonprofit Fundraising Survey. pp 19-20، ودراسة: 
Network for Good in partnership with GuideStar

Khail Jassem , Islamic Perspective on Charity , Bloomington , IN , Milton , U.K , 2006 , 363 -6
David J. Neff , Randal C.Moss , The Future of Nonprofits , Wiley , USA , 2011 , pp.175-178. -7

 Enonprofit: Convio , GetActive Software and Kintera Kim Klein , تقرير  يف  وردت  التي  الرشكات  هذه  من   -8
Fundraising for Social Change , fifth edition , John Wiley & Sons , Inc. , pp. 199- 208
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املنهج  هذا  استخدام  وتم  املتغريات،  بي  الروابط  وإجياد  وحتليلها،  البيانات،  جتميع 
من خالل حتليل نتائج استطالعات الرأي املتعلقة بالتربعات اإللكرتونية، واستخدام 

نتائجها كبيانات كلية يستند إليها يف التحليل. 
من  تنفيذها  تم  والتي  املختلفة،  الرأي  استطالعات  نتائج  إىل  يستند  البحث  كان  وملا 
متنوعة، وأزمان  أسئلة  متفاوتة، وصيغ  بأدوات خمتلفة، وأحجام عينات  عدة جهات 
املتعددة  املسوح  عليه »حتليل  يطلق  ما  أقرب  التحليل  هذا  بأن  القول  يمكن  متباعدة؛ 
-Meta Survey Analysis«، يف حماولة إعطاء صورة متامسكة عن موضوع مجع التربعات 

اإللكرتونية. 
ويف شكل عرض البيانات وحتليلها، اختار الباحث أسلوب العرض من خالل النسب 
املئوية )Percentage Frequency Distributions(، وليس من خالل األرقام أو اجلمع بينهام؛ 
ويعود ذلك إىل أن هذا هو الشكل األسايس املوجود يف بنك استطالعات »iPoll« من 

ناحية، وسهولته ووضوحه للقارئ من ناحية أخرى. 
وأما املنهج املقارن، الذي يعني معرفة أوجه التشابه واالختالف بي الظواهر املختلفة؛ بغية 
مزيد من الفهم والتفسري والتنبؤ بالظاهرة موضوع الدراسة؛ مما يساعد عىل التعميم بشأن 
هذه الظاهرة) 9(، فقد تم استخدامه يف مقارنة أدوات مجع التربعات اإللكرتونية املختلفة، 
ما  مقارنة  إىل  إضافة  اجلوانب،  من  وغريها  والنمو،  والتفضيل،  االستخدام،  حيث  من 

يتعلق هبذه األدوات يف فرتات وأحداث زمنية خمتلفة، مثل: فرتة الكوارث واألزمات. 
وتفرتض الدراسة أن أداة مجع التربعات نمت بشكل كبري يف السنوات املاضية، وأن أداة 
استطالعات الرأي الطولية املتكررة من أبرز أداوت قياس سلوك التربع اإللكرتوين، 
املتعلقة بموضوع  الرأي أداة مهمة يف الكشف عن خمتلف اجلوانب  وأن استطالعات 

التربعات اإللكرتونية. 

قاريونس،  جامعة  منشورات  بنغازي،  نظرية،  ومداخل  منهجية  قضايا  املقارنة:  السياسة  يف  قراءات  املغريب،  زاهي  حممد  انظر:   -9
1994، ص ص 117-116.
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الرأي.  واستطالعات  اإللكرتوين،  التربع  مها:  أساسيي،  مفهومي  البحث  ويتضمن 
حيث يعني مفهوم التربع اإللكرتوين: »عملية مجع األموال باستخدام الشبكة العنكبوتية 
اخلريية  واملؤسسات  اجلمعيات  قبل  من  الاتف،  أو  اآليل،  الرصاف  أو  -اإلنرتنت«، 
الرشكات  أو  األفراد  من  العينية،  األشياء  أو  األموال  جلمع  الربحية،  غري  واملنظامت 

التجارية أو املنظامت أو األجهزة احلكومية«)10(.
االجتامعية  للعلوم  الدولية  املوسوعة  عرفت  فقد  الرأي،  استطالعات  مفهوم  أما 
بأنه:  الرأي  استطالع   )International Encyclopedia of the Social Sciences(

»طريقة ومنهجية يف التحليل، ملعرفة السلوك واالجتاهات، من خالل دراسة عينة من 
السكان«. وعرفته بعض املوسوعات والقواميس بطريقة متقاربة باعتباره: »تقنية للتأكد 
بشأن  معينة،  مسائل  بشأن  السكان،  جمموع  من  جزء  أو  ملجموع  واآلراء  املواقف  من 

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية«)11(.
ومن خالل استعراض العديد من تعريفات استطالع الرأي، يمكن تعريفه بأنه: »طريقة 
واآلراء،  واالجتاهات  السلوك  وقياس  معرفة  إىل  هتدف  فنية،  وسيلة  أو  منهجية  أو 

وتوزيعها، من خالل طرح األسئلة عىل عينة من السكان، إزاء قضايا خمتلفة«. 
الرأي  استطالعات  سلسلة  هو  البحث  هذا  يف  املقصود  باملفهوم  يتعلق  ما  أهم  ولعل 
الطولية واملمتدة؛ أي التي تتكرر بشكل دوري، وليس جمرد االستطالع الواحد الذي ال 
حيقق الكثري من الفوائد املرجوة يف معرفة االجتاهات والتغريات عرب فرتات من الزمن. 
وأما فيام يتعلق بمصادر البيانات املعتمدة يف التحليل، فقد تم االستناد إىل نتائج استطالعات 

10-  باالستناد إىل جمموعة من املصادر، من أبرزها: د. إبراهيم العبيدي، مجع التربعات للجمعيات اخلريية، مؤسسة امللك خالد، 
السعودية، 1431هـ، 2010، ص ص 173- 188. 

The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press, 2008. http://www.:اعتامدا عىل  -11
encyclopedia.com/topic/poll.aspx

انظر تعريفات أخرى يف :
 Robert S. Erikson, Kent L Tedin., American Public Opinion: Its Origins, Content, and Impact, Pearson,
USA, Longman, Seven Edition, 2007, p.8
http://www.thefreedictionary.com/public+opinion+poll
 Samuel J. Best and Benjamin Radcliff, Polling America: An Encyclopedia of Public Opinion,  
London,Greenwood Press, 2005, p.556
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الرأي املتعلقة بموضوع التربع والتربعات اإللكرتونية يف بنك استطالعات»iPoll«، التابع 
  University of Connecticut،(كونتكيت العام-جامعة  الرأي  لدراسات  »روبر«  ملركز 
The Roper Center for Public Opinion Research(، والذي يعترب أقدم وأشمل وأكرب 

بنك استطالعات رأي يف العامل)12(، تأسس يف الواليات املتحدة عام 1935)13(، حيث حيتوي 
عىل أكثر من نصف مليون سؤال من خمتلف االستطالعات ونتائجها بمختلف املواضيع)14(.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن أكثر املشاريع االستطالعية، التي اهتمت بدراسة السلوك البرشي 
 Pew Internet and( األمريكيي  وحياة  لإلنرتنت  »بيو«  مركز  مرشوع  هو  واإلنرتنت، 
American life Project()15(. والذي يظهر تنفيذه للعديد من االستطالعات يف هذا البحث. 

 .»iPoll« كام جتدر اإلشارة  إىل أن البيانات الواردة يف هذه النتائج، واملستخلصة من بنك
هي ما يتعلق بآراء األمريكيي -دون غريهم- نحوالتربعات اإللكرتونية. 

األدوات  لتوظيف  نموذجا  يمثل  فهو  نواحي،  عدة  من  البحث  موضوع  أمهية  وتنبع 
البحثية احلديثة واملتنوعة يف الكشف عن الظواهر التي نرغب بدراستها، وخاصة عند 
العريب،  عاملنا  يف  الوالدة  حديث  موضوع  الرأي  استطالعات  موضوع  بأن  التفكري 
ذاك  يوجد  ال  حيث  اخلريي،  العمل  جمال  مثل  خصب  جمال  يف  استخدامه  إىل  إضافة 
احلجم من البيانات. ومما جيدر ذكره للداللة عىل ذلك، أنه أثناء لقاءات الفريق العلمي 
اخلاص بإعداد هذا الكتاب بذلت جهود للحصول عىل إحصائيات دقيقة تتعلق بحجم 
ونامء  األدوات،  الناس لذه  وتفضيل  واستخدام  قبول  اإللكرتونية، ومدى  التربعات 

12- بالرغم من ذلك، فال يوجد - حتى حلظة كتابة هذه الدراسة - أي جهة عربية، سواء أكاديمية أو خاصة أوغريها، مشرتكة يف 
املستفيدين من بيانات األرشيف. 

13- املعلومات عن فكرة وأسس ونشأة املركز استنادا إىل املوقع اإللكرتوين للبنك، وانظر أيضًا:
Samuel J. Best and Benjamin Radcliff, Op.cit, pp.711-713

14-  الكثريون اتفقوا عىل هذه الفكرة، من هؤالء: 
 John M. Barry, «The Roper Center: The World›s Largest Archive of Survey Data», Reference Services
Review, Vol. 16, Issue : 1/2, 1988, pp.41–50

15- تم البدء هبذا املرشوع يف عام 2000، وهو واحد من سبعة مشاريع ملركز بيو لألبحاث، وهو مركز غري ربحي وغري حزيب، ويوفر 
معلومات عن املواقف والقضايا واالجتاهات. وينتج املرشوع تقارير استكشافية حول تأثري اإلنرتنت عىل العائلة، والعمل، واملجتمعات 
مصدرا  يكون  أن  إىل  املرشوع  ويسعى  والسياسية.  املدنية  واحلياة  الصحية،  والرعاية  والتعليم،  اليومية،  واحلياة  والوطن،  املحلية، 
لإلنرتنت،  األمريكيي  استخدام  بكيفية  عشوائية،تتعلق  هاتفية  استطالعات  خالل  من  اإلنرتنت  تطور  لدراسة  به  موثوقا  معلوماتيا 

وكيف أثر ذلك عىل حياهتم. 
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أداة دون أخرى، وغريها من املواضيع املتعلقة هبذا املوضوع يف الواقع السعودي. 
أن  استطعنا  وإذا  البيانات،  هذه  إىل  الوصول  يف  إشكالية  واجه  الفريق  أن  واحلقيقة 
نصل إىل مؤسسة واحدة من املتعامالت مع التربعات اإللكرتونية ال نستطيع أن نصل 
)البنوك،  الداخل  من  أشخاص  إىل  للوصول  املحاولة  متت  حي  وحتى  أخرى،  إىل 
بيانات  عن  واإلفصاح  الشفافية  رفض  واقع  واجهنا  اجلمعيات...(  االتصاالت، 

ووسائل مجع التربعات، والتي بعضها ينبع من حجج واهية يف اخلصوصية والرسية.
واخلالصة، أنه من املرجو من هذا البحث أن يتيح لنا الفرصة لالطالع عىل جتربة توظيف 
واستخدام استطالعات الرأي يف العمل اخلريي، ومنها سلوك التربع اإللكرتوين، من 
حيث طبيعية األسئلة املتعلقة باملوضوع، والتطور، والنامء... إلخ. وبالتايل، ما يمكن أن 
يطرح كمبادرة ومرشوع بحثي جيب أن ال يرجأ كثريا ينسجم مع مسمى هذا البحث كام 

سيأيت يف التوصيات اخلتامية. 
وانطالقا مما سبق، بأن هذه املواضيع )مجع التربعات اإللكرتونية واستطالعات الرأي( 
حديثة الوالدة يف العامل العريب؛ فإن القليل من الدراسات السابقة تناولت كاّل من هذه 
املواضيع، فضال عن تناولا بشكل مشرتك ومتقاطع. ولعل ما يدل عىل ندرة املواضيع 
مؤمترات  يف  قدمت  التي  العمل  أوراق  خلو  هو  اإللكرتونية  التربعات  تناولت  التي 
العمل اخلريي منها)16(، وخلو العديد من التقارير املعلوماتية التي ختصصت يف العمل 
اخلريي من هذا املوضوع)17(. ويكفي القول أنه ال يوجد جهة عربية، سواء أكاديمية أو 
العديد من  بنك »iPoll«)18(، مما حيجب  بيانات  أو خاصة، مشرتكة يف قواعد  حكومية 

نتائج استطالعات يف خمتلف املواضيع، ومنها: موضوع التربعات اإللكرتونية. 

16- استند الباحث يف هذه الفكرة إىل مسح عناوين األبحاث التي قدمت يف العمل اخلريي من خالل دراسة: د. أمحد العريب، مؤمترات 
وندوات العمل اخلريي بدول جملس التعاون اخلليجي 2000-2008، املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(، جدة، السعودية، 
العامل االفرتايض عىل  التربعات من خالل  الدين، كيف نجني  الباحث حسام يوسف عز  تناوله  ما  2009، مع األخذ بعي االعتبار 

اإلنرتنت؟ مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث، ديب، 20-22/يناير/2008. 
17-  انظر مثال: التقارير املعلوماتية الصادرة عن املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(، إعداد: بشار كساب، تدقيق: إبراهيم 

الرفاعي، خالل العامي 1430-1431هـ، اململكة العربية السعودية. 
»AAPOR« يف شيكاغو،  الرأي  األمريكية الستطالعات  الرابطة  انعقاد مؤمتر  أثناء  للباحث   )ipoll( بنك  أشارت مديرة  18- كام 

خالل الفرتة ما بي 2010/5/16-13. 
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وعليه، فقد تم تقسيم البحث للمحاور الرئيسة اآلتية:
أوال: استطالعات الرأي والعمل اخلريي والتربعات. 

ثانيا: استطالعات الرأي والتربعات اإللكرتونية. 
ثالثا: التربعات اإللكرتونية يف األزمات والكوارث. 

رابعا: دراسات التربع اإللكرتوين العاملية.

أوال: استطالعات الرأي والعمل الخيري والتبرعات
يف  الرأي  استطالعات  يف  الواردة  واألفكار  املواضيع  يف  تنوعا  هناك  إن  القول  يمكن 
أخذ  خالله  من  نستطيع  كمدخل  عرضها  يمكن  والتي  والتربعات،  اخلريي  العمل 
يف  االستطالعات  هذه  توثيق  مع  األفكار،  لذه  عرض  ييل  وفيام  عنها.  عامة  صورة 

الوامش حسب التوثيق املعتمد لبنك »iPoll«، عىل النحو اآليت:
)1( مواضيع العمل اخلريي يف استطالعات الرأي:

تشري نتائج البحث عن الكلامت املفتاحية املتعلقة بالعمل اخلريي، مثل:
سؤاال   333 جمموعه  ما  وجود  إىل   ،»iPoll« استطالعات  بنك  يف   )philanthropy،charity(

 ،)philanthropy( أكثر من )charity( تناولت العديد من املواضيع، مع اإلشارة إىل شيوع كلمة
التي مل تذكر سوى 5 مرات. وفيام ييل أبرز هذه املواضيع: 

1- اقرتاحات من الناس عىل بعض األعامل اخلريية)19(.
2- دور بابا الفاتيكان يف العمل اخلريي)20(.

3- مدى استعداد املستجيب لتقديم مساعدات وصدقات.

Conducted by Ayers, McHenry & Associates, March 6 - March 8, 2005 and based on 800 telephonein- -19
 terviews. Sample: national registered voters age 55 & older. Conducted by Ayers, McHenry & Associates,
 March 6 - March 8, 2005 and based on 800 telephone interviews. Sample: national registered voters age
55 & older

NBC News, Wall Street Journal. Methodology: Conducted by Hart and McInturff Research Compa- -20
nies, March 31 - April 3, 2005 and based on 1,002 telephone interviews. Sample: national adult
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4- املشاركة يف العمل التطوعي وأثرها عىل املجتمع)21(.
5- عادة التطوع)22( ، وجماالهتا)23(.

6- السؤال عن موافقة املستجيب عىل مقرتح تويل اجلمعيات اخلريية مسؤولية أبحاث 
األدوية والرقابة عليها)24(.

7- تنمية املدارس احلكومية من خالل العمل اخلريي)25(.
8- أثر أحداث وكوارث معينة عىل زيارة مواقع اجلمعيات اخلريية)26(.

9- الثقة باجلمعيات اخلريية كمصدر للمعلومات عن بعض القضايا املتعلقة بحياة الناس)27(.
 ومما جيدر ذكره انتشار دراسات استطالعية متخصصة يف العمل اخلريي، مثل: العطاء والتطوع
Giving and Volunteering in the United States 2001 ،  يف الواليات املتحدة 

)2( مواضيع التربع يف استطالعات الرأي:
بنك  يف   )donation ،donate( بالتربع  املتعلقة  الكلامت  عن  البحث  نتائج  تشري 
استطالعات »iPoll« إىل وجود ما يزيد عن 200 سؤال تناولت العديد من األفكار التي 

 AARP. Methodology: Conducted by QSA Research, February 23 - March 13, 2007 and based on 1,000 -21
telephone interviews. Sample: national adult hispanics age 40 and over

 Facebook. Conducted by ABC News, December 16 - December 19, 2007 and based on 1,142 telephone -22
 interviews. Sample: national adult with an oversample of 18-29 year olds. The total number of 18-29 year
 olds was 274. Results were weighted to be representative of a national adult population. Interviews were
conducted by TNS Intersearch

Henry J. Kaiser Family Foundation, Harvard School of Public Health, USA Today. Methodology: Con- -23
 ducted by ICR-International Communications Research, January   January 23, 2008 and based on 1,695
 telephone interviews. Sample: national adult

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك تفاوتا يف نسبة تأييد هذا املقرتح ترتاوح ما بي 32-11 %
Public Education Network, Education Week. Methodology: Conducted by Lake Snell Perry & Associ- -24
 ates,   January 22 - January 28, 2003 and based on 1,050 telephone interviews. Sample: national registered
 voters. The sample of 1050 includes oversamples of 125 African Americans and 125 Latinos. Results are
weighted to be representative of a national registered voter population

Survey by Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Re-  -25
search Associates, October 2 - October 7, 2001 and based on 692 telephone interviews. Sample: national adult

 Survey by Henry J. Kaiser Family Foundation. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research -26
 Associates International, August 3 - August 16, 2010 and based on 1,213 telephone interviews. Sample:
 national adult. 812 respondents were interviewed by landline telephone, and 401 were interviewed by cell
phone, including 185 who had no landline telephone

http://www.cpanda.org/cpanda/studies/a00245 -27
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تتعلق بالتربع، فيام ييل أبرزها:
1- نية وهدف التربع عند الناس)28(.

2- دوافع التربع لدى الناس)29(.
3- عالقة التربع والرضائب)30(.

4- الثقة بالتربعات ووصولا إىل املستفيد)31(.
5- استخدام اإلنرتنت للتربع.

6- جماالت التربع )مجعية مرىض الرسطان،)32( بناء املستشفيات)33(.
7- أمهية الصدقة والزكاة كنشاط من أنشطة التدين)34 (.

8- العوامل املؤثرة عىل التربع )األفالم، وثائق، قضايا سياسية، إلخ()35(.

   Fox News. Methodology: Conducted by Opinion Dynamics, June 17 - June 18, 2003 and based on 900 -28
telephone interviews. Sample: national registered voters

 USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 22 - September 23, 2008 and based on 994 -29
telephone interviews. Sample: national adult. Interviews were conducted with respondents on landline tele-
phones for respondents with a landline telephone, and cellular phones for respondents who are cell phone only

 National Public Radio, Henry J. Kaiser Family Foundation, the Kennedy School of Government, Harvard -30
 University. Methodology: Conducted by ICR--International Communications Research, February 5 - March
17, 2003 and based on 1,339 telephone interviews. Sample: national adult

 Fox News. Methodology: Conducted by Opinion Dynamics, September 13 - September 14, 2005 and -31
based on 900 telephone interviews. Sample: national registered voters

Henry J. Kaiser Family Foundation, Harvard School of Public Health, USA Today. Methodology: Con- -32
 ducted by ICR-International Communications Research, August 1 - September 14, 2006 and based on 930
telephone interviews. Sample: national adults in households where they or a family member in their house-
 hold has been diagnosed with or treated for cancer in the past five years. The sample excludes non-melanoma
skin cancer

 Henry J. Kaiser Family Foundation. Methodology: Conducted by ICR-International Communications  -33
Research, September 12 - November 13, 2006 and based on 1,504 personal interviews. Sample: adult resi-
 dents of new orleans, louisiana. The New Orleans area includes Orleans, Jefferson, Plaquemines, and St.
 Bernard parishes. These four neighboring parishes make up Region 1, as defined by Louisiana›s Department
of Health and Hospitals

34- اختص هذا االستطالع باملسلمي األمريكيي: 
 Pew Research Center. Methodology: Conducted by Schulman, Ronca, &Bucuvalas, January 24 - April 30,
2007 and based on 1,050 telephone interviews. Sample: national adult muslimamericans

 Time. Methodology: Conducted by Abt SRBI February 1-February 4, 2008 and based on 1,165 telephone -35
interviews. Sample: national adult
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9- أثر التدين واملسيحية عىل حجم التربعات يف العامل)36(.
10- التربع يف األزمات )تسونامي()37(.

11- النظرة إىل درجة كرم أو بخل الناس يف التربع.
12- الثقة بوصول التربعات من خالل املنظامت الدولية)38(.

للجمعيات  اجلهات  أو  األشخاص  بعض  يقدمه  ما  عن  الناس  رضا  درجة  قياس   -13
اخلريية)39(.

14- حجم املبالغ املتربع هبا)40(.
كام تناولت بعض الدراسات االستطالعية السؤال عن تفاؤل اجلهات اخلريية بحجم 

التربعات العام القادم، ومدى االعتامد وتوقع الدعم من احلكومة)41(.

ثانيا: استطالعات الرأي والتبرعات اإللكترونية 
)عىل كل احلاالت، قفزت التربعات اإللكرتونية 37% يف عام 2006 عنها يف عام

. )42()2005
نتناول يف هذا اجلزء ما يتعلق بالتربعات اإللكرتونية كام وردت يف استطالعات الرأي؛ 

 Newsweek. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associates International, December -36
2-December 3, 2004 and based on 1,009 telephone interviews. Sample: national adult

 Pew Research Center for the People & the Press. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research -37
 Associates International, January 5 - January 9, 2005 and based on 1,503 telephone interviews. Sample:
national adult

 Pew Research Center for the People & the Press. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research -38
 Associates International, January 14 - January 17, 2010 and based on 1,003 telephone interviews. Sample:
 national adult. 672 respondents were interviewed on a landline telephone and 331 were interviewed on a cell
phone, including 123 who had no landline telephone

 Fox News. Methodology: Conducted by Opinion Dynamics, September 22 - September 23, 2008 and -39
based on 900 telephone interviews. Sample: national registered voters

Conducted by Public Agenda Foundation, November 5 - November 16, 2008 and based on 1,485 tele- -40
 phone interviews. Sample: national adult voters. Support was provided by the Rockefeller Brothers Fund.
Voters are those who voted in the 2008 presidential election

 Guide Star، The Fundraising Methods That Worked Best in 2010—and Could Work Best in تقرير انظر   -41
2011، http://www2.guidestar.org/rxg/news/publications/fundraising-methods-worked-best-2010.aspx

(Chronicle of Philanthropy, June 2007) -42
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املواضيع،  من  وغريها  ونموا،  وتفضيال  استخداما  األكثر  الوسائل  عىل  التعرف  بغية 
وسيكون ذلك من خالل املحاور التالية: 

1- استخدام اإلنرتنت للتربع. 
2- استخدام الاتف للتربع.

3- الطرق املختلفة للقيام بعملية التربع.
)1( استخدام اإلنرتنت للتربع:

للجمعيات  للتربع  اإلنرتنت  استخدام  درجة  قياس  إىل  الرأي  استطالعات  سعت 
منذ عام 2001 وحتى  نتائج هذه االستطالعات  األداة، وتشري  اخلريية، وتطور هذه 
عام 2010، والتي نفذهتا )Pew Internet & American Life Project(، إىل أن ثمة 
ارتفاعًا ملحوظًا يف استخدام اإلنرتنت للتربع، حيث ارتفع من نسبة 6% عام 2001 إىل 
نسبة 29% عام 2010، أي ما يعادل الثلث. ومما جتدر مالحظته أن هذه األسئلة سئلت 
للذين يتعاملون مع اإلنرتنت بشكل اعتيادي، أي الذين يستخدمون الربيد اإللكرتوين، 

ويطالعون األخبار، ويتصفحون اإلنرتنت. )شكل رقم 1 (.
)من فضلك ُقل يل إذا كنت تستخدم شبكة اإلنرتنت يف أي وقت مىض للقيام بأي من 
األشياء التالية: هل سبق لك يف أي وقت مىض استخدام اإلنرتنت للتربع جلمعية خريية 

عىل اإلنرتنت؟(
)إذاكانت اإلجابة نعم، نسأل: هل حدث ذلك أمس أم ال؟(

الورقة
الرابعة
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شكل رقم )1(: مسار استخدام اإلنرتنت يف مجع التربعات خالل األعوام )2001 – 2010()43(.

P (1) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates, Octo-  -43
.ber 8 - October 18, 2001 and based on 1,458 telephone interviews. Sample: national adult
(2) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates, September 
20 - October 1, 2001 and based on 1,029 telephone interviews. Sample: national adult.
(3) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates, June 26 - 
July 26, 2002 and based on 2,501 telephone interviews. Sample: national adult. 
(4)Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates, November 
25 - December 22, 2002 and based on 2,038 telephone interviews. Sample: national adult.
(5) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates International, 
November 23 - November 30, 2004 and based on 914 telephone interviews. Sample: national adult.
(6) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates International, 
January 13 - February 9, 2005 and based on 2,201 telephone interviews. Sample: national adult.
(7) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates International, 
February 21 - March 21, 2005 and based on 2,201 telephone interviews. Sample: national adult.
(8) Pew Internet & American Life Project: Conducted by Princeton Survey Research Associates International, 
September 14 - December 8, 2005 and based on 3,215 telephone interviews. Sample: national adult.
(9)Pew Internet & American Life Project: Conducted by Princeton Survey Research Associates International, 
April 8 - May 11, 2008 and based on 2,251 telephone interviews. Sample: national adult
(10) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates Interna-
tional, March 26 - April 19, 2009 and based on 2,253 telephone interviews. Sample: national adult. 1162 
respondents were interviewed on a landline telephone and 561 were interviewed on a cell phone. 
(11) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates Interna-
tional, April 29 - May 30, 2010 and based on 2,252 telephone interviews. Sample: national adult
(12) Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates Interna-
tional, November 23 - December 21, 2010 and based on 2,302 telephone interviews. Sample: national adult. 
1555 respondents were interviewed on landline telephones, and 748 were interviewed on cell phones, includ-
ing 310 who had no landline telephone.
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جدول رقم )1(: استخدام اإلنرتنت للتربع جلمعية خريية يف عام 2002 

)من فضلك قل يل إذا سبق لك القيام بأي من األشياء التالية عند الدخول عىل اإلنرتنت: هل سبق 
أن قمت بالتربع جلمعية خريية عىل اإلنرتنت؟(

ال، مل أفعل ذلكنعم، لقد فعلت ذلك
96%4%يونيه )2002()44(

96%4%نوفمرب )2002()45(

استطالع  ففي  دينية،  ملنظمة  التربع  يكون  أن  السؤال  النتائج حي ذكر يف  وال خيتلف مسار هذه 
)Pew Internet & American Life Project( ذكر 7% أهنم قاموا بذلك. وتنسجم مع 

بذلك  قاموا  أهنم   %18 ذكر  حيث  )USA Today(؛  استطالعات  نتائج  السابقة  االستطالعات 
)جدول رقم 3(.

46

جدول رقم )2(: التربع ملنظمة خريية أو دينية عىل اإلنرتنت 

وأنتقل اآلن إىل موضوع الدين والقيم الروحية.. من فضلك، قل يل إذا سبق لك القيام بأي من 
األشياء التالية عند الدخول عىل اإلنرتنت:

ال أعرف/رفض اإلجابةالنعم
920%7%نوفمرب) 2003( )46(

Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associ- -44
.ates, June 26 - July 26, 2002 and based on 2,501 telephone interviews. Sample: national adult

Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Research Associ- -45
.ates, November 25 - December 22, 2002 and based on 2,038 telephone interviews. Sample: national adult

Survey by Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Re-  -46
 search Associates International, November 18 - December 14, 2003 and based on 2,013 telephone interviews.
.Sample: national adult
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جدول رقم )3(: استخدام اإلنرتنت للتربع جلمعية خريية حتى عام 2008 )47(

هل قمت يف أي وقت مىض بالتربع جلمعية خريية باستخدام اإلنرتنت، أم ال؟

ال أعرفال، مل أقم بذلكنعم، قمت

%18%820

)2( استخدام اهلاتف للتربع: 47
 Pew Internet &( استطالعات  سألت  للتربع،  الاتف  استخدام  مدى  اختبار  يف 
American Life Project ( فيام إذا كان املستجيبون تربعوا باستخدام الاتف من خالل 

SMS، حيث أجاب 10% يف أبريل ومايو 2001 بأهنم تربعوا )جدول رقم 4 (. وعند 

باستخدام اإلنرتنت،  يتعلق  فيام  نتائج استطالعات ذات اجلهة  النتيجة مع  مقارنة هذه 
وبفرتة متقاربة )بعدها بستة شهور(، نجد أن اإلنرتنت قد استخدم بنسبة %21.

جدول رقم )4(: هل سبق لك استخدام اهلاتف اخللوي للتربع اخلريي من خالل الرسائل النصية 
حتى عام 2010)48(

ال أعرفال، مل أفعل ذلكنعم، فعلت ذلك

%10%890

)3( الطرق املختلفة للقيام بعملية التربع:48
من  املستجيب  استخدمها  التي  الوسائل  الختبار   )USA Today( من  حماولة  ويف 
حيث  واحد،  استطالع  يف  الوسائل  هذه  عرض  تم  اخلريية،  للمنظامت  التربع  أجل 
التربع  الوسائل األخرى، يف حي كان  بنسبة 16% بي  الثالثة  املرتبة  جاء اإلنرتنت يف 

 Survey by USA Today. Conducted by Gallup Organization, September 22 - September 23, 2008 and -47
 based on 994 telephone interviews. Sample: national adult. Interviews were conducted with respondents on
 landline telephones for respondents with a landline telephone, and cellular phones for respondents who are
.cell phone only

 Survey by Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates -48
 International, April 29 - May 30, 2010 and based on 2,252 telephone interviews. Sample: national adult. 1508
respondents were interviewed on a landline telephone, and 744 were interviewed on a cell phone
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الشخيص املبارش أكثر الطرق استخدامًا؛ حيث زادت نسبته عن ثالثة أرباع املستجيبي، 
ثم اإلرسال بالربيد، الذي جاء باملرتبة الثانية )31%(، وجاء يف املراتب األخرية الاتف، 
ثم الرسائل النصية بالاتف اجلوال )شكل رقم2(. وعند مجع الوسائل اإللكرتونية يف 

التربع يمكن القول بأهنا حازت عىل الثلث )34%( بنسب )%16، %14، 4 %(.

شكل رقم )2(: الطرق املختلفة لتقديم التربعات ملنظمة دينية  أو خريية)49(

ثالثا: التبرعات اإللكترونية في األزمات والكوارث
تعترب الكوارث من أكثر األحداث التي حركت استطالعات الرأي، كام يظهر يف بنك 
أحداث  مثل:  واألزمات،  الكوارث  اجلزء  هذا  يناقش  ولذا   ،»iPoll« استطالعات 
والوسيلة  التربع،  وطريقة  اإللكرتوين،  التربع  عىل  وأثرها  هاييتي،  وزلزال  سبتمرب، 

األكثر تفضيال يف هذه األزمات، وذلك عىل النحو التايل: 

 Survey by USA Today. Conducted by Gallup Organization, March 23 - March 24, 2010 and based on -49
 1,030 telephone interviews. Sample: national adult. Interviews were conducted with respondents on landline
 telephones for respondents with a landline telephone, and cellular phones for respondents who are cell phone
only
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)1( التربعات اإللكرتونية أثناء أزمة سبتمرب 2001:
يشري البعض إىل أن وضع اإلنرتنت كوسيلة من وسائل مجع التربعات قد تغري بشكل 
جذري بعد أحداث 11 سبتمرب؛ إذ شهد التربع عن طريق اإلنرتنت إقباال كبريا، فقد 
بعد  رسيع  بشكل  ينمو  االهتامم  وبدأ  تربعاهتم،  لتقديم  وسيلة  املتعاطفون  فيها  وجد 
هذه األحداث. ومما يؤكد ذلك جتربة الصليب األمحر األمريكي، ففي اليوم الذي تال 
أحداث 11 سبتمرب أعلن الصليب األمحر أن ما تم مجعه عن طريق اإلنرتنت فقط قد 
جتاوز املليون دوالر يف االثنتي عرشة ساعة التي تلت احلدث)50(، وهذه النتائج تتفق مع 

51 إمجال مسار وتطور استخدام اإلنرتنت للتربع، حيث مل يكن واسع االنتشار. 

جدول رقم )5(: التربع خالل أحداث سبتمرب
هل قمت بالتربع )حيث أعطيت املال جلهود اإلغاثة ردًا عىل هجامت 11 سبتمرب 2001 

اإلرهابية عىل مركز التجارة العاملي والبنتاغون( عىل اإلنرتنت؟

ال أعرف/ رفض اإلجابةالنعم
1%96%3%سبتمرب)2001()51(
1%93%6%أكتوبر) 2001( )52(

وجاء يف سؤال )pew( املبارش بشأن أثر أحداث سبتمرب عىل زيادة استخدام اإلنرتنت 
للتربع:  »يف وقت سابق قلت أنك قدمت منحة جلمعية خريية عىل اإلنرتنت. هل وجدت 
نفسك تفعل هذا عىل نحوأكثرتواترًا منذ 9/11)11 سبتمرب 2001، وهوتاريخ وقوع 
الجامت اإلرهابية عىل مركز التجارة العاملي والبنتاغون(، أم أقل تواترًا منذ ذلك احلي 
حي  يف  تواترًا،  أكثر  بأنه   %26 نسبته  ما  فأجاب  تغيري؟«  أي  هناك  ليس  أو   ،9/11

ذكر71 % أنه مل يتغري ) جدول رقم 6(.52

50- إبراهيم العبيدي، مجع التربعات للجمعيات اخلريية، مرجع سابق، ص174.
Survey by Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Re- -51
search Associates, September 20 - October 1, 2001 and based on 1,029 telephone interviews. Sample: na-
tional adult

Survey by Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Re- -52
search Associates, October 2 - October 7, 2001 and based on 692 telephone interviews. Sample:national adult
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جدول  رقم )6(: أثر أحداث سبتمرب عىل سلوك التربع عن طريق اإلنرتنت )53(

الأعرف/رفض اإلجابةال تغيريأقل تواترًاأكثرتواترًا

%26%2%71%1

)2( التربع اإللكرتوين أثناء زلزال هاييتي:53
 )USA Today( ويف سعيها الختبار أدوات التربع أثناء األزمات، سألت استطالعات
عن األدوات التي تربع هبا املستجيبون أثناء زلزال هاييتي يف يناير 2010. ومن الالفت 
للنظر ارتفاع نسبة الوسائل اإللكرتونية عن الوسائل التقليدية أو املبارشة بنسبة جيدة، 
فمثاًل ارتفع اإلنرتنت من 16%) شكل رقم 3 ( إىل 21%، وإرسال رسائل بالاتف من 
4% إىل 16%، ولكن يبقى التربع الشخيص املبارش يف العمل أو البيت هو أكثر الوسائل 

استخداما )شكل رقم 3(.
هباييتي  اإلغاثة  جلهود  اخلاص  للتربع  استخدمتها  الطرق  من  أّيا  يل:  قل  فضلك  )من 

)لزلزال 2010 يناير((، ماذا عن:

شكل رقم)3(: الوسائل املختلفة للتربع خالل كارثة زلزال هاييتي يناير 2010)54(

 Survey by Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates, -53
.June 26 - July 26, 2002 and based on 2,501 telephone interviews. Sample: national adult

 Survey by USA Today. Methodology: Conducted by Gallup Organization, March 23 - March 24, 2010 -54
and based on 1,030 telephone interviews. Sample: national adult. Interviews were conducted with respon-
 dents on landline telephones for respondents with a landline telephone, and cellular phones for respondents
who are cell phone only

الورقة
الرابعة
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)3( الوسيلة املتوقعة للتربع هبا أثناء زلزال هاييتي:
ويف حماولة ملعرفة الوسائل التي سيقوم املستجيب باستخدامها للتربع أثناء زلزال هاييتي، 
انخفاض  للنظر  الالفت  من  أنه  إال  السابقة،  النتائج  مسار  عن  النتائج  هذه  ختتلف  مل 
عن  بمثال  ذلك  واقرتان  شخص،  طريق  عن  املبارش  الشخيص  بالتربع  املتعلقة  النسبة 
 Pew Research( طريق الكنيسة، حيث كانت 51%، وهو ما ينسجم مع استطالعات
يدل عىل  والذي  يناير 2010،  منتصف  Center for the People & the Press( يف 

انقسام املستجيبي مناصفة يف رغبتهم للتربع عن طريق الكنيسة. )شكل رقم 4( 
إذا كنت ستقوم بالتربع، هل تعتقد أنك ستتربع.. عن طريق الربيد، عىل شبكة اإلنرتنت، 
عن طريق الربيد اإللكرتوين، من خالل رسالة نصية، عرب الاتف، أو بطريقة شخصية 

مثل: يف الكنيسة؟
شكل رقم )4(: توقع الوسيلة التي سيتربع هبا املستجيب)55(
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 Survey by USA Today. Conducted by Gallup Organization, March 23 - March 24, 2010 and based  -55
 on   1,030 telephone interviews. Sample: national adult. Interviews were conducted with respondents on
 landline telephones for respondents with a landline telephone, and cellular phones for respondents who are
cell phone  only
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اإللكرتونية  التربعات  حازت  هاييتي  زلزال  بعد   )KRC Research( استطالع  ويف 
السابق، حيث تربع 19%عن طريق موقع مؤسسة عىل  املسار  نسبة منسجمة مع  عىل 
اإلنرتنت، 14%عن طريق الاتف، و2%عن طريق مواقع الشبكات االجتامعية، و%1 
نسبة  الوسائل اإللكرتونية جمتمعة تصل  املدونات اإللكرتونية. وعند أخذ  عن طريق 
املتربعي هبذه الوسائل إىل60%؛ أي حوايل الثلثي، وهو ما يشكل ضعف وسائل التربع 
يف األوقات احلالية، كام يتضح عند مقارنة هذه النتائج مع )شكل رقم 5(، والذي يبي 
هذه  وتدل   ،)%34( الثلث  كان  للتربع  اإللكرتونية  الوسائل  استخدام  جمموع  أن  فيه 
املقارنة - أيضا-عىل ارتفاع نسبة التربعات اإللكرتونية يف األزمات والكوارث، وأن 
هذه األداة تنمو، وهو ما تبينه مقارنة النتائج يف الشكلي الالحقي )شكل رقم5( 

)شكل رقم 6(،
الاتف،  اإلنرتنت،  نصية،  بالطرق)رسالة  اإللكرتونية  التربعات  جمموع  بلغ  حيث 
 % و50   ،% بلغ60  املدونات..(  سبيس«،  »ماي  أو  »فيسبوك«  مثل:  االجتامعية،  الشبكات 

الذين تربعوا عن طريق اإلنرتنت يف إعصار ساحل اخلليج )كاترينا وريتا( 2005  
)جدول رقم 7(.

اإلغاثة  جهود  يف  املالية  الناس  ملسامهات  املختلفة  الطرق  من  قائمة  لك  أقرأ  سوف 
الوسائل  من  أي  أخربين:  فضلك  من   .2010 يناير   12 زلزال  أعقاب  يف  هاييتي  يف 
استخدمتها أنت أو عائلتك مبارشة. هل سامهت أنت أو عائلتك باملال.. بإرسال املال 
عن  اإلنرتنت،  عىل  مؤسسة  موقع  خالل  من  نصية،  بإرسال رسالة  بالربيد،  شيك  أو 
طريق الاتف،التربع للكنيسة املحلية، من خالل الشبكات االجتامعية، مثل: »فيسبوك« 
يف  أوالتربع  املدونات،  خالل  من  العمل،  يف  )MySpace(،التربع  سبيس«  »ماي  أو 

الكنائس الرسمية؟

الورقة
الرابعة
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شكل رقم) 5(:طرق التربع أثناء زلزال هاييتي)56(

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

أوالرل
 ررل

 ل


ا

30%

24%

19

ل


ا

ىوأ
ع 

ا اع
ا فأ

ا

19%

15%
14%

8%

/ ر
ا لا

ا
يأوك



ااع
ل

اوت

4%

2%
1% 1%

  

اع
اا

1%

ومما يدل عىل أن الكوارث واألزمات تسهم يف استحداث التربع اإللكرتوين عند بعض 
أعاصري  بنسبة 9% يف  اإلنرتنت  للمرة األوىل عرب  الذين تربعوا  نسبة  زيادة  الناس هو 
ساحل اخلليج، كام جاء يف سؤال )Pew( بام نصه: »ويف وقت سابق قلت إنك قد تربعت 
عىل اإلنرتنت.. هل حدث ذلك التربع عرب اإلنرتنت ملساعدة ضحايا أعاصري ساحل 
اخلليج، أو كانت التربعات اخلاصة بك عىل اإلنرتنت ليشء آخر؟«)57(، وهو ما ينسجم 
اإلنرتنت،  اإللكرتوين عرب  التربع  أحداث سبتمرب عىل سلوك  بأثر  املتعلقة  النتائج  مع 

وأنه أصبح أكثر تواترا بعد هذا احلدث )جدول رقم 7(. 

 Conducted by KRC Research, January 18 - January 20, 2010 and based on 1,000 telephone interviews.-56
.Sample: national adult. Braun Research conducted the interviews

 Survey by Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates -57
 International, September 14 - October 13, 2005 and based on 2,251 telephone interviews. Sample: national
adult .

.
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الورقة
الرابعة

جدول رقم )7(: التربع يف أعاصري ساحل اخلليج)57(

ويف وقت سابق قلت إنك قد تربعت عىل اإلنرتنت.. هل حدث ذلك التربع عرباإلنرتنت ملساعدة 
ضحايا أعاصري ساحل اخلليج، )كاترينا وريتا(، أو كانت التربعات اخلاصة بك عىل اإلنرتنت عن 

يشء آخر؟ 

قمت بالتربع من خالل اإلنرتنت لضحايا 
مل أقم بالتربع عرباإلنرتنت يف هذه القضيةإعصارساحل اخلليج

%50%50

تتجاوز%4،  مل  اإلنرتنت  تفضيل  نسبة  أن  نلحظ   )AARP( استطالع  سؤال  يف  ولكن 
ونسبة الرسائل النصية 1%، وهو ما يشذ عن املسار العام لنتائج التربعات اإللكرتونية. 
وعند الرجوع إىل صياغة السؤال نلحظ أن احلالة املسؤول عنها يف السؤال ختتلف عن 
املسار السابق من حيث وضع خيار تقديم األطعمة ملخزن طعام أو ملواقع، والنص عىل 
كلمة شخص جائع )) help someone who is hungry((يف السؤال عند اإلشارة إىل 

أسهل طريقة للوصول إىل هدف إطعام شخص جائع،..58. إلخ.
التربع  إرسال  ما هى أسهل طريقة ملساعدة شخص جائع؟..  برأيك  )شكل رقم 6(: 
النقدي عرب الرسائل النصية، التربع النقدي عرب اإلنرتنت، التربع النقدي لشخص )بنك 
تقديم  الطعام،  خمازن  أو  الطعام  لبنك  األغذية  تقديم  االجتامعية(،  املنظامت  أو  الطعام 

الطعام ملواقع جتميعه، أو حمال البقالة، أو يف املناسبات )59(

 Survey by Pew Internet & American Life Project. Conducted by Princeton Survey Research Associates -58
 International, September 14 - December 8, 2005 and based on 3,215 telephone interviews. Sample: national

adult

    Survey by AARP. Conducted by Gfk Roper Public Affairs & Corporate Communications, December15 -59
 December 20, 2010 and based on 1,330 telephone interviews. Sample: national adult age 50 and over. There
was a parallel survey of national adult Hispanics age 50 and over

كان هناك استطالع متواز لفئة األمريكيي من أصل إسباين، ومل يلحظ الباحث اختالفا يف اآلراء مع العينة الوطنية العامة. 
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شكل رقم )6(: برأيك ماهي  أسهل طريقة ملساعدة شخص جائع؟

ويف أحدث استطالع لقياس نية استخدام الوسائل اإللكرتونية للتربع يف كارثة معينة، 
جاء يف استطالع نفذته )pew( أن ما يقارب من ربع املستفيدين )25%( ينوون التربع 
عن طريق اإلنرتنت ملساعدة املترضرين من الزلزال والتسونامي، يضاف إىل ذلك %6 
عن طريق الاتف، و 4% عن طريق الربيد اإللكرتوين، وهو ما يشكل جمموع الثلث. ) 

شكل رقم 7 (
ولعل هذه النتائج تربز احلاجة إىل مقارنة سلوك التربع اإللكرتوين يف حال كان التربع 
النظر إذا كان  لكارثة أو أزمة خارج نطاق دولة املتربع أو داخل نطاق الدولة، بغض 

املوقع املتربع من خالله حمليا أو خارجيا.
وإذا كنت قد تربعت )ملساعدة املترضرين من الزلزال والتسونامي يف اليابان يف مارس 
2011( هل تعتقد أنك ستتربع بشكل شخيص يف الكنيسة مثال، أو عىل شبكة اإلنرتنت، 
أو عن طريق الربيد، أو عربالاتف أو عن طريق الربيد اإللكرتوين، أو من خالل رسالة 

نصية؟
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شكل رقم )7(: وسيلة التربع يف تسونامي اليابان )60(
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)4( اإليميالت جمهولة املصادر والتربع اإللكرتوين: 
املصدر هي أضعف وسائل  أن اإليميالت جمهولة  إىل  الرأي  نتائج استطالعات  تشري 
التفاعل يف التربع اإللكرتوين، ويدل استطالع )Pew( عام 2003 أن 1% فقط جتاوبوا 
مع إيميالت جاءت من جهات غري معروفة لدهيم، وال تبدو هذه النتيجة مستغربة يف 

ظل انتشار االحتياالت اإللكرتونية.
61

جدول رقم  )8(: نسبة االستجابة والتربع عن طريق اإليميالت املجهولة) 58(

عند التفكري يف كل املرات  التي كنت قد تلقيت فيها رسالة الربيد اإللكرتوين من مصدر جمهول، 

هل سبق لك يف أي وقت مىض... التربع أو االستجابة لذه الرسائل بالربيد اإللكرتوين؟

ال أعرف/رفض اإلجابةالنعم

%1%990

Survey by Pew Research Center for the People & the Press. Conducted by Princeton Survey Research As- -60
 sociates International, March 17 - March 20, 2011 and based on 1,004 telephone interviews. Sample: national
     adult. 673 respondents were interviewed on a landline telephone, and 331 were interviewed on a cell phone,
 including 144 who had no landline telephone

Survey by Pew Internet & American Life Project. Methodology: Conducted by Princeton Survey Re-  -61
search Associates, June 10 - June 24, 2003 and based on 2,200 telephone interviews. Sample: national adult

الورقة
الرابعة
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رابعا: دراسات التبرع اإللكتروني العالمية 
اإليميل،  فتح  شخصا  كم  )مثل:  قياسها  يسهل  باإلنرتنت  املتعلقة  النشاطات  أن  مع 
أن  إال  إلخ(  اإلنرتنت....  عرب  وتربع  معي،  ملطلب  واستجاب  الرابط،  عىل  وضغط 
الكثري من املنظامت اخلريية ال تويل تفسري هذه البيانات الكثري من االهتامم، والقليل من 

أولئك يستخدمون هذه البيانات بطريقة احرتافية)62(.
نتناول يف هذا اجلزء عرض وحتليل نامذج دراسات استطالعية سعت للكشف عن التربعات 
اإللكرتونية يف املامرسة الغربية، وأبرز ما جاء يف نتائجها؛ لتفسري تطور ونامء عملية التربعات 
السابقة،  الرأي  نتائج استطالعات  النتائج، ووضعها يف سياق  اإللكرتونية، ومقارنة بعض 

ومن ثم نحاول تقديم بعض املقرتحات يف هذا السياق، وذلك عىل النحو التايل: 
:)ENonprofit( »دراسة »األعامل غري الربحية اإللكرتونية )1(

الربيد اإللكرتوين،  املقارنة لرسائل  القياس من خالل  الدراسة هو  الفرعي لذه  العنوان 
 ،)63(»Advocacy Institute« ومجع التربعات عن طريق اإلنرتنت. والدراسة من إعداد

.)64( »M+ R Strategic Services« و

وهي تقدم صورة مقارنة عن التواصل اإللكرتوين للمنظامت غري الربحية بام يتعلق بجمع 
التربعات عرب اإلنرتنت، من خالل إحصائيات خلمس عرشة منظمة غري ربحية، ست 
منها منظامت خمتصة يف البيئة، وست منظامت حقوقية وقانونية، وثالث منظامت يف املعونة 

الدولية.
وقد خلصت الدراسة إىل النتائج الرئيسة التالية: 

أكثر،  إيميالت  قوائم  فلدهيا  متوافقة،  صفات  بعدة  إلكرتونيًا  النشطة  املنظامت  متتاز   -1

eNonprofit , Measuring Benchmarks Study , Email Messaging Online Fundraising , and Internet Advo- -62
cacy Metrics for Nonprofit Organizations , M+ R Strategic Services , Advocacy Institute , pg.5

هدف املعهد تأسيس إدارة اسرتاتيجية وفعالة ومستدامة للعدالة االجتامعية من أجل حتقيق عامل عادل.. منذ عام 1985، واملعهد   -63
. www.advocacy.org :يعمل مع قادة من أكثر من 2500 منظمة غري ربحية ومنظامت غري حكومية يف أكثر من 65 دولة، انظر

64- تعمل M + R عىل مساعدة عمالئها من أجل إحداث تغيري إجيايب، من خالل مساعدة املنظامت يف تطوير اسرتاتيجيات ذكية وفعالة، 
القرار،  الفعال مع وسائل اإلعالم واجلمهور وصناع  املال، والتواصل  وشحذ رسائلهم، وحشد أعضائها، وبناء الدعم الشعبي، ومجع 

.www.mrss.com :سواء عىل اإلنرتنت أو بالطرق األخرى. انظر
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اإللكرتوين  للتواصل  وميزانيات  العمل،  وحجم  اإلنجاز  لقياس  األمد  طويلة  وبرامج 
مرتفعة، وغريها من الصفات. 

التربعات،  بطلب  املتعلقة  اإللكرتونية  رسائلهم  يفتحون  الذين  نسبة  تنخفض   -2
وتنخفض نسبة الذين يردون عىل هذه الرسائل.

3- القوائم الربيدية للمنظامت اخلريية تزيد باستمرار. 
4- النشاطات اخلريية عرب اإلنرتنت تفوق التربع باألموال، فمثال: يف عام 2005 قام ما 
معدله 47 %من املشرتكي يف القوائم بعمل حترك ونشاط داعم، ولكن 6 %منهم - فقط 

- قدموا التربع عرب اإلنرتنت. 
5- مل يكن حجم املؤسسة اخلريية ُمِهامَّ حتى تنجح يف مجع التربعات اإللكرتونية. 

لالتصاالت  اخلريية  املنظامت  تضعها  التي  السنوية  امليزانية  بي  إجيابية  عالقة  ثمة   -6
اإللكرتونية عرب اإلنرتنت مع التفاعل اإللكرتوين، ومنها نامء التربعات. )جدول رقم 9(.

جدول رقم )9(: العالقة بني امليزانية السنوية لالتصاالت اإللكرتونية والتفاعل اإللكرتوين

جمموع امليزانية
معدل الرسائل 

اإللكرتونية التي 
تصل للمشرتكي

معدل عدد 
املشرتكي اجلدد

معدل التفاعل مع 
دعوات املوقع

127.00031.000196.000أقل من 300 ألف دوالر

300234.00079.000291.000-600 ألف دوالر

327.000224.000635.000أكثر من 600 ألف دوالر

7- مل جتد الدراسة أن ثمة عالقة بي حجم الرسالة )اإليميل الذي يطلب التربعات( 
وحجم االستجابة للتربع، ويظهر) شكل رقم 8( تشتت النسب يف هذه العالقة.

الورقة
الرابعة
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شكل رقم )8(: عالقة نسبة االستجابة للتربع من عدد الكلامت)65(

8- تبي النتائج أن موعد إرسال الربيد اإللكرتوين يف طلب مجع التربعات مهم جدا يف 
نسبة االستجابة؛ حيث إن الرسائل التي ترسل يوم االثني )أول يوم عمل يف األسبوع( 

حازت عىل نسبة أقل يف االطالع والتفاعل مع الرابط والرد من األيام األخرى. 
9- وضح التقرير نسبة التربعات عرب اإلنرتنت حسب القطاع، وقد حازت املساعدات 
يف  املشمولة  املنظامت  حسب   2005-2004 عامي  يف  التربعات  أكثر  عىل  الدولية 
التقرير، حيث كان جمموع املساعدات 9.583.000 دوالر، ويعود ذلك إىل إعصار 

تسونامي، وييل ذلك اجلهات املختصة باحلقوق)66(.
10- العوامل التي تسهم يف نامء التربعات عرب اإلنرتنت حسب رأي املنظامت اخلريية 

املشمولة يف الدراسة: 
.)Larger e-mail list size( حجم القائمة الربيدية 

.)Web site traffic( تصفح وحركة مرور أكثر عىل املوقع 
 Larger online communications( أكرب  اإلنرتنت  عرب  االتصاالت  ميزانية   

.)budgets
 طول مكث برامج مجع األموال عرب اإلنرتنت.

 ترابط برامج الدعوة للتربع، بالتنسيق مع الربجميات عىل املوقع. 

Enonprofit, Op.cit , pg 14. -65

eNonprofit , Measuring Benchmarks Study , Email Messaging , Online Fundraising , and Internet Ad- -66
vocacy Metrics for Nonprofit Organizations , M+ R Strategic Services , Advocacy Institute , pg.38
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من  املترضرة  احليوانات  لصالح  دوالر  18مليون  مجع  تم  أنه  التقرير  نتائج  ومن   -11
إعصار كاترينا وريتا)67(.

.)Online Giving Report( »دراسة »سلوك التربع عرب اإلنرتنت )2(
وهي الدراسة التي نفذها »Blackbaud«)68(،  وهي إحدى الرشكات التي تقدم برجميات 

ودراسات للجهات غري الربحية. وقد بينت الدراسة يف نتائجها ما ييل: 
1- اكتساب متربعي جدد عن طريق اإلنرتنت أسهل من أن يتحول املتربعون السابقون 

إىل متربعي عن طريق اإلنرتنت)69(.
بالطرق  املتربعي  املتربع اإللكرتوين بي عام 41-45 من  نسبة لعمر  2- كانت أعىل 

األخرى )شكل رقم 9(. 

شكل رقم )9(: عمر املتربع عن طريق اإلنرتنت

كام احتوى التقرير عىل بيانات أخرى تتعلق بمستوى الدخل، وقيمة البيت احلايل 
للمتربع، ومدة إقامته فيه، وجنس املتربع، ومعدل ثقتهم بالكروت االئتامنية،... إلخ. 

 Ibid , pg45 -67

68- تأسست عام 1981،وهي تقدم العديد من الربجميات واخلدمات للمنظامت غري الربحية، حتى وصل عدد املؤسسات التي تعاملت 
معها إىل 15 ألفا، وتضم معها العديد من املؤسسات. انظر: www.blackbaud.com، وتقدم سنويا تقريرا يتناول توجهات التربع عرب 

(Online Giving Report) اإلنرتنت
.http://www.blackbaud.com/files/resources/downloads/WhitePaper_2010OnlineGivingReport.pdf

Online Gift Donor Profile ,George Rubanenko, Senior Statistician, Blackbaud, Inc., 2005. -69

الورقة
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)70()GuideStar( دراسات )3(
حول وسائل مجع التربعات التي نجحت يف العام احلايل، والتي يمكن أن تنجح يف العام 
التربعات  مجع  أدوات  يف  التوسع  أن   )GuideStar( تقرير  نتائج  أبرز  ومن  القادم)71(. 
يساهم يف زيادة حجم هذه التربعات، وأن هناك زيادة يف اإلنرتنت وثباتا يف الاتف)72(.

شكل رقم )10( أحسن الوسائل وأسوأها جلمع التربعات يف عام 2010

)The Cygnus Donor Survey( الدراسة االستطالعية )4(
وهي خمتصة باستطالع آراء املتربعي ورغباهتم وتوجهاهتم املستقبلية، نفذت اآلالف من 

املقابالت للمتربعي وللجهات اخلريية)73(، وقد صدر التقرير الثالث عام2011) 74( . 
)75()TPP(Not For Profit دراسة )5(

جامعوالتربعات،  يفضله  ما  درست  التي  الرأي  استطالعات  نامذج  من  تعترب  والتي   
التربعات اإللكرتونية أن األغلبية الساحقة تفضل مجع  املتعلقة يف سياق  النتائج  ومن 
التربعات وجها لوجه )Face to Face(، بنسبة 95%، ثم يأيت الاتف بنسبة 91%، ثم 

70- تسعى(Guide star) إلحداث تطوير يف العمل اخلريي، من خالل توفري املعلومات لصنع القرارات الصائبة، وهي تقدم اخلدمات 
للمنظامت غري الربحية واألفراد املتربعي.

 The Fundraising Methods That Worked Best in 2010 —and :201171- انظر التقرير األخري الذي يتناول عامي 2010 و
http://www2.guidestar.org/rxg/news/publications/fundraising-methods-.: عىل الرابط Could Work Best in 2011
worked-best-2010.aspx

  Ibid , pg 4. -72
73- يمكن مشاهدة عرض موجز )فديو( عن فكرة قياس التربعات من خالل االستطالعات عىل هذا الرابط:

http://www.cygresearch.com/services/donor_surveys.php.
74- انظر ملخص تقرير 2011 يف: 

 http://www.cygresearch.com/files/free/US-2011-Cygnus-Donor-Survey_Report-Executive_Summary.pdf

.www.tpp.co.uk :75- مؤسسة بريطانية، تأسست يف عام 1996؛ خلدمة القطاع غري الربحي، انظر
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اإليميل بنسبة 88% )شكل رقم 11(
شكل رقم )11(: أفضل منهجية للتواصل مع املتربعني املحتملني اجلدد

 
)NetWork for Good( دراسة )6(

التربع  اجلمعيات اخلريية حول  آراء  استطالع  )Guide Star( يف  بالرشاكة مع  والتي متت 
اإللكرتوين؛ ملحاولة اإلجابة عىل بعض األسئلة األساسية، مثل: من هم املتربعون إلكرتونيًا؟ 
إلخ.  يتربعون؟...  إلخ(  والشهر....  )اليوم  األوقات  أي  ويف  إلكرتونيًا؟  يتربعون  وملاذا 

وقد تضمنت الدراسة الكثري من النتائج من دراسات أجريت من جهات أخرى، ومنها :
 أن حجم التربعات اإللكرتونية ارتفع من 250 مليونا عام 2000 إىل 4.5 مليار عام 

2005. )شكل رقم 12( 
)2005-2000( ) Network for Good( التربعات اإللكرتونية حسب دراسة  :)شكل رقم )12

الورقة
الرابعة
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أقل  الثالثاء ثم األربعاء، وأيام اإلجازات هي  للتربع اإللكرتوين يومي  أكثر األيام   
التربع خالل  النتيجة -أيضا- مع عدد مرات  للتربع اإللكرتوين. وتتشابه هذه  األيام 

أيام األسبوع. )شكل رقم  13(
شكل رقم )13(: قيمة التربع حسب اليوم

اليوم.  منتصف  يف  الرسمي  الدوام  وقت  هو  اإللكرتوين  للتربع  املفضل  الوقت   
)شكل رقم 14(

شكل رقم  )14(: الوقت املفضل للتربع اإللكرتوين

 حازت اجلمعيات اخلريية املتخصصة بحقوق اإلنسان عىل أكرب حجم من التربعات 
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Human Service  30%

HealtH 13%

Public benefit 13%international 12%

entertainment 11%

animal environment10%

religion 5%

religion 6%

ثم  بنسبة%13،  العامة  واملنافع  الصحية  اجلمعيات  تليها  بنسبة%30،  اإلنرتنت  عرب 
الدينية  أقل اجلمعيات هي اجلمعيات  بنسبة 11%، وكانت  الدولية  اجلمعيات اخلريية 

بنسبة 5 %. )شكل رقم 15(
شكل رقم )15(: التربع عن طريق اإلنرتنت حسب نوع اجلمعية اخلريية

التربعات اإللكرتونية وجلب  نامء  الكوارث واألزمات اإلجيايب عىل  أثر  الرغم من   
متربعي جدد، إال أن هؤالء املتربعي عرب اإلنرتنت أثناء األزمات يتربعون بقيمة مالية 

أقل من املتربعي يف األوقات الطبيعية. )شكل رقم 16(. 
شكل رقم )16(: قيمة التربع يف الكوارث واألزمات عن طريق اإلنرتنت

الورقة
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 دوافع املتربعي اإللكرتونيي: ويف قياس أسباب التربع اإللكرتوين، كان السبب األول 
- حسب ما يرى املتربعون -: الرسعة والسهولة، والثاين: أنه يمكنك أن تعطي برسعة يف 
تريدها من خالل عملية تربع  التي  بوابات اخلري  إعطاء  ثم  أوقات األزمات والكوارث، 

واحدة )single transaction(، ثم إمكانية حفظ عمليات التربع إلكرتونيًا)76(.
)7( دراسة »قلب املتربع«

 Heart of the Donor)الواحد والعرشين القرن  ما يف داخل ودوافع وسلوك املتربع يف 
Insights into donor motivation and behavior for the 21st century,))77( وهي 

من الدراسات املهمة التي توضح اجتاهات املتربعي بشكل عام، ومنها التربع عن طريق 
اإلنرتنت، وكان أول صدور لا يف عام 1995، حيث تضمنت حماور عن أثر التقنية عىل 

التربعات، وغريها من املواضيع. كام تضمن التقرير أعامر املتربعي عرب اإلنرتنت.  
بعضها  استخدم  والتي  التقارير،  لذه  السابقة  النتائج  دراسة  بأن  القول  يمكن  وأخريا، 
اإللكرتوين،  التربع  بسلوك  املتعلقة  الرأي  استطالعات  ومنها:  القياس،  يف  أدوات  عدة 
يمكن أن تقدم لنا العديد من الفوائد عىل عدة مستويات؛ فهي من ناحية تدل عىل أمهية 
املجتمعات  اإللكرتونية يف  التربعات  التعرف عىل ظاهرة  الدراسات واألبحاث يف  هذه 
يف  البحثية  األدوات  هذه  الستخدام  املعريف  الرتاكم  هذا  يفيده  أن  يمكن  وما  املتقدمة، 
واقعنا املعارص. كام تقدم هذه الدراسات سلسلة من النتائج والعالقات والروابط بي عدة 
التنبيه بأن ما يصلح جلهة خريية قد ال  متغريات يمكن تطبيقها عىل املستوى املحيل، مع 
يصلح ألخرى، وما يصلح لبلد قد ال يصلح آلخر؛ لذا ال بد من اختبار الوسيلة قبل تغيري 
االسرتاتيجيات والسياسيات)78(. وتقدم لنا هذه النامذج فوائد يف طرق صياغة األسئلة، 

   Pg. 14 from the report. -76

          Heart of the Donor , Insights into donor motivation and behavior for the 21st century. https:// .-77
www.2dialog.com/russreid/main.php/micro_sites/showpage/id/3/page_number/1.1

78- يمكن اإلشارة - مثال - إىل تكرار دراسة: د. عبد العزيز الغريب، د. نارص العود، معايري الثقة لدى املتربعي لألعامل اخلريية، 
دراسة استطالعية عىل عينة من رجال األعامل يف الرياض وجدة والدمام، مؤسسة امللك خالد، السعودية، 1431هـ، 2010م.
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ومواضيعها، وكيفية تفسريها)79(، إضافة إىل أن دراسة هذه التقارير االستطالعية املتكررة 
يدعم ما ورد سابقا حول رضورة االستمرار يف هذه الدراسات بشكل دوري، وليس جمرد 

استطالع يتيم ملرة واحدة، ال يكفي ملعرفة التغري ومساره ومداه.

النتائج العامة: 
سعى الباحث إىل حماولة الكشف عن سلوك التربع اإللكرتوين وقياسه، من خالل كيفية 

تناول استطالعات الرأي والدراسات ملوضوع مجع التربعات اإللكرتونية.
وانطالقا من العديد من النتائج السابقة؛ يتضح إثبات ما افرتضه البحث من درجة النامء 
يف استخدام التربعات اإللكرتونية عند املتربعي، وخاصة ما بعد األزمات، ويمكن لنا 
يف هذا املقام أن نستخلص نتائج عامة فيام يتعلق بالتربعات اإللكرتونية كام وردت يف 
التي  التوصيات  وأهم  للباحث،  شخصية  نظر  وجهة  إىل  إضافة  الرأي،  استطالعات 

يمكن تدوينها يف هذا السياق. وفيام ييل أبرز النتائج العامة: 
1- تعترب الدراسات بشكل عام، واستطالعات الرأي بشكل خاص، وسيلة هامة يف 
قياس ومعرفة واقع وتطور واسترشاف املستقبل املتعلق بوسائل التربعات اإللكرتونية، 

ويتضح رسوخ هذه األداة يف الدول املتقدمة، واعتبارها نسيجا جيري يف املجتمع. 
2- تدل دراسة مسرية نتائج استطالعات الرأي املتعلقة بجمع التربعات أن اإلنرتنت 
هو أكثر وسيلة استخداما وتفضيال للمستجيبي من بي الوسائل اإللكرتونية األخرى 
الثلث خالل  اىل  ارتفع  التربع عن طريق اإلنرتنت قد  أن  النتائج إىل  للتربع، كام تشري 

السنوات العرش األخرية. 
3- تبي لنا أن التربعات اإللكرتونية من أكثر وأرسع الوسائل لتوفري الدعم واملساندة 

 Code of بميثاق رشف العمل اخلريي  Net work for Good :79- مثل ما قدمته بعض اجلهات املختصة يف العمل اخلريي
http://www.fundraising123.org/article/ephilanthropy-code-ethics:انظر ،Ethics E Philanthropy
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أو  األزمة  بعد  املترضرين  دعم  عن  يفرت  قد  الكثري  إن  حيث  باألزمات؛  للمترضرين 
الكارثة؛ ولذا فقد سامهت األزمات والكوارث بنامء السلوك اإللكرتوين ليصبح عادة 
عند حوايل 10% من املواطني يف بعض البلدان الغربية، وبالتايل يمكن القول بأن ثمة 
أثرا إجيابيا للكوارث واألزمات يف هذا السياق. وقد أوىص بعضهم عند وقوع الكوارث 

باالستعداد الستقبال املتربعي اجلدد واالحتفاظ هبم.
4- يقل التفاعل مع التربع اإللكرتوين حي تكون رسائل طلب التربعات من جهات 
جمهولة وغري معروفة من املتلقي، وكذلك تعترب أيام اإلجازات وأوقات خارج الدوام 

الرسمي أضعف األوقات للتربع اإللكرتوين. 
5- مل يكن هناك استخدام يذكر للتربع اإللكرتوين قبل العام 2000. 

وذلك  احلساسة؛  األسئلة  من  اإللكرتوين  بالتربع  تتعلق  التي  األسئلة  أن  يبدو  ال   -6
الرتفاع نسبة االستجابة وانخفاض نسبة الرافضي، بل ويف الكثري من األحيان كانت 

هذه النسبة معدومة. 
7- مل تسجل استطالعات الرأي اهتامما كبريا يف التربع باستخدام أجهزة الرصاف اآليل 

 .)ATM(

8- ومما الحظه الباحث نامء االهتامم بالتربعات عن طريق اإلنرتنت بعد عام 2005؛ 
وهو ما ربام يعود إىل النقلة التي أحدثها زلزل تسونامي من حيث حجم التربعات الائل 

يف هذه الكارثة .
9- من املالحظ تفوق اجلهات اخلريية والرشكات التي تقدم برجميات التربع اإللكرتوين، 
وكذلك الدراسات االستطالعية يف الواليات املتحدة، عىل غريها من باقي دول العامل، وقد 

ال تكون هذه النتيجة مستغربة؛ حيث إن استطالعات الرأي هي وليدة البيئة األمريكية. 
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التوصيات: 
1- يعزز هذا البحث من فكرة أمهية جمال األبحاث التي متكننا من معرفة واقع ومستقبل 
وتطور التربعات اإللكرتونية، والكثري من املواضيع املتعلقة بالعمل اخلريي، وتدل يف الوقت 
تكاتف  يستدعي  مما  األدوات؛  استخدام هذه  العريب يف  واقعنا  العام يف  الضعف  ذاته عىل 
خمتلف اجلهات عىل تفعيل هذه األدوات العلمية يف فهم الظواهر، وخاصة تلك الدراسات 

واالستطالعات املتكررة، التي جتعلنا نعرف أين كنا؟ وأين نسري؟ وإىل أين سنصل؟
باسم  ممتد  بحثي  برعاية مرشوع  بالعمل اخلريي وتطويره  املهتمة  اجلهات  2- توصية 
كل  رصد  هبدف  السعودية؛  العربية  اململكة  يف  اإللكرتونية«  التربعات  سلوك  »قياس 
ما يتعلق بالتربعات اإللكرتونية من مواضيع وقضايا وتطورات واستخدامات، بطرق 

علمية ومنهاجية، تراعي االحرتافية واملهنية يف العمل. 
اململكة)80(،  يف  املتربعي  آراء  الستطالع  دوريا  مرشوعا  البحثية  اجلهات  إطالق   -3

يتناول سلوك ورغبات وتوجهات املتربعي من األفراد والرشكات. 
أشارت النتائج اإلمجالية لقياس سلوك التربع اإللكرتوين يف املجتمعات املتقدمة -   -4
كام يف نموذج الواليات املتحدة- إىل أن أدوات وسائل مجع التربعات اإللكرتونية تنمو 
وتزداد تفصيال؛ مما يستدعي عىل املجتمعات األخرى تسهيل إجراءات وقواني التربعات 
بابا  ويفتح  جهة،  من  أشكاله  بكافه  األمن  من  الرفيع  املستوى  يضمن  بام  اإللكرتونية، 
والنبيلة يف جمتمعاتنا من جهة  السامية  الغايات  القائمة عىل  اخلريية  للمؤسسات  واسعا 
أخرى، واالستفادة من مواثيق الرشف واألخالقيات املتعلقة بالعمل اخلريي اإللكرتوين 

يف وضع الترشيعات والقواعد املنظمة للتربعات اإللكرتونية يف البيئة املحلية)81(.
بالتربعات  املتعلقة  احلديثة  بشفافية لوضع اإلحصاءات  5- رضورة وضع ترشيعات 

80- يمكن اإلشارة - مثال - إىل تكرار دراسة: د. عبد العزيز الغريب، د. نارص العود، معايري الثقة لدى املتربعي لألعامل اخلريية، 
دراسة استطالعية عىل عينة من رجال األعامل يف الرياض وجدة والدمام، مؤسسة امللك خالد، السعودية، 1431 هـ، 2010 م.
 Code of بميثاق رشف العمل اخلريي , Net work for Good :81- مثل ما قدمته بعض اجلهات املختصة يف العمل اخلريي

http://www.fundraising123.org/article/ephilanthropy-code-ethics:انظر ،Ethics E Philanthropy

الورقة
الرابعة
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اإللكرتونية، وعرضها بطرق إبداعية، يراعى فيها االبتكار والتحديث املستمر. 
6- حتتاج اجلهات اخلريية إىل التواصل مع رشكات الربجمة التي تقدم خدمة التربعات 
ثم  ومن  املفيدة،  اإلحصاءات  من  وغريها  التفاعل  حجم  تعرف  وأن  اإلنرتنت،  عرب 

تطور من استخدامها االحرتايف لذه النتائج. 
7- يمكن استخدام استطالعات الرأي لقياس سلوك التربع اإللكرتوين بحيث تكون 
فئات املستجيبي: املتربعي، وطالبي التربع، واجلهات اخلريية. ويمكن أن تغطي هذه 
هذا  يف  ويمكن  املحلية.  البيئة  مع  تنسجم  حديثة،  مواضيع  االستطالعية  الدراسات 
السياق اقرتاح مواضيع استطالعات رأي متعلقة بالتربعات اإللكرتونية تناسب البيئة 

السعودية بشكل خاص، والبيئة العربية بشكل عام، ومنها: 
 اجلوانب املتعلقة باملواثيق األخالقية جلمع التربعات)82(.

 قياس الوسائل املفضلة للتربع. 
 الصعوبات التي حتول دون استخدام الوسائل اإللكرتونية. 

 معرفة أكثر وأقل الفئات استخداما للوسائل اإللكرتونية يف التربع اإللكرتوين. 
 معرفة النمو ومعدله يف استخدام أو تفضيل أي من أدوات التربع.

 اجلوانب اإلنسانية األكثر حتفيزا للتربع اإللكرتوين. 
 سؤال املتربعي عن أساليب مجع التربعات. 

كام يمكن اقرتاح عناوين أبحاث ودراسات للباحثي املهتمي يف هذا الشأن: 
 استخدام استطالعات الرأي للتوعية بالتربعات اإللكرتونية. 

 نامذج نتائج استطالعات رأي تثبت النامء.
 طريقة استخدام االستطالعات للقياس. 

ً؛ للكشف عن  ويقرتح أن يتم تنفيذ استطالعات خاصة للفئات التي سبق لا التربع  
مواضيع هامة، مثل: أهم املشاكل التي تواجههم، وأكثر الفئات تربعا، وأكثر اجلوانب 

82- د. إبراهيم العبيدي،مجع التربعات اإللكرتونية، مرجع سابق، ص ص 103-97.
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معها  يتعاملون  التي  اجلهات  وأكثر  اإللكرتوين،  التربع  يف  وعدمها  بالثقة  املتعلقة 
)رشكات االتصاالت، البنوك(، وإجراء تقييم لكل جهة من وجهة نظر املتربعي. 

ويف سياق استرشاف مستقبل مجع التربعات عرب اإلنرتنت، فال شك أن هذه األداة تنمو 
بشكل كبري، وهي مفضلة لدى كثري من الناس، وسهلة، وموثقة، كام جيب أن يسعى 
بعض  قطعت  طاملا  الذي  اخلريي،  العمل  رشايي  من  لتكون  تنميتها  إىل  املخلصون 

رشايينه. 
وأخريا، كل الشكر للقائمي عىل جهد العمل اخلريي، واحلريصي عىل االستفادة من 
أبرز التقنيات التي يمكن أن تسهم يف جودة عملنا اخلريي، والشكر موصول للقائمي 

عىل هذا  اللقاء، ولكافة الزمالء الكرام يف مركز )مداد(. 
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:( )     
رسالتنا

إبراِز دوره لدى صانعي   نحن مركز دراسات َدْويل لتطوير العمل اخلريي، من خالل 
القراِر فيه، ودعمهم باملعلومة املوثَّقة والدراسات االسرتاتيجية املبنيَّة عىل أسس علميٍة 

واحرتافيٍة وموضوعيٍة، يف إطار من الّرشاكة  الدائمة.

األهداف العامة
 دراسة واقع واسترشاف مستقبل العمل اخلريي.

 تأصيل مفاهيم العمل اخلريي.
 التوعية بدور القطاع اخلريي كقطاع ثالث رشيك يف التنمية.

 وضع رؤية مشرتكة، وترمجتها إىل برامج عمل، وحتديد أولويات العمل فيها.
يف  واألفراد  واملؤسسات  اهليئات  جهود  يف  االزدواجية  وإلغاء  الفجوات،  تقليص   

تنفيذ املشاريع اخلريية.
 التطوير النوعي للمؤسسات اخلريية.
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الربامج البحثية
من خالل عدة دراسات توصل املركز إىل حتديد مخسة برامج بحثية، من شأهنا أن ُتساعد 
منه  يعاين  الذي  واملعلومايت  البحثيَّ  النقَص  ُتعالِج  وأن  بالعمل اخلريي،  االرتقاء  عىل 

القطاع اخلريي حاليًا، وهي:
 برنامج مستقبل العمل اخلريي.

 برنامج إسهام العمل اخلريي يف التنمية.
 برنامج أفضل املامرسات العاملية يف العمل اخلريي.

 برنامج الكفاءة اإلدارية واملالية ملؤسسات العمل اخلريي.
 برنامج قاعدة معلومات العمل اخلريي اخلليجي.

ن كلُّ برنامٍج علميٍّ من جمموعة من املشاريع البحثية، وجمموعة من الفعاليات املساندة  ويتكوَّ
له من ِحَلِق نقاٍش، و ُوَرِش عمل، وَنَدوات، وحمارضات، وعقد لقاءات ومؤمترات. 

 
(١) اإلصدارات املطبوعة:

١- تصنيف مداد املوضوعي للعمل اخلريي.
٢- أولويات بحوث ودراسات العمل اخلريي.

٣- مواقع اجلمعيات اخلريية اخلليجية عىل اإلنرتنت.
٤- دور اجلهات اخلريية يف املسؤولية االجتامعية للرشكات.

٥- املتربع واملنظمة اخلريية.
٦- مؤمترات وندوات العمل اخلريي بدول جملس التعاون اخلليجي ٢٠٠٠م – ٢٠٠٨م 

(دراسة حتليلية تقويمية).
٧- العمل اخلريي اخلليجي خالل عام ١٤٣٠هـ (تقرير معلومايت).
٨- العمل اخلريي اخلليجي خالل عام ١٤٣١هـ (تقرير معلومايت).

٩- األنشطة االتصالية يف املؤسسات اخلريية السعودية (دراسة حتليلية تقويمية).
واخلدمات  األفكار  تسويق  نامذج  ألحدث  نظرية  (دراسة  اإلجتامعي  ١٠-التسويق 

واالجتامعية واخلريية).
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(٢) اإلصدارات اإللكرتونية:
كتب  أحدث  عىل  الضوء  تسلط  فصلية  (نرشة  األول»  «العدد  مداد  أضواء  نرشة   -١

العمل اخلريي املنشورة باللغتني اإلنجليزية والفرنسية).
٢- نرشة أضواء مداد «العدد الثاين».
٣- نرشة أضواء مداد «العدد الثالث».
٤- نرشة أضواء مداد «العدد الرابع».

٥- نرشة مؤمترات العمل اخلريي يف العامل «العدد األول» (نرشة سنوية إلكرتونية، تعنى 
برصد أهم املؤمترات والندوات الدولية والعربية واإلسالمية املختصة يف العمل اخلريي 

خالل العام).
٦- نرشة مؤمترات العمل اخلريي يف العامل «العدد الثاين».
٧- نرشة مؤمترات العمل اخلريي يف العامل «العدد الثالث».
٨- نرشة مؤمترات العمل اخلريي يف العامل «العدد الرابع».

(٣) املجلة الدورية (جملة علمية حمّكمة):
١- جملة مداد لدراسات العمل اخلريي «العدد األول».
٢- جملة مداد لدراسات العمل اخلريي«العدد الثاين».
٣- جملة مداد لدراسات العمل اخلريي «العدد الثالث».

للتواصل مع املركز الدويل لألبحاث والدراسات (مداد)
اململكة العربية السعودية - ص.ب (١٢٠٥٠٠)، جدة (٢١٣٢٢)

فاكس: ٦٢٨٥٠٣٠ ٢ (٠٠٩٦٦) هاتف:٦٢٨٥٤٥٤ ٢ (٠٠٩٦٦) 
info@medadcenter.com :الربيد اإللكرتوين
www.medadcenter.com  :املوقع اإللكرتوين
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