هل حصلت شركتكم على ربح او عائد
من االستثمار في العطاء؟
تقوم ال�شركات الفل�سطينية بدعم الكثري من الق�ضايا املجتمعية وتقدم امل�ساعدات وال�صدقات للتخفيف من حدة الفقر
وم�ساعدة االفراد يف مواجهة حتديات احلياة.ويف نف�س الوقت يدعمون ويرعون مهرجانات وان�شطة جمتمعية ،اال ان
ال�شركات الكربى لديها برامج امل�س�ؤولية االجتماعية والبع�ض اي�ضا لديها م�ؤ�س�سات خريية خا�صة لتوزيع امل�ساعدات.
ولكن هل يحصل المجتمع على االثر المرجو من كل دوالر تستثمره شركتك بالعطاء؟ وهل تحصل
شركتك على الحد االقصى من عائد االستثمار لمساهمتك بالعطاء؟

اذا عطا�ؤك مل يبنى بطريقة ا�سرتاتيجية تتما�شى مع امل�صلحة التجارية وحتقيق الربح،فانت رمبا حتتاج اىل �شريك بالعطاء كم�ؤ�س�سة دالية امل�ؤ�س�سة
املجتمعية االوىل يف فل�سطني التي تدعم كافة قطاعات العطاء بطريقة حترتم حق الفل�سطينني يف تقرير م�صريهم يف التنمية ،وت�ساعد الداعمني واملانحني
من اجل عطاء جمتمعي لتحقيق احلد االق�صى من االثر للم�ساعدات.
هناك الكثير من الطرق لمشاركة الشركات في العطاء المجتمعي .واحدى الطرق هي فتح
«صندوق شركة» في مؤسسة دالية.

قدم امل�ساهمات اخلريية املخ�ص�صة للعطاء ل�شركتك او جزءا منها اىل املجتمع الفل�سطيني عن طريق م�ؤ�س�سة جمتمعية فل�سطينية كم�ؤ�س�سة دالية،
لتح�صل على ما يلي:
اال�ستفادة من العالقات العامة واالعالن ب�أنك متلك «�صندوق (با�سم �شركتك)» لدى م�ؤ�س�سة دالية .و�ستقوم م�ؤ�س�سة دالية اي�ضا باعالن ا�سم �شركتك
على ال�صندوق اخلا�ص بها و�شعارك على موقعها االلكرتوين.
املقدرة على توجيه طالبي املنح اىل دالية كم�ؤ�س�سة جمتمعية متخ�ص�صة لديها طاقم يقوم بذلك ،بدال من �صرف اجلهد والوقت على معاجلة جميع
الطلبات  ،ان دالية ت�شجع وت�سهل امل�شاركة يف تقدمي املنح املجتمعية بالقدر الذي ترغبون به.
ثق متاما بان اموالك ي�شرف عليها حمرتفون بارعون يف تقدمي املنح للمجتمع وكيفية تقييم الطلبات وتوفري بناء القدرات وحت�سني قدرة املمنوحني
على تقدمي التقارير ،وامل�ساءلة من قبل املجتمع على عملهم.
زيادة الت�أثري بدمج م�ساهماتك مع م�ساهمات �آخرين وتوزيعها مع اق�صى درجة من ال�شفافية وامل�ساءلة املجتمعية.

ما يقتضيه ذلك؟
 .1االلتزام بامل�ساهمة بـ 2500دوالر امريكي ماليا او من املواد �أو اخلدمات ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات.
 .2التوا�صل املبا�شر بالقدر الذي ترغبه مع املجموعات املجتمعية او القرى التي تتلقى دعمك.
 .3ال�شعور بنف�س الدرجة من الر�ضا واالجناز عن عطا�ؤك وتربعك والذي �ست�شعر به عندما تقوم با�ستثمار جتاري �سليم.

للح�صول على مزيد من املعلومات ،االت�صال مع املدير التنفيذي �سعيدة مو�سى عرب الربيد الإلكرتوين  saeedam@dalia.psاو info@dalia.ps
او الهاتفwww.dalia.ps ،+970-2-298-9121 :

Are you getting a return on investment
from your corporate philanthropy?
Palestinian companies support many community causes. They give charity to alleviate
poverty and help individuals confront life’s challenges. They support community
events and activities. Bigger companies have corporate social responsibility programs
and some companies have their own foundations.

But is the community getting maximum impact from each philanthropic dollar your
company invests? And are YOU getting the maximum return on investment from
your corporate philanthropy?
If your philanthropy is not as strategic as your business, you may want a philanthropic partner. Dalia
Association, Palestine’s community foundation, supports all philanthropic actors to give in ways that respect
Palestinians’ right to self-determination in development and helps givers work together as a philanthropic
community to maximize impact.

There are many ways for companies to get involved in community philanthropy. One way
is to open a “company fund” at Dalia Association.
Give all or part of your corporate philanthropy to the Palestinian community through Palestine’s
community foundation, Dalia Association. You get:
• Public relations benefits of advertising that you have a “[your company name] Fund” at Dalia
Association. Dalia Association also publicizes your name and logo.
• Ability to send grantseekers to Dalia instead of fielding all funding requests yourself, thus freeing up time
to focus on your core business. Dalia encourages and facilitates as much involvement in community
grantmaking as you want.
• Confidence of knowing that your funds will be handled by professional grantmakers who know how to
evaluate applications, provide capacity building, improve grantees’ reporting and accountability.
• Increased impact by having your contributions consolidated with other contributions and distributed
with maximum community accountability.

What’s involved?
1. Commit to contributing $2,500 in money, materials or services (in any combination) for a minimum
of three years.
2. Engage with the community groups and villages receiving your support as much as you wish.
3. Feel the same satisfaction and accomplishment from your philanthropy as you feel when you make
a sound business investment.

For information contact Saeeda Mousa, Director, Dalia Association at saeedam@dalia.ps or info@dalia.ps
or call +970-2-298-9121, www.dalia.ps

