
 ياســـــر بن حممد هوســـاوي  د.أ. 

               جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية    م2022ـــ هـ 1444واخلمسون  العدد الثامن

 

527 

 

 

 
 

 قواعد املوازنة واملفاضلة بني مشاريع  
 مؤسسات العمل غري الرحبي  

 
                                            

                                            

 

 

 
 

 

 
 ياسر بن حممد هوساوي .دأ.

 أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات 
 اإلسالمية جبامعة أم القرى 

 
 

                           



  قواعد املوازنة واملضالة بني مشاريع مؤسسات العمل غري الرحبي

              جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية    م2022هـ ـــ 1444واخلمسون  العدد الثامن

 

528 

 مقدمة : 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء والرسلني ، نبينا حممد وعىل        

 آله وصحبه أمجعني .  أما بعد : 

العمل غري          إدراكا من  فقد شهد  ، وذلك  تقدما ملحوظا عىل مستويات متعددة  الربحي 

املبارشين يف امليدان  واملؤسسات والوزارات املرشفة عليه ألمهية الدور الذي يقوم به يف خدمة  

املجتمع وتنميته ، وقد أدى كثرة املؤسسات ومشاريعها إىل زيادة اإلنفاق عليها مما دعا كثريا  

املؤسسات املانحة وإدارات املسئولية املجتمعية يف مؤسسات القطاع من املؤسسات والوقفية و  

األهيل إىل توجيه دعمها إىل بعض األنشطة واملشاريع دون بعض ، أو االقتصار عىل املشاريع  

واألنشطة النوعية ، ثم إن املتربع بامله يريد أن يضع ماله يف املكان املناسب الذي يكون له أثر  

ذلك حتتاج اجلهات الرقابية إىل إجياد نامذج ومبادرات ومشاريع نوعية  ويضمن استمراره ، وك 

، تقود القطاع غري الربحي إىل التنافسية وضامن جودة األداء ، فمن هنا كانت العناية بقواعد  

 املفاضلة واملوازنة بني املشاريع  من األمهية بمكان  .

 يمكن إمجال تلك األمهية يف اآليت :  

 أمهية املوضوع : 

ما سبق من رضورة ربط املوازنة بني املشاريع بالقواعد الرشعية التي تضمن انضباطها   -1

 بالرشع  .

أن معرفة تلك القواعد هو السبيل األمثل لرتشيد املشاريع واملبادرات وضامن جودهتا  -2

،إذ قد يؤدي اإلخالل هبا ضعف تلك املشاريع من حيث الوجود أو األثر املرتتب عىل  
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 املشاريع  . 

نه طريق من طرق اإلصالح للعمل غري الربحي ودفعه إىل ما حيقق النفع واألثر وما أ -3

 يضمن شفافية املشاريع وجودهتا والتزامها بالقواعد واملعايري .

 مشكلة البحث :  

تظهر مشكلة البحث يف أن عمل اخلري أمر فطري  ولكن حاجات الناس متنوعة ومتعددة           

حلاجات ، ال بد من وجود قواعد لرتتيب قضاء تلك احلاجات ، حتى  وخمتلفة ، وعند تزاحم ا

ال تقدم حاجة نفعها أقل عىل ما هو أهم منها ، وكذلك حيتاج أصحاب اليسار إىل من يوجههم  

البحث   أعد  سؤال جوهري  يظهر  هنا  ومن  عليها  ويدهلم  احلاجات  تلك  يف  األولويات  إىل 

 ملوازنة يف مشاريع العمل غري الربحي  ؟  ما هي قواعد املفاضلة وا:للجواب عنه وهو

 أهداف الدراسة : 

الوقوف عىل أبرز القواعد الرشعية التي توازن وتفاضل بني املشاريع يف العمل غري  -1

 الربحي . 

 بيان األثر املرتتب عىل تطبيق تلك القواعد يف دعم العمل غري الربحي .  -2

ل غري الربحي وأهنا الضامن بيان صالحية الرشيعة الستيعاب مستجدات العم -4

 لتحقيق مقاصد الشارع ومقاصد العباد .

 هيكل البحث :

مقدمة : وتشتمل عىل أمهية املوضوع ، وأسباب اختياره ،ومشكلة البحث وأهدافه ، وهيكل  

 البحث ، ومنهج الدراسة .



  قواعد املوازنة واملضالة بني مشاريع مؤسسات العمل غري الرحبي

              جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية    م2022هـ ـــ 1444واخلمسون  العدد الثامن

 

530 

 املبحث األول : التعريف باملوازنة واملفاضلة    .  

 املبحث الثاين :القواعد الرشعية للموازنة واملفاضلة .  

 املبحث الثالث : أثر تطبيق قواعد املوازنة املفاضلة عىل العمل غري الربحي . 

 منهج البحث : 

 يتلخص منهج البحث يف النقاط التالية :

املتعلقة -1 العلمية  املادة  من مصادرها   مجع  مواردها وتوثيقها  أبرز  بالبحث من خالل 

 وترتيبها ثم حتليلها .

 رشح الكلامت واملصطلحات الغريبة من مظاهنا .  -2

 عزو اآليات إىل السور باألرقام ، مضبوطة بالرسم العثامين .  -3

كان يف  -4 وإن   ، هبام  فأكتفي  أو أحدمها  الصحيحني  كانت يف  فإن   ، األحاديث  ختريج 

 غريمها خرجته من مظانه مع ذكر حكم العلامء عليه  

 النتائج املتوقعة :

 إسهام قواعد املوازنة واملفاضلة حتسني املشاريع يف املؤسسات غري الربحية   . -1

 ربحية . تقليل اهلدر املايل يف املشاريع غري ال -2

يف   -3 واملفاضلة  املوازنة  قواعد  تعتمد  التي  واألنشطة  واملشاريع   املبادرات  من  نامذج  بناء 

 تصميمها وتنفيذها .

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 املبحث األول

 التعريف باملوازنة واملفاضلة 

واملفاضلة ال بد من تعريف املوازنة واملفاضلة ، ويتطلب قبل الرشوع يف ذكر قواعد املوازنة        

 ذلك بيان معنامها يف اللغة واالصطالح . 

: مفاعلة من الوزن ، وهو ثقل يشء بيشء مثله ، وهذا يوازن هذا إذا كان حياذيه   املوازنة يف اللغة

 .   (2)قابله وحاذاه، واملوازنة هي املعادلة واملقابلة واملحاذاة ، ويقال وازنه أي عادله و (1)

ا املفاضلة فمعناها يف اللغة : فهي من الفضل وهو ضد النقص ، ومنه التفاضل وهو  وأم           

 .  (3)التامزي ، وفاضلني ففضلته : أي كنت أفضل منه 

ٍء. ِمْن َذلَِك الْ   ُم َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعىَل ِزَياَدٍة يِف يَشْ اُد َوالالَّ .  اْلَفاُء َوالضَّ َياَدُة َواخْلرَْيُ َفْضُل: الزِّ

ُء َيْفُضُل  ْ ْحَساُن. َوَرُجٌل ُمْفِضٌل. َوُيَقاُل: َفَضَل اليشَّ ْفَضاُل: اإْلِ  .  (4)َواإْلِ

 .  (5)وفاضل بني الشيئني : قابل بينهام ليحكم بفضل أحدمها عىل اآلخر 

ا          البحث:  هذا  يف  واملفاضلة  املوازنة  من  املقصود  أكثر واملعنى  أو  مرشوعني  بني  ملقابلة 

 وترجيح األوىل أو األفضل  لدعمه والعمل عليه  .

 
 ( . 13/447(  لسان العرب مادة وزن )1)

 ( . 4/283(  القاموس املحيط مادة وزن )2)

 (. 1/1043(   القاموس املحيط  مادة فضل)3)

 ( . 4/508(  مقاييس اللغة مادة فضل )4)

 ( 604(  معجم الرائد ص )5)
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فاملوازنة واملفاضلة مبنية عىل تقديم الفاضل عىل املفضول ، واألصلح عىل ما هو أدنى منه          

من النظر املقاصدي ، والنظر   (1)، واألنفع عىل ما يقل عنه ، واألوىل عىل ما يليه أولوية ، وهكذا  

يف املآالت وغري ذلك  ، وعليه فاملوازنة واملفاضلة ترتبط بعدد من القواعد الرشعية واملؤسسية  

 التي ينبغي مراعاهتا ، وهو ما سيتم التطرق إليه  يف املبحث الثاين .

 املبحث الثان 

 القواعد الرشعية للموازنة واملفاضلة 

للموازنة واملفاضلة كثرية سأقترص يف هذا البحث عىل أمهها والتي يمكن أن  القواعد الرشعية  

 تسهم يف تلبية احتياج اجلهات غري الربحية  يف عمليات املوازنة واملفاضلة بني املشاريع .

 ويمكن ترتيبها يف املطالب التالية :

 : املوازنة بناء عىل املقاصد الرشعية  املطلب األول

 ملوازنة بناء عىل مراعاة املصالح واملفاسد . : ا املطلب الثان

 : املوازنة بناء عىل املآالت   املطلب الثالث

 : املوازنة بناء عىل معايري العمل املؤسيس .  املطلب الرابع

 املطلب األول : املوازنة بناء عىل املقاصد الرشعية 

مت         مراتب  وهي عىل   ، متفاوتة  الرشعية  املقاصد  أن  املقرر  إىل  من  تنقسم  فاملقاصد  نوعة 

 
بخاري ، ضمن أبحاث مؤمتر فقه املوازنات ص )  (  فقه املوازنات يف الرشيعة اإلسالمية تأصيال وتطبيقا ، حسن 1)

2310  . ) 
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  (1):رضورية وحاجية وحتسينية

وهي ما ال يستغني الناس عن وجودها بأي حال من األحوال، وإذا :فاملقاصد الرضورية  -أ

اختلت أدى ذلك إىل وقوع احلرج والعنت  ، وهي مخسة جاءت الرشيعة بحفظها ) الدين ، 

 .والنفس ، والعقل ، العرض ، واملال ( 

شقة واملقاصد احلاجية : وهي ما حيتاج الناس إليه لتحقيق مصاحلهم ، يؤدي فقداهنا إىل امل  -ب

 . واختالل النظام العام للحياة ، دون زواله من أصوله

واملقاصد التحسينية :وهي ما يتم هبا اكتامل وجتميل أحوال الناس وترصفاهتم،  ويشمل    -ج

 .ذلك مجيع حماسن العادات يف سلوك الناس

تحسيني  فيقدم املرشوع املتعلق باملقصد الرضوري عىل املرشوع املتعلق باملقصد احلاجي وال     

، ويقدم املرشوع املتعلق باملقصد احلاجي عىل املرشوع املتعلق باملقصد التحسيني ، وذلك يف  

عا من  ا يف حال السعة وعدم التزاحم وإمكانية العمل هبا مجيحال تزاحم هذه املرشوعات .وأم  

 .  (2)دون تعارض فيعمل هبا مجيعا  

املشاريع وهو النظر إىل مكمالت املقاصد ، فاملرشوع  وكذلك هناك نوع أخر من املوازنة بني       

احلاجي املكمل ملقصد رضوري يقدم عىل املرشوع احلاجي الذي ال يكمل مقصدا رضوريا ،  

وكذا يف املرشوع التحسيني الذي يكمل مقصدا حاجيا عىل املرشوع التحسيني الذي ال يكمل  

 مقصدا حاجيا .

 
 (  4/195( ، املوافقات للشاطبي )2/123( قواعد األحكام )1)

 ( .28(  أثر القواعد األصولية يف تأصيل العمل اخلريي عبد اجلليل ضمرة ص )2)
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 :ل هبا بني املشاريع مخسة وعليه تكون مراتب املقاصد التي يفاض

 املرشوع الرضوري . ـ 

 املرشوع احلاجي املكمل للرضوري . ـ 

 املرشوع احلاجي . ـ 

 املرشوع التحسيني املكمل للحاجي .ـ 

 املرشوع التحسيني .ـ 

 ولنرضب بعض األمثلة عىل ذلك :

  لو تعارض لدى مؤسسة مرشوعان يف قرية واحدة  أحدمها متعلق بحفر بئر ماء لسقي  -1

املاء للقرية اآلخر متعلق ببناء وحدات سكنية إضافية للتوسعة عىل األرس وبنفس التكلفة  

بينام املرشوع   النفس  البئر عىل ألنه متعلق مقصد رضوري وهو حفظ  ، فهنا نقدم حفر 

األخر متعلق بمقصد حاجي أن حلقتهم مشقة أو بمقصد حتسيني إن كانت املشقة يسرية  

  الساكنني .أو كان ألجل التوسعة عىل

لو كنا يف مؤسسة دعوية هدفها الرئيس الدعوة ولدهيا مرشوع متعلق بتأهيل الدعاة ،     -2

توفري   الدعاة عىل  تأهيل  نقدم  فهنا   ، للدعاة  مكاتب  بتوفري  متعلق  آخر  ولدهيا مرشوع 

مكاتب  توفري  بينام   ، له  مكمل  أو  بمقصد رضوري  متعلق  تأهيلهم  ألن   ، هلم  مكاتب 

 أو مكمل للمقصد احلاجي  للدعاة متعلق بمقصد حاجي ، 

لو تعارض عند مؤسسة مرشوع تعليمي لرفع اجلهل عن قرية ،  ومرشوع صحي النتشار  -3

املرشوع  عىل   ، النفس  بحفظ  الرتباطه  الصحي  املرشوع  يقدم  فهنا   ، فيها  ما  مرض 
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 التعليمي الرتباطه بحفظ العقل . 

مرشوعني ختتلف باختالف األحوال وهنا ينبغي أن أشري إىل أن كل مقارنة وموازنة بني          

واألشخاص واألماكن ، فال يمكن إسقاط هذه األمثلة عىل كل مرشوعني يشاهبان ما ذكر من 

دون النظر التفصييل لكال مرشوعني ، ففي املثال األخري قد يكون املرشوع الصحي ملرض غري  

يمكن أن يتم إسالم املرء خطري أو غري معد ، واملرشوع التعليمي مرتبط بمبادئ الدين التي ال 

النظر الرشعي  ، وهنا تكمن أمهية  التعليمي عىل املرشوع الصحي  يقدم املرشوع  بدوهنا فهنا 

 للمشاريع كل عىل حدة . 

كام ينبغي اإلشارة إىل أن هذا التقسيم املذكور هو أحد تقسيامت املقاصد ، ويمكن مراعاة        

 قاصد تنقسم إىل :التقسيامت األخرى يف املوازنة حيث إن امل

املكلف       الشارع ومقاصد  ، ومقاصد  كلية وجزئية  . وإىل ومقاصد  مقاصد أخروية دنيوية 

وغريها من التقسيامت ، وكلام روعي يف النظر اشتامل املرشوع عىل عدد من املقاصد كان هذا  

 معيارا لتقديمه عىل منا يقل عنه يف املقاصد .

 عىل مراعاة املصالح واملفاسد   املطلب الثان : املوازنة بناء

العناية بقواعد مراعاة املصالح واملفاسد من أهم قواعد املوازنة واملفاضلة بني املشاريع ، ألن  

 .  (1)العامل  قد يفعل ما يراه واجبا مع ارتكابه ملحرم أو العكس 

ولذا ينبغي للمؤسسات العناية بتلك القواعد تعلام وممارسة يف املفاضلة بني مشاريعها .      

من القواعد للموازنة واملفاضلة بني املصالح أو املفاسد أو   ء الرشيعة عددا  هذا وقد ذكر علام

 
 ( .10/512(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )1)
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 بينهام ويمكن إمجاهلا فيام ييل :

   (1): تعارض املصالح  أولا 

وعند تعارض املصالح تقدم أعظمها يف سبيل أدناها ، فتقدم املصالح املتعلقة باملقاصد           

باملق املتعلقة  املصالح  احلاجية عىل الرضورية عىل  املصالح  ، وتقدم  والتحسينية  احلاجية  اصد 

املتعلقة   املصلحة  عىل  الكلية  باملقاصد  املتعلقة  املصلحة  تقدم  وكذلك   ، التحسينية  املصالح 

املتعلقة   املصالح  والواجبات عىل  املتعلقة باألركان  املصالح  ، وكذلك تقدم  باملقاصد اجلزئية 

م املصالح الكلية عىل املصالح اجلزئية ، واملصالح العامة  باملستحبات واملسنونات ، وكذلك تقد

 .     (2)عىل املصالح اخلاصة ، املصلحة الدائمة تقدم عىل العارضة ، واليقينية عىل الظنية

   (3): تعارض املفاسد اا ثاني

بالتحسني عىل            املتعلقة  املفسدة  ، فرتتكب  يرتكب أخفها لدرء أعظمها  وعند تعارضها 

املفسدة   مقابل  يف  باملكروه  املتعلقة  املفسدة  وترتكب   ، الرضورة  أو  باحلاجة  املتعلقة  املفسدة 

العامة   املفسدة  وتدرأ   ، الكلية  املفسدة  سبيل  يف  اجلزئية  املفسدة  وترتكب   ، باملحرم  املتعلقة 

 .    (4)فسدة اخلاصة ، واملفسدة الدائمة بالعارضة ، واليقينية بالظنية بامل

 
 ( .20/57م ابن تيمية )(  جمموع فتاوى شيخ اإلسال1)

 ( . 13 - 3(  فقه األولويات ص )2)

 ( .20/57(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )3)

 ( 222(  ، ضوابط املصلحة  ص)13-3(  فقه األولويات ص  )4)
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   (1): تعارض املصالح واملفاسد  ثالثاا 

إذا تعارضت املصالح واملفاسد ، فإنه ينظر إىل أعظمها فإن كانت املصلحة أعظم قدمت ،         

فإن درء املفسدة مقدم   . فإن تساوت املصلحة مع املفسدة   (2)وإن كانت املفسدة أعظم درأت  

 عىل جلب املصلحة .

 أمثلة : 

يف املقارنة بني مشاريع املؤسسة الداخلية ، فلو متت املقارنة بني مرشوع متعلق باستكامل   -1

اإلجراءات والتصاريح النظامية  وبني مرشوع آخر متعلق ببناء خطط املؤسسة ، فيقدم 

النظامية  عىل املرشوع املتعلق باخلطط ، ألن فيه املرشوع املتعلق باستكامل اإلجراءات  

حتصيل أعىل املصلحتني ، ثم إن تفويت املرشوع األول قد يعود عىل املؤسسة باإلبطال  

 أو اإلغالق . 

املوازنة بني االستفادة من املال احلرام بناء مسكن لإليتام متكامل املرافق واالحتياجات   -2

مرافق واحتياجات بامل حالل ، فهنا ننظر هل    مثال وبني االقتصار عىل املسكن بدون

من   أهنا  أو  فتحتمل  احلاجيات  أو  الرضوريات  من  واملرافق  االحتياجات  تغطية 

عىل  املرتتبة  املصالح  مقابل  يف  املفسدة  احتملت  األول  من  كان  فإن   ، التحسينيات 

 استكامل املرافق .

ن األول مرشوع نفعه دائم أو  تقديم مرشوع حفر بئر عىل مرشوع سقي املاء ، بناء عىل أ  -3

 
 ( .20/57(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )1)

 ( . 28/129( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )2)
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 طويل األجل ، والثاين نفعه مؤقت وقصري األجل .

مرشوع إنشاء مدرسة ، مع مرشوع ابتعاث أفراد للدراسة ، يقدم مرشوع إنشاء املدرسة  -4

 عىل مرشوع االبتعاث ، فاألول مرشوع كيل والثاين مرشوع جزئي .

ات العالقة عىل املرشوع الفردي  املرشوع الذي حيقق التكامل والرشاكة مع اجلمعيات ذ -5

 للمؤسسة . 

 املطلب الثالث : املوازنة بناء عىل املآلت  

من أهم قواعد املوازنة بني املشاريع يف العمل غري الربحي النظر إىل مآل هذا املرشوع ، إذ          

رشوع الذي  ، فيقدم امل  (1)ال بد أن يكون املرشوع حمققا للهدف املنشود واملقصود للمؤسسة مآال  

يعود مآله بالنفع واخلري عىل املؤسسة عىل غريه ، ويقدم ما مآله إىل االستمرار والدوام عىل ما 

والنظر يف    .ملقصود الرشع    مآله إىل االنقطاع والقصور ، واملرجع يف ذلك كله أن يكون موافقا  

وأدوم ، وذلك يعود  مآالت املشاريع يعطي املشاريع القوة والصالبة التي جتعلها أنفع وأوسع 

 عىل املؤسسة باخلري والنفع والدوام .

 أمثلة : 

التي   -1 الرعوية  املشاريع  املهن للفقراء عىل  املؤسسات كتعليم  التنموية يف  املشاريع  تقديم 

تنتهي وال تدوم أو تستهلك يف وقت قصري كمشاريع إطعام الطعام ، فمرشوع اإلطعام 

مرشوع تعليم الفقراء  أوىل ملآله الذي يسد حاجتهم مهم ويسد حاجة لدى الفقري ، لكن  

 عن الناس مستقبال ، ويغنيهم عن السؤال .

 
 ( . 31( أثر القواعد األصولية يف تأصيل العمل اخلريي ص )1)
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املشاريع الوقفية يف املؤسسات اخلريية هلا أثر عظيم يف استمرارية املؤسسة ودوامها ، مع  -2

  أهنا حتتاج إىل إنفاق كبري أول األمر ، لكن عاقبتها كبرية وعظيمة عىل املؤسسات اخلريية ، 

 بينام املشاريع االستثامرية املؤقتة فوائدها معجلة لكن ليس هلا منفعة مستمرة للمؤسسة .

املشاريع الوقائية والتوعوية ، تقدم عىل املشاريع العالجية ألن أثرها أكرب وعواقبها أنجع  -3

. 

مشاريع نرش الثقافة املؤسسية تقدم عىل غريها ، ألهنا تزيد من عطاء العاملني ، وحتفزهم  -4

وتنمي والءهم ، وحتسن بيئة العمل وتزيد من كفاءة العمليات واإلجراءات التي يتم 

 تنفيذها . 

عىل   -5 تؤثر  فهي   ، املؤسسات  عىل  كبري  أثر  هلا  العاملني  ونمو  البرشية  التنمية  مشاريع 

العمليات التي يقومون هبا ، مما حيسن املنتجات واخلدمات التي تقدمها املؤسسة فينعكس  

 املستفيد من مشاريع املؤسسات . إجيابا عىل 

 املطلب الرابع : املوازنة بناء عىل معايري العمل املؤسيس  

النظر يف معايري العمل املؤسيس مما خيدم يف املوازنة بني املشاريع يف العمل اخلريي ، وذلك ألن  

ة ، وحتتاج املشاريع حتتاج إىل جهد كبري يف الوقت من حيث اإلعداد والتخطيط والتنفيذ واملتابع

إىل املال ، وهذا اجلهد ال بد وأن يكافأ املرشوع واألنشطة املصاحبة له ، وكذلك ينبغي أن حيقق 

 املرشوع أهداف ورؤية املؤسسة . 

تتكافأ  حتى  مشاريعها  بني  للمفاضلة  املعايري  من  جمموعة  اختيار  يف  املؤسسة  دور  يأيت  وهنا 

ة املشاريع املتميزة والتي توافق املعايري املرضية الفرص بني تلك املشاريع  ، وخترج من املؤسس
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 فيها ، من أبرز املعايري التي يمكن اعتامدها 

ارتباط املرشوع برؤية وأهداف املؤسسة ، فاملشاريع التي ال ختدم الرؤية واألهداف  ينبغي  -1

املشاريع ومدى حتقيقها للرؤية   ينظر إىل  ، ثم  ، وهل التقليل منها أوحتييدها  واألهداف 

حتقيقها مبارش أو غري مبارش ، وهل املرشوع خيدم هدفا واحدا أو أكثر من هدف ، وهل  

يمكن االستغناء عنه بمرشوع آخر يغطي اهلدف أم أنه مرشوع ال يمكن حتقيق اهلدف إال  

 من خالله وهكذا .

آخر حي -2 بمرشوع  يأيت  يمكن  ، وهل  من وقت ومال  املرشوع  الذي سيبذل يف  قق اجلهد 

 اهلدف بأقل من هذا املرشوع يف الزمن أو يف املال . 

التي   -3 واملهارات  والعوائد  والفوائد   ، املرشوع  هبذا  إحداثه  يمكن  الذي  والتغيري  األثر 

 ستكتسب من املرشوع  ، واملواصفات التي يمكن أن تتحقق من كل مرشوع .

بطة باملؤسسة ، وحتويلها إىل  إدارة املعرفة يف املؤسسة وذلك من خالل توثيق البيانات املرت -4

وقد   ، باألفراد  مرتبطة  وليست  للمؤسسة  ملوكة  خلربة  ذلك  بعد  لتتحول   ، معلومات 

اهنارت بعض املؤسسات ألن خرباهتا ارتبطت باألفراد ، فزالت تلك اخلربات بموت او  

ا انتقال اخلرباء فيها إىل مكان آخر ، والعمل عىل مرشوع كهذا حيفظ حق اجلمعية ويقوهي

 ، يملكها أدوات فاعلة الختاذ القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب . 

وقد تعمد بعض مؤسسات العمل اخلريي أحيانا إىل مشاريع ختالف ذلك ، بأن تكون املشاريع 

ذات تكلفة ال توازي املال واجلهد املبذول فيها ، أو أن تعمل املؤسسات بمشاريع خارجة عن  

لتها وأهدافها ، أو أن تعمل بدون توازن بأن تعمل مشاريعها يف نطاقها أو عن رؤيتها ورسا
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 أهداف دون أهداف . 

 أمثلة : 

توجه كثري من املؤسسات إىل املشاريع املالية دون النظر يف املشاريع املتعلقة ببناء املؤسسة  -1

لوائح   إعداد  يف  يذكر  ال  جهد  ويبذل   ، املال  حتصيل  يف  مضاعف  جهد  فيبذل   ، داخليا 

 اإلجراءات التي تنظم عملها الداخيل .املؤسسة 

بعض املؤسسات لدهيا مشاريع كثرية متعلقة باملستفيدين منها وبعمالئها ، ويف املقابل ال  -2

 تبذل جهدا يذكر يف تطوير العاملني فيها ، مما ينعكس سلبا املؤسسة عىل املدى البعيد . 

للمؤسسة واآلخر يتعلق باألنشطة  لو كان عندنا مرشوعان أحدمها يتعلق بالنشاط الرئيس  -3

لدى   كان  لو  كام   ، املساند  النشاط  عىل  الرئيس  بالنشاط  املتعلق  املرشوع  قدم   ، املساندة 

مؤسسة اجتامعية مرشوع متعلق بالتواصل االجتامعي ، ومرشوع آخر كملتقى توعوي ، 

ف نشاطه  فيتعلق  اآلخر  بينام   ، للمؤسسة  الرئيس  بالنشاط  لتعلقه  األول  يف  فيقدم  رعي 

 املؤسسة . 

 املبحث الثالث 

 أثر تطبيق قواعد املوازنة املفاضلة عىل العمل اخلريي 

لتطبيق املوازنة واملفاضلة بني مشاريع املؤسسات غري الربحية آثار كبرية عىل املؤسسات  وعىل  

 القطاع غري الربحي ككل ومن أهم األثار يف ذلك ما ييل : 

 : رعاية مقصد الشارع  أولا 

وحفظ         ، الشارع  مقاصد  لرعاية  املؤسسات ضامنة  مشاريع  بني  املوازنة  قواعد  تطبيق  إن 
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حقوق اهلل فيها، حيث يكون العمل بتلك املشاريع بعد املوازنة قائام عىل أساس رشعي متني ، 

قدم فيه ما يستحق التقديم وأخر فيه ما يستحق التأخري ، وروعي فيه األوىل ، مما ينعكس أثره  

مل والعاملني بالراحة واالطمئنان ورفع احلرج عن نفوسهم يف أن ما أقدموا عليه هو عىل الع

 املستحق للتقديم ، وما تركوه أو أخروه  مستحق للرتك أو التأخري .

 : تضييق مساحة اهلدر  ثانياا  

العمل غري من آثار املوازنة بني مشاريع العمل اخلريي  وثامرها العظيمة تضييق مساحة اهلدر يف  

الربحي من شتى النواحي ، يف املال والوقت واجلهد ، وذلك بالعمل بأكثر املشاريع التي توفر 

املؤسسات غري   ،  ولذا نجد  الضياع   فيها من  العاملني  اجلهد واملال للمؤسسة وحتفظ وقت 

تلك  بخالف   ، واملال  واجلهد  الوقت  ختترص  مشاريعها   بني  املوازنة  تتبنى  التي   الربحية 

املؤسسات واألعامل غري الربحية التي ال تتبنى املوازنة يف مشاريعها ، فإهنا تتأخر يف اإلنجاز  

 عن األوىل .

 : حتسن وجودة املرشوعات  ثالثاا 

إن املوازنة بني املشاريع يف العمل غري الربحي من أفضل الوسائل لتقويتها ومتانتها ، ووصوهلا  

القواعد  إىل درجات متقدمة يف   التقديم وفق  فيها إال ما يستحق  يقدم  ، فال  اإلتقان واجلودة 

وهذا بال شك يقوي العمل اخلريي وحيسن صورته ، وخيرجه من االنتقائية والالمنهجية إىل 

 الشفافية العدالة .

 رابعا : االستدامة للمؤسسة ومشاريعها 

بطة باالستدامة عىل غريها له أثر كبري ، فتقديم املشاريع النوعية عىل الرعوية ، واملشاريع املرت

 يف بقاء املؤسسة ومحايتها من الزوال .
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 اخلامتة

 احلمد هلل والصالة السالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله  أما بعد :

 ففي هناية هذا البحث أذكر أهم النتائج والتوصيات وأبتدئ بالنتائج  :

 النتائج :

املوازنة واملفاضلة يف حتسني املشاريع يف املؤسسات العمل غري الربحي  إسهام قواعد  -1

 والرقي هبا  . 

يف العناية بقواعد املوازنة واملفاضلة بني مشاريع العمل غري الربحي رعاية ملقاصد   -2

 الشارع .

قواعد املوازنة واملفاضلة ختترص الطريق للمؤسسات اخلريية وتقلل اجلهد وتوقف  -3

مشاريع يمكن للمؤسسات االستغناء عنها ، وترشدها للمشاريع التي   اهلدر املايل عىل

 حتقق أهدافها بفاعلية عالية .

حتقق املوازنة بني املشاريع العدالة بينها والشفافية التي تقلل من االجتهاد الشخيص   -4

 املبني عىل امليول والرغبات لدى قيادات املؤسسة أو العاملني فيها .

 التوصيات : 

العناية بتكوين جمالس أو جلان للعمل عىل موازنة املشاريع يف مؤسسات العمل غري   -1

 الربحي يف املؤسسات اخلريية أو عىل مستوى املدن أو املناطق .

انتقاء شخصيات لدهيا العلم بقواعد املفاضلة واملوازنة ، ولدهيا ممارسة ودراية وقرب   -2

 الس . من املؤسسات غري الربحي هلذه اللجان أو املج

إنشاء جملة أو دورية للعناية بام يشكل عىل املؤسسات غري الربحية من مسائل رشعية   -3

يف جمال العمل غري الربحي عموما ، وما يتعلق باملوازنة بني املشاريع فيها عىل وجه  

 اخلصوص  .


