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مفه م ال    الخيري 

  كوووع ت ر ووول ال  ووو  الخيوووري علووو   نوووه ذلووو  ال  ووو  

اجيع الطَّووو يع  ل الووومي  إلدموووه اإلنسووواح ل  ووولحه ال حتووو

لورب  إليه مع باب اإلنسانية، وف  ب ض الحواالل  وتا ا

بووويع مفهووو م ال  ووو  الخيوووري ومفهووو م التووود  ع لبوووم 

ال    الخيري مع  جو  الح و   علو  البو اب موع ه

.ت ال 



مفه م ال    الخيري 

وهنوووواع ال د وووود مووووع ال وووو ر ال تخلفووووة التوووو  

تدخ  ف  دائرة ال    الخيوري مبو  مسواعدة

الفإلوووووورات وا  تووووووام،  و تإلوووووود ا ال سوووووواعدال 

ال ينيوووووة لوووووب ض الحووووواالل اإلنسوووووانية التووووو 

 صابها ال  َز، وال سواه ة فو  عواج الجر و 

يووة  و ال  ووابيع مووع مختلوول الكوو ار  الطبي 

.الحروب و 



ت     الج  يال
الخير ة

 دخ  ف  ت ر ل الج  يال الخير ة وج د مج  عة مع م وادر

داف الت   وو  التوو  تسوواعد الج  يووال الخير ووة علوو  تحإليوو  ا هوو

راد  و الت  تس   إل  تحإليإلها،  يث إح ج ع التبرعوال موع ا فو

ال نظ ووووال الداع ووووة لهوووومد الج  يووووال  وووود ال  كفوووو  لتوووو فير 

.ال الية ال ناسبةالسي لة 



:الج  يال الخير ة  د تلجأ إل  ب ض ال  ادر الت   لية ا خرى والت  مع  ه ها ما  أت 

.ةإ امة الف اليال وا نشطة الت   ساعد ر ي ُها عل  ضخ ا م ا  ل الح الج  يال الخير •

يووال بيوع ب وض ال نتجوال التاب وة للج  يووال الخير وة والتو  تسواها فوو  ز وادة موهرة هومد الج  •

.وت فير ب ض ال ا 

  إ امة  د  سن ي خاصة بالج  ية الخير ة  هدف إل  مراج ة ا نشوطة واإلنجوازال، والحوث علو•

ة بووم  ال د وود مووع ا ع ووا  الخير ووة فوو  ال سووتإلب ،  يووث   وود هووما الحوود  السوون ي ب بابووة فرصوو

.سن  ة لج ع ب ض ا م ا  ودعا  نشطة الج  يال الخير ة ال ختلفة



  التس    االلكترون
لجهال ال    الخيري 

فرص   تبووور التسووو    اإللكترونووو  عال وووا ملي وووا بوووال

وال  يووووودال التووووو    كوووووع اح تخووووودم ال د ووووود موووووع 

ال نظ ووال ريوور الربحيووة فوو  عال نووا ال ربوو ، والوومي

بوودورد   كووع  ح  خوودم ماسسووال ال  وو  الخيووري 

و بتسوو    برامجهووا ومشووروعتها لجلوول الت   وو   

ال لج ع التبرعال لتخودم  ببور  ودر م كوع موع الف و

.ال ستفيدة مع ع لها



مووووووووا هوووووووو  التسوووووووو    
اإللكترون ؟

التسوووووووووو    اإللكترونوووووووووو  و ُ وووووووووورَف 

بالتسووووو    الر  ووووو ، و طلووووو  علووووو  

م ارسوووووووة ا نشوووووووطة التسووووووو  إلية 

الر  يوووووووةباسوووووووتخدام التكن ل جيوووووووا 

.واإلنترنت



ما ظة

هنووواع مفهووو م موووائع وريووور د يووو  لووودى ببيووور موووع ال نظ وووال 

ونوو  الخير ووة  ح التسوو    هوو  مجوورد النشوور علوو  ال   ووع اإللكتر

 وود ومووبكال الت اصوو  االجت وواع ، فالنشوور نشوواأ فرعوو  عووع  

.وه  الترو ج (4Ps)ال د ج التس  إل مك نال 



ن  اإللكتروعناصر التس    

ال  ا ع اإللكترونيةالتس    مع خا  •

الت اصوووووو  اإلعانووووووال مووووووع خووووووا  وسووووووائ  •

االجت اع 

خا  ال حت ىالتس    مع •

البر د اإللكترون التس    خا  •



التسووووو    موووووع خوووووا  ال  ا وووووع 
اإللكترونية

ت ووود ال  ا وووع اإللكترونيوووة موووع  هوووا  نووو ال التسووو    عبووور 

ة، مبو  اإلنترنت، و تا استخدامها للترو ج إل  ج يع ا نشوط

ال ابووو وا م  ووة والوودورال الت لي يووة وانشووطة ال  وو 

فيوووم الخيوووري، وال بوووادرال الشوووبابية، فهووو  وسووويلة الزموووة لتن

مج  عوووة موووع الح وووال الترو جيوووة عبووور اإلنترنوووت، وال  ا وووع 

و اإللكترونيوووة  جووول  ح تكووو ح م بلوووة السوووا عاموووة تجار وووة  

منتجووووال  و خوووودمال، و جوووول  ح   توووواز بالسوووورعة وسووووه لة 

.االستخدام



اإلعانووال مووع خووا  وسووائ  
الت اص  االجت اع 

مد ما ت رف باسا إعانال الدفع لك  نإلرة، وت كوع هو

اإلعانووال مووع ال صوو   إلوو  مسووتخدم  اإلنترنووت مووع

ة خووا  ال ن ووال الر  يووة، فيووتا إعووداد   ووال إعانيوو

و علوو  م ا ووع الت اصوو  االجت وواع  مبوو  فوويو بوو ع  

تها فوو   و لينكوود إح، وت توواز بسووه لانسووتجرامتوو  تر  و 

ال صووو   إلووو  ال  يووو  الووومي  بحوووث عوووع م وووطلحال 

مرتبطوووة ب نتجوووال  و خووودمال ب ينهوووا، وموووع خالهوووا 

  ضًووووا   كووووع ال صوووو   إلوووو  ال  يوووو  بحسوووول ع وووورد 

.وال نطإلة الت    يش فيها ون عه واهت اماته



التس    مع خا  
ال حت ى

موووع  هوووا ا دوال ال سوووتخدمة موووع خوووا  عناصووور 

س التسوو    اإللكترونوو  ال حتوو ى، فهوو    وود  سووا

جووومب ال  يووو  لشووورات ال نوووتج، وذلووو  عوووع مر ووو  

نشووورد موووع خوووا  وسوووائ  الت اصووو  االجت ووواع   و 

البر وووووود اإللكترونوووووو   و اسووووووتخدامه فوووووو  تحسوووووويع 

.محربال البحث



د التسووو    خوووا  البر ووو
اإللكترون 

هوووو  مووووع  ببوووور وسووووائ  التسوووو    الر  وووو  

ة ف الية، و تا استخدامه عع مر و  إضواف

ال  وووووووووووات ال حت لووووووووووويع  و ال هت ووووووووووويع 

ب نتجوووووووال م ينوووووووة إلووووووو   ووووووو ائا البر ووووووود 

بيوووووع اإللكترونوووو  لل امووووة التجار ووووة التوووو  ت

منتجوووال مشوووابهة،  وووا  وووتا اسوووتهدافها

. و ال ال روض وال نتجال الجد دة



تطوووووووووو  ر اسووووووووووتراتيجيال 
التس    اإللكترون 

.تحد د الج ه ر ال ستهدف•

.نهال    عل  التط  ر الدائا لل نتج ال  لع ع•

.تحد د الهدف مع ورات التس   •

لوووووو  ت وووووو يا وتنفيووووووم اسووووووتراتيجية لتحإليوووووو  ت•

.رون ا هداف باستخدام عناصر التس    اإللكت

.التإلرب مع ال  ات وم رفة ا تياجاتها•



نشاأ

 وووووودد مووووووع هووووووا الج هوووووو ر 

ال سووووووووووووووووووووتهدف مووووووووووووووووووووع 

ماسست  الخير ة


