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To understand the meaning of fundraising, the definition provided by Coen Cagli (1998)
can be most useful: “Fund raising is a strategic activity for resources’ mobilization aimed
at ensuring long-term sustainability of an organization and promoting its continuous
development by asserting its mission towards a variety of interlocutors willing to invest
resources for social benefit.

The fundraising cycle
This definition allows to build and describe an
instrument defined by a number of researchers
as the “Fundraising Cycle”: an useful
framework to guide the analysis, planning,
implementation and evaluation process which
is the core of a successful fundraising activity.

The cycle passages
Step 1: cycle launch

Step 2: organization analysis
Step 3: environment analysis
Step 4: project designing and
planning
Step 5: implementation
Step 6: evaluation and results’
management
Step 7: cycle revision
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All the suggested steps represent a
body of necessary actions to identify
and put an effective fundraising
strategy into action.
These are organized as follows:

The steps
Step 1: cycle launch

• Case statement definition (mission, strategic goals and operating goals)
• Identification and overcoming of internal obstacles and resistance
• Organization engagement (direction, staff, volunteers)

Step 2: organization analysis

• SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats)
• Fund Composition analysis

Step 3: Environment analysis

• SWOT and PEST (political, economic, social and technology trends) analysis
• Individuals and public and private donors analysis
• Fundraising targets and LAI method definition

Step 4: Project design and planning
• Activities’ design
• Fundraising tools selection
• Communication plan drafting

Step 5: Implementation

• Monitoring and management
• Fundraising activities’ Internalization/ externalization
• Management of financial, accounting and fiscal aspects

Step 6: Evaluation and results’ management
• Economic evaluation
• Potential evaluation
• Donor retention

Step 7: Cycle revision

• The overall evaluation of a fundraising cycle leads to potential revision of some of its aspects, and
to the launch of a new cycle.

3

The first three cycle steps are linked to each other in an analysis and planning
path aimed at identifying the best fundraising model for an organization
according to its features and the external environment.
Most chances to launch an effective strategy for resources mobilization
depend upon the capacity to define a proper fundraising model able to
maximize potential success factors, taking into account the institutional,
organizational and socio-cultural features of an organization.
This guide will further tackle the first two steps, object of a first assessment
of the project aimed at supporting the Effetà school in Bethlehem.

Step 1 – cycle launch
Studies on organizations’ life have analysed the crucial elements that foster an entity’s choice to start
up. These are represented by:
1. a shared and binding decision assumed by the organization;
2. an investment in human, technical and organizational resources for the fundraising strategy’s
implementation;
3. a good cause to fundraise for.
The first factor represents the passage from the ideal intentions to the factual actions to get them
realized.
The second factor is consequent to the first one. The decision to adopt a fundraising strategy appears
fruitless if resources, in particular human resources, are not given proper relevance.
The third factor is connected to the good cause definition, which is built upon the mission, vision, on
the strategic and operational goals.
In order to be successful, the good cause needs to present a number of characters, which, from a
rhetorical perspective, can foster active engagement of our supporters. It has to be:
feasible: objectives have to be realistic;
distinctive: it has to distinguish herself from other good causes;
motivating: it should trigger mobilization towards donating because of its urgency and relevance.
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Step 2: Organization Analysis
As previously mentioned, a fundraising strategy needs to be coherent with the organization’s nature in
order to be successful, besides being structured upon its major strengths.
The goal of the SWOT analysis process is twofold:
1) To identify the proper fundraising strategy to be adopted, in particular:
- which markets to focus on and with which financial objective;
- which technical instruments to be adopted.
2) Acknowledging elements needing improvement:
- to access new markets;
- to employ new fundraising methodologies.
In order to make the SWOT analysis an effective decision-facilitating tool, the Fundraising.it Rome
School has outlined a “fundraising success theory”. The 5 areas whereby fundraising success factors
can be found are related to:

- Product- mission
- Social Capital
- Knowledge Management
- Communication System
- Organization
Let us have a deeper look on such areas and on some aspects to be taken into consideration.

5

Product - mission
This area revolves around production and social cause. Specifically, the following elements are analysed:
- case statement and its effectiveness in terms of feasibility, peculiarity and mobilization potential;
- product and branding of an organization with reference to their identifiability in the external
environment and to their actual and perceived quality;
- the product typology and the thematic framework;
- the general perception of the mission within the reference environment.

The social capital
This is one of the most important areas to be analysed. It pertains to the social and personal relations
which can be concretely activated for fundraising purposes. The factors to be analysed are:
- presence within networks;
- territorial action field and organization’s influence;
- relation with the reference environment;
- internal relations among people involved in the organization.

Knowledge management
This area focuses on the aspects related to knowledge and information management:
- utilization of tools to access information;
- availability of information management systems (databases, archives, ...);
- quality monitoring and assessment systems;
- investments in knowledge capital development.
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Communication system
This area is mainly related to communication systems rather than to the mere message. it focuses on:
- target identification;
- qualitative and quantitative weight of target;
- communication methods adopted;
- communication instruments already available and employed.

The organization
This area impacts on all other areas. Particularly, in the analysis works, the following is taken into
account:
- human and professional resources;
- technical and organizational resources;
- financial position and resources’ need;
- quality and quantity of previously performed fundraising activities;
- organizational culture.

On the basis of this comprehensive analysis results,
a picture of the different organization’s strengths
and weaknesses will be outlined, and thereafter the
strategical development guidelines.
According to the SWOT and to the development
guidelines a fundraising strategy will be
consequently defined.
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نظام ّ
التواصل
يرتبط هذا املجال أساساً بأنظمة اإلتّصاالت بدالً من أن يكون مج ّرد رسالة .ويركّز عىل:
 تحديد الهدف التناسق الك ّمي وال ّنوعي للهدف وسائل اإلت ّصاالت املعتمدة -أدوات اإلت ّصال املتوفّرة واملستخدمة

ّ
املنظمة
خاصة يف أعامل التحليل ،وهو يأخذ ما ييل بعني اإلعتبار:
هذا املجال يؤث ّر عىل املجاالت األخرى ّ
 املوارد البرشيّة واملهن ّية املوارد التقن ّية والتنظيم ّية الوضع املايل وحاجة املوارد نوع ّية وكم ّية نشاطات جمع التّمويل املحقّقة سابقاً -الثقافة التنظيميّة

عــى أســاس نتائــج التّحاليــل الشّ ــاملة ،ســيت ّم
والضعــف
الصــورة ملختلــف نقــاط الق ـ ّوة ّ
إيضــاح ّ
للمنظّمــة ،وذلــك بعــد املبــادئ التّوجيهيّــة للتنميــة
اإلســراتيج ّية .
وفقــاً لــل SWOTوللمبــادئ التوجيه ّيــة للتنميــة
ســيت ّم تحديــد اســراتيج ّية جمــع التّمويــل.
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غاية املنتج
هذا املجال يدور حول اإلنتاج والقض ّية اإلجتامع ّية .عىل وجه التّحديد ،يت ّم تحليل العنارص التّالية:
 بيان الحالة وفعال ّيتها من حيث الجدوى والخصوص ّية وإمكان ّية التعبئة املنتجات والعالمات التجاريّة للمنظمة مع اإلشارة إىل هويّتها يف البيئة الخارجيّة وإىل جودتها الفعل ّية واملتوقّعة. تصنيف املنتج واإلطار املوضوعي -ال ّرؤيا العا ّمة للهدف ضمن البيئة املرجع ّية

ج� ّ
الر ّ
أامسلية إال ت
عية
هذه إحدى أه ّم املناطق التي سيت ّم تحليلها ألنّها تتعلّق بالعالقات اإلجتامع ّية والشخص ّية التي ميكن تفعيلها بشكل
ملموس ألهداف جمع التّمويل .العنارص التي يبنغي تحليلها:
 اإلدراج يف الشبكات مجال العمل اإلقليمي وتأثري املنظمة العالقة مع البيئة املرجعيّة -العالقات الداخل ّية بني األشخاص يف املنظمة

إدارة املعرفة
يركّز هذا املجال عىل الجوانب املتعلّقة باملعرفة وإدارة املعلومات:
 إستخدام وسائل للوصول إىل املعلومات توافر مناهج إدارة املعلومات (قواعد البيانات ،أرشيف)... جودة اإلرشاف ومناهج التّقييم -إستثامرات يف تطوير املعرفة املال ّية
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ّ
ت
خ
الطوة الثانية� :ليل املنظمة
كام ذكر سابقاً ،تحتاج اسرتاتيج ّية جمع التّمويل ألن تكون مرتابطة مع طبيعة املنظمة من أجل أن تكون ناجحة،
إضافة إىل كونها منظّمة عىل نقاط الق ّوة الرئيس ّية.
الهدف من عمليّة تحليل ال  SWOTمزدوج:
وخاص ًة:
 -1تحديد اإلسرتاتيج ّية املناسبة لجمع التّمويل العتامدها،
ّ
أ  -ما هي األسواق التي يجب الرتكيز عليها وما هو الهدف املايل.
ب  -ما هي األدوات التقن ّية التي يجب اعتامدها.
 -2اإلطّالع عىل العنارص التي تحتاج إىل تحسني
أ  -الوصول إىل أسواق جديدة
ب  -إعتامد منهج ّية جديدة لجمع التّمويل
من أجل جعل تحليل SWOTأداة ف ّعالة لتسهيل القرارات ،ح ّددت مدرسة روما لجمع التّمويل ()Fundraising.it
"نظريّة نجاح جمع التّمويل".
املناطق الخمس حيث ميكن العثور عىل عوامل ال ّنجاح لجمع التّمويل متعلّقة مبا ييل:
 غاية املنتج الرأسامليّة اإلجتامعيّة إدارة املعرفة نظام التّواصل املنظمةيسمح لنا أن نلقي نظرة أعمق عىل هذه املناطق وعىل بعض الجوانب التي ينبغي أخذها بعني اإلعتبار.
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الخطوات الثّالث األوىل للدورة مرتبطة بعضها ببعض يف مسار التّحليل والتّخطيط وتهدف
ملؤسسة وفقاً ملعاملها وللبيئة الخارج ّية.
إىل تحديد أفضل منوذج لجمع التّمويل ّ
تعتمــد معظــم الفــرص إلطــاق اس ـراتيجيّة ف ّعالــة لتعبئــة املــوارد عــى القــدرة عــى تحديــد منــوذج
ســليم لجمــع الت ّربعــات وهــي قــادرة عــى تحقيــق اإلمكان ّيــة القصــوى مــن عوامــل ال ّنجــاح املحتملــة ،مــع
األخــذ بعــن اإلعتبــار الخصائــص املؤسس ـ ّية والتنظيم ّيــة واإلجتامع ّيــة والثقاف ّيــة للمنظمــة.
وهذا ال ّدليل يعالج أكرث الخطوتني األوىل والثانية ،اللّتان كانتا املوضوع األ ّول لتقييم املرشوع بهدف دعم
مدرسة  Effetàيف بيت لحم.

أ
خ
الطوة الوىل :إطالق الدورة
وقد حلّلت دراسات عىل حياة املنظّامت العنارص األساسيّة التي تع ّزز اختيار الكيان للبدء .وتتمثّل من قبل:
ومنسق من قبل املنظمة.
 .1قرار مشرتك وملزم ّ
 .2اإلستثامر يف املوارد البرشيّة والتقن ّية والتنظيم ّية لتنفيذ اسرتاتيج ّية لجمع التّمويل.
 .3إيجاد سبب وجيه لجمع التّمويل.
ميثّل العامل األول اإلنتقال من ال ّنوايا املثاليّة لل ّنشاطات الواقعيّة للوصول إىل تحقيقها.
العامل الثاين هو ما يرتت ّب عىل العامل األ ّول .القرار بإعتامد اسرتاتيج ّية جمع متويل يبدو غري مثمر إذا مل تع َط
وخاصة اإلنسان ّية ،األهم ّية املناسبة.
املوارد،
ّ
السبب الوجيه ،والذي بُني عىل ال ّرسالة وال ّرؤية ،عىل األهداف اإلسرتاتيجيّة
يرتبط العامل الثالث إىل تعريف ّ
والتشغيل ّية.
السبب الوجيه تقديم عدد من امليزات ،التي ،من منظور بالغي ،ميكن أن تعزز
من أجل أن تكون ناجحة ،يحتاج ّ
املشاركة الف ّعالة من قبل املؤيّدين .يجب أن يكون:
 ممكن :يجب أن تكون األهداف واقعيّة. مميز :يجب أن مي ّيز نفسه عن أسباب أخرى ج ّيدة. مش ّوق :يجب أن يثري تحريك نحو الت ّربع بسبب مالءمتها وأهم ّيتها.4

املراحل

أ
خ
الطوة الوىل :إطالق الدورة

• تعريف بيان الحالة (الرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية واألهداف اإلداريّة)
• التّحديد والتغلّب عىل العقبات الداخل ّية واملقاومة
• مشاركة املنظمة (إدارة ،موظفني ومتط ّوعني)

ت
خ
الطوة الثانية� :ليل املنظمة

• تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر ()SWOT
• تحليل مك ّونات التّمويل

ت
خ
الطوة الثالثة� :ليل البيئة

• تحليل (اإلتّجاهات السياس ّية واإلقتصاديّة واإلجتامع ّية والتكنولوجيا) SWOT & PEST
والخاصة
• تحليل األفراد والجهات املانحة العا ّمة
ّ
• أهداف جمع التّمويل وتعريف منهج ال LAI

ت
خ
وتصم� ش
امل�وع
الطوة الرابعة :خ�طيط
ي

• تصميم ال ّنشاطات
• إختيار أدوات جمع الت ّربعات
• صياغة خطّة التّواصل

الامسةّ :
الطوة خ
خ
التنفيذ

• إرشاف وإدارة
• نشاطات جمع التّمويل تدخيل/تخريج
• إدارة الجوانب املال ّية ،الحساب ّية والرضيب ّية

ّ ئ
تا� إال ّ
خ
الطوة ّ
دارية
التقي� والن ج
السادسة :ي

• التّقييم اإلقتصادي
• تقييم اإلمكان ّيات
• اإلحتفاظ باملت ّربعني

السابعة :مراجعة ّ
خ
الطوة ّ
الدورة

• التقييم الشامل لدورة جمع التّمويل يؤ ّدي إىل إعادة ال ّنظر املحتمل لبعض من جوانبه ،وإطالق دورة جديدة.
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ـ�
د ليــل ّ معـ ي
جلمع التمويل
تعريف

لــي نفهــم معنــى جمــع التّمويــل ،ميكــن للتّعريــف املق ـ ّدم مــن كويــن كايــي  1998أن يكــون
مفيــدا ً للغايــة« :جمــع التّمويــل هــو نشــاط اس ـراتيجي لتعبئــة املــوارد التــي تهــدف إىل تأكيــد
ضــان اإلســتدامة الطويلــة األجــل للمنظمــة وتعزيــز اســتمرار تط ّورهــا مــن خــال تأكيدهــا عــى
رســالتها تجــاه مجموعــة متن ّوعــة مــن املتحاوريــن املســتع ّدين إلســتثامر املــوارد ملصالــح إجتامع ّيــة.

ّ
دورة ج�ع التمويل
هــذا التّعريــف يســمح ببنــاء ووصــف أداة مح ـ ّددة
مــن قبــل عــدد مــن الباحثــن كونهــا "دورة جمــع
التّمويــل" :ايجــاد نظامــاً مفيــدا ً لتوجيــه التّحليــل
والتّخطيــط والتّنفيــذ وعمل ّيــة التّقييــم الــذي هــو
ٍ
لنشــاط ناجــ ٍح لجمــع التمويــل.
الجوهــر

مراحل ال ّد ورة
كل الخطــوات املقرتحــة متثّــل هيئــة تتألّــف مــن
ّ
اللزمــة لتحديــد ووضــع اســراتيج ّية
اإلجــراءات ّ
ف ّعالــة لجمــع التّمويــل.
ويت ّم تنظيمها عىل الشّ كل التايل
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الخطوة األوىل  -إطالق الدورة
الخطوة الثانية  -تحليل املنظّمة
الخطوة الثالثة  -تحليل البيئة
الخطوة الرابعة  -تخطيط وتصميم املرشوع
الخطوة الخامسة  -التنفيذ
السادسة  -التّقييم والنتائج اإلداريّة
الخطوة ّ
السابعة  -مراجعة ال ّدورة
الخطوة ّ

ال

إرشادات

دليل عملي
لجمع التّمويل

بتمويل من

