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تبــذل لجنــة األوقــاف بغرفــة الشــرقية جهــودا كبيــرة لتبيــان لقــراءة شــعيرة الوقــف كســلوك إســامي لــه أصــل فــي الشــريعة الغــراء، ولكــن بطريقــة جديــدة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى مشــاريع 

وقفيــة ســليمة مــن الناحيــة الشــرعية، وذات جــدوى اقتصاديــة واجتماعيــة.

وألجــل هــذا الهــدف تنفــذ اللجنــة العديــد مــن البرامــج والفعاليــات، ومــن أبرزهــا االنفتــاح علــى التجــارب المحليــة والخارجيــة، ولذلــك اســتضافت اللجنــة عــددا مــن الشــخصيات ذات البــاع الطويــل 

فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الوقفيــة، ووقفــت علــى تجاربهــا وقــام بدراســتها، وبعــض تلــك التجــارب تــم رصدهــا وهــي علــى وشــك ألن تصــدر فــي كتيبــات لتنشــر علــى العمــوم.

وضمــن هــذا الصــدد قــررت اللجنــة االنفتــاح علــى التجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال، وتســعى ـ بمختلــف الوســائل ـ إلــى ترصــد بعــض التجــارب ومحاولــة مــا يمكــن نقلــه بمــا يتوافــق مــع الشــريعة 

اإلسامية.

مــن هنــا قامــت اللجنــة بزيــارة إلــى المملكــة المتحــدة، وكان الغــرض األســاس هــو الوقــوف علــى التجربــة ومعرفــة اإلبــداع اإلنســاني فــي المجــال الوقفــي، ومحاولــة نقــل التجربــة بمــا يتوافــق 

مــع الشــريعة الغــراء، فــكان أول نتائــج هــذه الزيــارة هــي إصــدار هــذا الكتيــب الــذي ينطــوي عليــه حقيقــة التطــور البشــري واإلنســاني فــي المجــاالت الوقفيــة.

لقــد اســتمرت رحلتنــا إلــى المملكــة المتحــدة حوالــي ســتة أيــام التقــى وفــد لجنــة األوقــاف بغرفــة الشــرقية عــددًا كبيــرًا مــن رجــال األعمــال، ورجــال الدولــة، والقائميــن علــى األوقــاف، واطلعــت 

علــى التجربــة بــكل دقــة وتفصيــل، وليــس لدينــا غــرض مــن نقــل هــذه التجربــة ســوى أننــا نعمــل مــن أجــل إحــداث التجديــد فــي شــعيرة الوقــف

كل مــا نأملــه أن يحظــى هــذا اإلصــدار بقبــول القــارىء، وأن تحظــى شــعيرة الوقــف بمزيــد مــن االهتمــام مــن قبــل الجهــات الحكوميــة والجهــات األهليــة، وأن يتــم إجــراء المزيــد مــن الدراســات 

والبحــوث لدعــم هــذا التوجــه 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقفة يف البدء
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الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصاة وأتم التسليم.. وبعد 

مــن منطلــق الحكمــة ضالــة المؤمــن، والبحــث عــن أفضــل النمــاذج والعلــوم ونقلهــا بمــا يتناســب مــع شــريعتنا الغــّراء، وتوثيقهــا لتحقيــق المنفعــة التــي حــّث عليهــا ديننــا العظيــم، وكمــا ورد َعــن أبــي ُأَماَمــَة رضــَي اللــُه 
ــاِس الَخْيــَر( رواه الترمــذي. ــوَن علــى ُمَعِلِمــي النَّ ــى الُحــوَت َلُيَصلُّ ْمَلــَة فــي ُحْجِرَهــا َو َحتَّ ــى النَّ ــَمواِت واألْرِض َحتَّ ــى اللــُه علْيــه وســلَم قــال: )إنَّ اللــَه وَماِئَكَتــُه َوَأْهــُل السَّ عنــَه أنَّ رســوَل اللــِه َصلَّ

وســعًيا إلــى تحقيــق رؤيــة لجنــة األوقــاف بغرفــة الشــرقية، ورغبــة فــي االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن، واالّطــاع علــى أفضــل الممارســات الوقفيــة المميــزة فــي العالــم الغربــي واالســتفادة منهــا، فــي إطــار مــا يتفــق 
مــع ديننــا وعقيدتنــا ومجتمعنــا.

وبناًء على ما تقدم، ُنّظمت زيارات ميدانية لعدد من المنظمات والمؤسسات الوقفية ذات الممارسات الناجحة والنظم اإلدارية والبنى المؤسسية الكفوءة.

وقد وقع االختيار على مدينة لندن في المملكة المتحدة لزيارتها كنموذج عريق في مجال العمل الوقفي وتشريعاته وإدارة مؤسساته.

وقــد زار فريــق لجنــة األوقــاف بغرفــة الشــرقية المملكــة المتحــدة فــي الفتــرة مــن 1438/4/17هـــ إلــى 1438/4/22هـــ الموافــق 2017/1/16 الــى 2017/1/21م إذ تــم عقــد أكثــر مــن عشــرين لقــاًء، شــارك فيــه ثمانيــة مــن أعضــاء 
لجنــة األوقــاف بغرفــة الشــرقية، ولقــاء أكثــر مــن خمســين شــخصية متنوعــة مــن جهــات وقفيــة واســتثمارية وبحثيــة وأكاديميــة.

وهدفت الزيارة إلى:

1-زيادة االنسجام والتناغم بين أعضاء اللجنة.                                                       2- استثمار التقارب في تقييم إنجازات اللجنة واستشراف مستقبلها.

3-االّطاع على أفضل الممارسات في مجال األوقاف واستدامتها واستثماراتها.      4- نقل األفكار المناسبة لنشرها وتطبيقها في السعودية.

وقــد حقــق الفريــق بفضــل اللــه وحــده مكاســب كبيــرة وفوائــد عديــدة مــن هــذه الزيــارة، ومــن خــال مــا اطلعنــا واســتمعنا مــن التقينــا بهــم بشــكل مباشــر نوجزهــا -بــإذن اللــه- فــي ثنايــا هــذا الكتــاب مــن خــال إضافــات 
وفوائــد تــم اســتخاصها لُيســتفاد منهــا. وقــد حرصنــا علــى وضعهــا فــي أبــواب وأقســام ليســهل الوصــول لهــا والرجــوع إليهــا، وليــس كل مــا ُذكــر فــي هــذا الكتــاب ُمكتمــل األركان أو غيــر قابــل لإلضافــة والزيــادة أو لــم 

يواجــه عقبــات وتحديــات وأحياًنــا تجــارب فاشــلة، إنمــا هــو يعّبــر عــن نمــاذج قــد تــم االّطــاع عليهــا ونقلهــا أو عــن رأي الممارســين لهــذا القطــاع.

وفــي الختــام يتقــدم أعضــاء لجنــة األوقــاف بالشــكر والتقديــر إلــى كل مــن ســاهم فــي تنفيــذ هــذه الزيــارة ونجاحهــا، ونخــص بالذكــر الغرفــة التجاريــة فــي المنطقــة الشــرقية، وزارة التجــارة، وزارة الخارجيــة، ســفارة خــادم 
الحرميــن الشــريفين بالمملكــة المتحــدة، مؤسســة عبــد الرحمــن بــن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخيريــة، وعضــو الفريــق والمترجــم الدكتــور ســامي بــن تيســير ســلمان علــى الترجمــة المميــزة، الدكتــور عــادل بــن علــي القحطانــي 

المنســق العلمــي للزيــارات، واألســتاذ فيصــل بــن ســليمان الســليمان المنســق الُمصاحــب للفريــق والذيــن كانــت لهــم اإلســهامات البــارزة فــي نجــاح الزيــارة. 

                              

                             

املقدمة

  فريق الزيارة
من لجنـــة األوقاف بغـــرفة الشـــــرقيـــــة

٧/١٥/ ١٤٣٩هـ    الموافق٤/١/ ٢٠١٨م 
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آلية تخطيط زيارة الفريق
إلى الممــلكة المتحـدة
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ُيع��ّد التخطي��ط م��ن أب��رز وظائ��ف اإلدارة ، فه��و القاع��دة 
ال��يت ترتك��ز عليه��ا امله��ام اإلداري��ة األخ��رى، إذ يس��هم 
التخطي��ط يف حتدي��د امله��ام الالزم��ة ألي عم��ل لضم��ان 
جناح��ة وحتقي��ق أهداف��ة، وفيم��ا يل��ي مراح��ل خط��وات 

ختطي��ط الزي��ارة للمملك��ة املتح��دة.

أوًل: ما قبل الزيارة
قام الفريق بعدد من اخلطوات التنظيمية اليت من ش��أنها اإلس��هام يف جناح 

الزي��ارة وبل��وغ أهدافها ومن أهم اخلطوات:
1-خطة اخلطة

يت��م وض��ع خط��ة خلطة الزي��ارة ُيراعى فيها التفاصيل الالزمة وإجنازها وفق 
التسلسل الصحيح للخطة حتى حتقق الزيارة اهلدف املرجو منها.

2-تشكيل فريق اخلطة
مت تش��كيل فري��ق اخلط��ة -ولي��س الزي��ارة- م��ن التنفيذي��ن القادري��ن عل��ى 
إجن��از اخلط��ط ب��أدق تفاصيله��ا مثل معرفة اللغة اإلجنليزي��ة ومعرفة القطاع 

املس��تهدف ب��ه الزيارة.
3-حتديد مهام كل عضو يف اخلطة

توزيع األدوار واملهام على األعضاء وفق خطة اخلطة وما يستجد عليها.
4-عقد ورشة عمل 

نّظم فريق جلنة األوقاف بغرفة الشرقية ورشة عمل داخلية لتحديد أهداف 
الزيارة املزمع القيام بها، قبل املوعد املقرتح للزيارة بفرتة طويلة.

5-وضوح الغاية واالتفاق عليها
حت��ى ال يك��ون فه��م متباي��ن ب��ن أعض��اء فري��ق اخلط��ة،  مت عق��د جمموع��ة 
تركيز بن األعضاء لتحديد الغاية بوضوح متفق عليه من اجلميع،  منبثق 

م��ن األهداف املتفق عليها.
6-إعداد دراسة حتضريية

مت تكلي��ف أح��د املتخصص��ن يف دراس��ات اجله��ات الوقفي��ة بإعداد دراس��ة 
عن الدول املرشحة للزيارة الختيار األنسب ومت اقرتاح عدد من الدول.

7-اختيار الدولة
بعد االّطالع على الدراسة، ومقارنتها باألهداف املنشودة من الزيارة، وقع 

اختيار فريق جلنة األوقاف بغرفة الشرقية على اململكة املتحدة.

8-أعضاء فريق الزيارة
ض��م فري��ق الزي��ارة مجي��ع األعض��اء م��ن جلن��ة األوق��اف بغرف��ة الش��رقية 

الراغب��ن باملش��اركة يف فعالي��ات الزي��ارة.
9-التعريف باجلهات

ق��ّدم باح��ث متخص��ص ملخص��ات خمتص��رة ع��ن اجله��ات املزم��ع زيارته��ا، 
تتضمن نقاط القوة ومراحل التطور والسياسات مستعينا باملواقع والصفحات 

اإللكرتونية وغريها.
10-حتديد اجلهات

تن��وع اجله��ات امل��زارة م��ن حي��ث طبيعته��ا وأنش��طتها وأنظمته��ا ضاع��ف م��ن 
حجم الفائدة اليت ميكن حتصيلها من الزيارة،إذ اهتم فريق جلنة األوقاف 

بغرفة الش��رقية بزيارة مؤسس��ات بريطانية ممثلة بالفئات التالية:
1-جهات وقفية عائلية.

2-شخصيات متخصصة يف األوقاف.

3-مراكز حبثية وأكادميية تعين باجلوانب الوقفية.

4-جهات متخصصة باالستثمار للجهات الوقفية.

وقد مت اختيار هذه اجلهات وفقا لعدد من املعايري أبرزها:
1.أن تكون اجلهات وقفية.

2.أن تكون اجلهات منظمة لألوقاف أو ختدمها.
3.أن تكون املمارسات يغلب عليها التميز والنجاح.

4.أن تك��ون هن��اك موافق��ة مس��بقة م��ن اجله��ة للق��اء الرئي��س أو م��ن يك��ون 
يف حكم��ه.

م��ع أهمي��ة التأكي��د عل��ى التنس��يق لزي��ارة س��فارة خ��ادم احلرمن الش��ريفن 
ولقاء معالي الس��فري.

11-التنسيق مع اجلهات 
كّل��ف فري��ق جلن��ة األوق��اف بغرف��ة الش��رقية أكث��ر م��ن منس��ق للتواص��ل 
م��ع اجله��ات املزم��ع زيارته��ا وق��د مت التواص��ل ع��ن طري��ق اهلات��ف والربي��د 

اإللكرتوني.
12-خماطبة اجلهات املعنية

وّجه��ت غرف��ة الش��رقية خط��اب ل��وزارة التج��ارة واالس��تثمار وعل��ى إث��ره مت��ت 
خماطب��ة اجله��ات املعني��ة مث��ل وزارة اخلارجية والداخلية ومقام س��فارة خادم 
احلرمن الش��ريفن باململكة املتحدة للحصول على املوافقات والتنس��يقات 

الالزم��ة ، لتحقي��ق اللق��اءات والوصول إىل اجلهات املس��تهدفة.
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13- تنسيق املواعيد
مت ترتيب جدول حمدد ملواعيد الزيارات، وجدولتها لالستفادة من الوقت، 
وحتديد نوعية اللقاءات مع اجلهات حمل الزيارة أواًل بأول، واحلرص على 
حتدي��ث معلوم��ات مس��ؤولي التنس��يق، منًع��ا لتض��ارب املواعي��د ب��ن فري��ق 
الزي��ارة واجله��ات امل��راد زيارته��ا، م��ع احل��رص عل��ى أن يك��ون َم��ن س��يتم 

مقابلت��ه مدي��رًا للجه��ة أو رئي��س جملس��ها ، أو م��ن ه��و يف حكمه��ا.
14-ترتيب احلجوزات

مت تنس��يق حج��وزات الط��ريان والفن��ادق قب��ل الزي��ارة بش��هر عل��ى األق��ل، م��ع 
مراع��اة ق��رب مواق��ع الفن��ادق م��ن اخلدم��ات واملواص��الت.

15-عناوين اجلهات
حص��ل فري��ق جلن��ة األوق��اف بغرف��ة الش��رقية عل��ى عناوي��ن للجه��ات امل��راد 

زيارته��ا بش��كل دقي��ق.
16-دليل الزيارة 

مت إعداد دليل للزيارة مت توزيعه  على أعضاء الرحلة وقد أحتوى على نبذة 
ع��ن اململك��ة املتح��دة واألوق��اف فيه��ا، وأه��داف الزي��ارات، ومواعيده��ا ، 
وآلي��ة إدارته��ا، وبع��ض التعليم��ات والتفاصي��ل للخدم��ات املس��اندة واملكملة 

للرحل��ة وإجناحها. 
17-قيادة فريق الزيارة

مت قي��ادة فري��ق الزي��ارة م��ن قب��ل جلن��ة األوق��اف وت��وىل أح��د األعض��اء مهم��ة 
تنس��يق الزي��ارة وتس��هيل مهم��ة الفري��ق. 

ثانًيا: خطوات أثناء الزيارة
1- نبذة عن كل جهة 

مت تس��ليم كل عض��و م��ن أعض��اء الفري��ق نب��ذة ع��ن اجله��ة امل��راد زيارته��ا 
لقراءته��ا إلع��داد األس��ئلة املناس��بة إثرائه��ا خ��الل للق��اء.

2- الرتمجة

توّلي أحد األعضاء ترمجة مجيع اللقاءات باحرتافية.
3- مناذج األسئلة

صّم��م الفري��ق من��اذج ألس��ئلة ُتط��َرح يف خمتلف اللق��اءات واملقابالت املخطط 
عقده��ا، وطب��ع ع��دًدا كافًي��ا منها، ووزعت على أعضاء فريق الزيارة.

4- التجهيزات التقنية 
راع��ى فري��ق جلن��ة األوق��اف بغرف��ة الش��رقية الت��زود بالتجهي��زات التقني��ة 
الالزم��ة، م��ن اصطح��اب جه��از حاس��ب آل��ي حمم��ول وأجه��زة توثي��ق مرئي��ة 

وصوتي��ة.
5- توثيق خطوات الزيارة

مت مج��ع مجي��ع املس��تندات املتعلق��ة بزي��ارة الفري��ق يف مل��ف لتقدمي��ه عن��د 
احلاج��ة 

ش��اماًل: املراس��الت اإللكرتوني��ة م��ع املنظم��ات واملؤسس��ات حم��ل الزي��ارة 
وموافقتها على اللقاءات، وخطابات السفارة، وحجوزات الفنادق والطريان.

6- توثيق اللقاءات
مت توثيق مجيع اللقاءات صوتًيا وكتابًيا وكذلك أخذ لقطات من الصور.

ثالًثا: خطوات ما بعد الزيارة
االهتمام جبمع التقارير املكتوبة والصوتية. . 1
تفريغها وإعادة صياغتها.. 2
االّطالع على توصيات أعضاء فريق الزيارة.. 3
االستفادة من مجيع خمرجات الزيارة.. 4
عقد لقاء بن أعضاء الفريق لتقويم نتائج الزيارة.. 5
إعداد تقرير عن الزيارة وتوثيقها.. 6
حتديد املخرجات.. 7
منه��ا . 8 يس��تفيد  كت��اب  ش��كل  عل��ى  معرفي��ة  م��ادة  إص��دار 

اآلخ��رون.
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 ملخص
الزيــارة
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اسم الجهة
wلجنة المنظمات الخيرية

Charity Commission

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

تسجيل املنظمات املؤهلة يف إنكلرتا وويلز. 1
 اليت أنشئت ألغراض خريية.. 2
اختاذ إجراءات إنفاذ عندما يكون هناك سوء تصرف. 3
 أو سوء سلوك.. 4
ضمان تلبية اجلمعيات اخلريية للمتطلبات القانونية، مبا يف ذلك توفري . 5

املعلومات عن أنشطتها كل عام.
خريية . 6 مجعية  كل  حول  واسع  نطاق  على  املناسبة  املعلومات  توفري 

مسجلة.
لتعمل . 7 اخلريية  اجلمعيات  ملساعدة  والتوجيه  اإلنرتنت  خدمات  تقديم 

بأكرب قدر من الفعالية.

الموقع اإللكتروني
www.NGOregnet.org

www.CharityCommission.gov.uk
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Wellcome Trustاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

متويل األحباث وحتسن صحة اإلنسان واحليوان.. 1
املبدع باإلضافة . 2 الفكر  حتقيق حتسينات مهمة يف الصحة عرب دعم 

لدعم البحث الطيب احليوي.
مبادرة متويل اكتشاف األدوية لتسهيل تطوير األدوية ذات اجلزيئات . 3

. الصغرية اليت تليّب االحتياجات الطبية اليت مل ُتلبَّ

https://wellcome.ac.uk الموقع اإللكتروني
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أوقاف جامعة كامبردجاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

األحباث العلمية.. 1
تقدر أوقاف جامعة كامربدج ب 5.8٩ بليون يورو يف عام 2٠14، وهي . 2

أضخم األوقاف اجلامعية يف اململكة املتحدة.

3 ..»CUEF« صندوق هبات/أوقاف جامعة كامربيدج

http://www.cam.ac.ukالموقع اإللكتروني
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أوقاف جامعة أكسفورداسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

االستثمار اخلارجي/العاملي وعرب جمموعة من األصول.. 1  -
التعليم . 2 لتمويل  إدارتها  اليت حتت  األصول اخلريية  وتنمية  محاية   -

والبحث العلمي.

http://ouem.co.uk/about-ouemالموقع اإللكتروني
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اسم الجهة
 )ACF(رابطة المؤسسات الخيرية

Association of Charitable Foundations

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

تهتم بتنظيم عمل املؤسسات املاحنة.. 1  -
بلغت املنح املقّدمة عن طريق الرابطة . 2  -
1.2 بليون جنيه إسرتليين يف عام 2٠٠5م.. 3

يبلغ عدد أعضاء املؤسسة 3٠٠ مؤسس.. 4  -

www.instituteforphilanthropy.orgالموقع اإللكتروني
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BlackRock Charitiesاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

تستثمر نيابة عن اجلمعيات اخلريية واألوقاف. 1  -
 منذ ما يقارب  ثالثن عاًما.. 2
تدير أكثر من 3 مليارات يورو ألكثر. 3  -
من 3٠٠٠ مجعية خريية يف اململكة املتحدة. 4
 وأكثر من 12 مليار يورو عامليًّا.. 5
يهدف فريقها املتخصص إىل منح كل مجعية خريية . 6  -
أهدافهم . 7 حتقيق  على  ملساعدتهم  شراكة  يف  والعمل  حيتاجونه،  الذي  الدعم 

االستثمارية.

الموقع اإللكتروني

https://www.blackrock.com/uk/individual/products 

charities/contact-us/
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Cambridge Associatesاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

تعمل املؤسسة مع أكثر من 1٠٠٠ من األوقاف واملؤسسات، واملعاشات . 1
التقاعدية وعمالء القطاع اخلاص يف مجيع أحناء العامل.

العائد على أساس االحتياجات . 2 تعظيم  بناء احملافظ مع  املساعدة يف 

االستثمارية الفريدة لكل عميل وتوقعات املخاطر.

https://www.cambridgeassociates.com/الموقع اإللكتروني
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 Charities Aid Foundationاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

تساعد الداعمن األفراد للعطاء بأكثر فعالية.. 1
تساعد اجلمعيات اخلريية لتزدهر.. 2
تدعم الشركات لتحقيق تأثري أكرب.. 3
تعمل على الصعيد الدولي، وتسخري املعارف واخلربات احمللية، ملساعدة اجلمعيات . 4

اخلريية واألفراد للعطاء بفعالية.

https://www.cafonline.org الموقع اإللكتروني
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Garfield Weston Foundationاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

املتحدة . 1 املنح لدعم اجلمعيات اخلريية يف مجيع أحناء اململكة  تقدم 
ألكثر من 5٠ عاًما.

2.   املؤسسة سنويًّا تنفق كل الدخل الذي حتصل عليه. واستمر املنح يف 
النمو منذ تأسيس املؤسسة منذ أكثر من 5٠ عاًما. حتى اآلن، منحت 

املؤسسة أكثر من ٠٠٠.٠٠٠.785 £

/https://garfieldweston.org الموقع اإللكتروني
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New Economics Foundationاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

األداء . 1 وتقييم  لقياس  للشركات  االجتماعية  التدقيق  خدمات  املؤسسة  قدمت 
االجتماعي واألخالقي للشركة

املساءلة . 2 معهد  تشكيل  يف  فّعال  دور  العمل  هلذا  وكان  معايريها،  على  بناًء 
االجتماعية واألخالقية لتعزيز املعايري املهنية يف مجيع أحناء احملاسبة االجتماعية 

والتدقيق.

/http://neweconomics.org الموقع اإللكتروني
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New Philanthropy Capitalاسم الجهة

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

توجيه املزيد من التمويل للجمعيات اخلريية الفّعالة ومساعدة . 1
الداعمن على اختاذ القرار حول كيفية العطاء.

تغّطي املشاريع البحثية القضايا داخل اجملتمع والتعليم والصحة . 2
واإلعاقة.

الموقع اإللكتروني
 http://www.thinknpc.org/ 
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اسم الجهة

أثر العمل الخيري  

Philanthropy Impact 

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

تطوير الفكر القيادي يف جمال االستثمار اخلريي من خالل تقديم األنشطة اليت . 1
تشمل:

امللتقيات: برنامج شامل للملتقيات اليت تدعم التدريب والتطوير املهين.. 2
املنشورات واألحباث: لديهم أدلة معرفية، ودراسات حاالت، وغريها من املوارد، . 3

وجملة »أثر العمل اخلريي«.

4.   كسب التأييد: lobbying تناصر السياسات واللوائح اليت تشجع على العطاء 
اخلريي واالستثمار االجتماعي.

الموقع اإللكتروني
 http://www.philanthropy-impact.org/
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اسم الجهة
 مؤسسة التمويل الجتماعي

Social Finance 

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

حشدوا أكثر من 1٠٠ مليون جنيه اسرتليين  من االستثمار، وساعدوا على ريادة سلسلة من . 1
الربامج مبا يف ذلك منوذج األثر االجتماعي من أجل حتسن النتائج بالنسبة إىل األفراد من 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
يتضمن عملهم دعم 2٠٠٠ سجن مت إطالق سراحهم من سجن بيرتبورو، و 38٠ طفاًل على . 2

حافة الرعاية يف إسيكس، و 45٠٠ شاب معّرض خلطر التسرب من املدرسة، و 3٠٠٠ من 
كبار السن معزولن عن اجملتمع، و 25٠٠ شخص لديهم مشاكل صحية عقلية شديدة، 

و1.4٠٠ شاب دون مأوى.
التحديات . 3 مؤسسة  الدولي،  والبنك  العاملي،  الصندوق  مع  يعملون  الدولي،  الصعيد  على 

الكربى يف كندا، وبنك التنمية للبلدان األمريكية ووكالة التنمية الدولية، وزارة التنمية 
باستخدام مناذج  الدخل  ومتوسطة  البلدان منخفضة  التحديات يف  ملواجهة  الدولية وغريها 

وعقود تطوير ذات آثار تنموية.

 http://www.socialfinance.org.uk/about-us/الموقع اإللكترون
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اسم الجهة

كلية كاس لألعمال

Cass Business School

ملخص عن أبرز مجاالت 

العمل للمنظمة

هي جزء من جامعة لندن وضمن النخب العاملية من اجلامعات إذ إنها:
 تتصدر املراتب العليا باستمرار بن أفضل كليات وبرامج إدارة األعمال يف العامل.. 1
حتمل العديد من األومسة الذهبية النادرة من مجعية تطوير كليات إدارة األعمال . 2

األوروبي  اجلودة  حتسن  ونظام  األعمال  إدارة  ماجستري  ورابطة   ،)AACSB(

 .)EQUIS(
5٠ عاًما من التميز يف البحوث التجارية والتعليم.. 3

  https://www.cass.city.ac.uk الموقع اإللكتروني
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الباب األول: اللجنة الخيرية وتأسيس الجمعيات واألوقاف بالمملكة المتحدة 
أهداف اللجنة الخيرية

في المملكة المتحدة 

 1- زيادة ثقة العامة يف اجملتمع.
2-توضيح بشكل دقيق حاجة اجملتمع للجمعيات اخلريية.

3-توعية اجلمعيات واملؤسسات جهتها بأنظمة احلوكمة اليت ال بد أن يتم االلتزام بها.
4-حتقيق فاعلية استخدام املوارد واملصادر للجمعيات ،  خلدمة اجملتمع ودورنا أن جنعل هذه اجلمعيات ملتزمة بالقوانن املقررة من جهتها.
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أدوار اللجنة الخيرية بالمملكة المتحدة
تتوىل  خريية  جلنة  بوجود  املتحدة  اململكة  تتميز 
املنظمات واألوقاف واجلهات اخلريية وهي جهة  إشراف وتنظيم 
)إدارية( مستقلة بقراراتها الداخلية، ويتم تعين رئيسها من قبل 

احلكومة، وتتلخص مهامها يف اآلتي: 
وتوجيهها  ومراقبتها  واجلمعيات  املنظمات  بتسجيل  1-تقوم 

واعتماد تعين جمالس اإلدارة كليًّا أو جزئيًّا.
2-ال يتدخلون يف قرارات االستثمار إال يف حال حتصيل عوائد من 

جهة أخرى تأخرت يف سداد حقوق إحدى اجلمعيات التابعة هلا.
اجلمعيات  من  الصادرة  التقارير  العتماد  والتدقيق  التفتيش   -3

التابعة هلا.
أ -هلم دور كبري يف التعليم والتطوير لقيادات اجلمعيات .

املطالبات  ورفع  احلكومية  األنظمة  قرارات  يف  التأثري  ب - 
واالحتياجات.

وتوثيق  اخلربات  لتبادل  األعضاء  جلميع  سنوي  لقاء  تنظيم  ج�- 
العالقات.

جلميع  وحتقيقه  تغطيته  حسب  التسجيل  يستحق  َمن  4-إقرار 
الشروط، وما هي األمور األساسية اليت يرّكز عليها هذا الشخص.
اللجنة  اإلدارية غري اجليدة وموقف  والتصرفات  5-إيضاح األخطاء 

اخلريية منها.

آلية عمل هذه الجهات
باحلوكمة  يقوم  فريق  إجياد  على  ينص  عملها  آلية 
واملراجعة وفرض التغيري. و25% من حجم العاملن يف هذه اجلهات 

منضمون هلذا الفريق الذي مت تقسيمه كالتالي:
1-الفريق الرئيسي.

2-فريق الزيارات وااللتزام والتفتيش تابع للفريق الرئيسي.
بعمل تدقيقي، وحيصل  ويقوم  بالتحليل،  يقوم  التدقيقي  3-الفريق 
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السرقات  عن  الكشف  يتم  وهنا  مالية،  جهات  من  املعلومات  على 
وإضاعة األموال.

4- فريقان للتحقيق:
أ - يقوم بفتح امللف والتدقيق فيه والتفتيش به. 

ب - الوقاية: يهتم بقضايا اإلرهاب والقضايا اليت تتعلق بغسيل األموال 
وغريها.

5- فريق اللقاءات والتعليم للجمعيات واليت حيصل بينهم اللقاءات.

 آلية إدارة الوقف بالمملكة المتحدة
الوقف  إلدارة  أكثر  أو  مديًرا  ختتار  الوقفية  اجلهة 
،فمثاًل لدى إحدى اجلامعات 80 إىل 90 متخصًصا يف إدارة الوقف، 
كل شخص يف جمال معّن، وإحدى املؤسسات املاحنة على سبيل 
املثال لديها 12 مديًرا منتخًبا من قطاعات متعددة مالية واجتماعية 

وحكومية، ثالثة منهم مديرون تنفيذيون.

مسميات اإلدارات في الجهات الوقفية 
في المملكة المتحدة

1-االستثمار.
2-التمويل.

3-التسويق.
4-اخلدمات املساندة )الصيانة، املوارد البشرية، إخل(.

5-اإلعالم.
6-العالقات العامة.

7-إدارة متخصصة مبجال اإلبداع.

العالقة بين األعمال الخيرية واألوقاف

معظم األعمال اخلريية مبنية على أن مثة أناًسا يؤسسون هلا أوقاًفا، 
وهذه األوقاف متّثل العائد األكرب داخل اجلمعيات وهي غري اهلبات، 
ويف بعض األحيان كثريًا من األغنياء لديهم عادة بأن يهبوا للجمعيات 
مبالغ كبرية وتكون هذه املبالغ هي األصول عند اجلمعيات وإدارتها 
ترتك كاماًل للمسؤولن باجلمعية وال يستطيع أحد التدخل بها حتى 
صاحب املال، إال يف حال جعل نفسه جزًءا من املسؤولن أو عضًوا 

يف جملس األمناء. 

ثالثة أسس تقوم عليها البرامج التي تقدمها 

الجهات التعليمية الوقفية

1-خلق املعرفة اليت تعّزز القيادة الفكرية التأثريية.
2-ختصيص خربات التعلم لبناء املهارات والتميز.

املوظفن  مساعدة  خالل  من  تعليمي،  كمجتمع  مًعا  3-التميز 
واخلرجين والشركاء.
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نصائح مهمة للشراكة بين األطراف الوقفية
1-الثقة املتبادلة بن الطرفن.

خيص  فيما  املنظمة  معها  تتعاون  اليت  اجلهة  ظروف  2-مراعاة 
احلوكمة.

3-الشراكات الناجحة، وتتمثل يف اختيار الشريك األنسب لتحقيق 
يف  االستشارين  مع  بتعاملها  املؤسسات  إحدى  تفعل  مثلما  اهلدف 
شّتى الشركات األخرى مما يسهل الوصول ألصحاب املال، واختاذ 

القرارات املناسبة وهذا كل تركيزهم.
4-البحث عن املصلحة العامة. 

5-تبادل املنفعة، إذ تنص رؤية بعض املنظمات على تطوير وحتديث 
همزة  مبثابة  هم  ألنهم  واخلربات  باألحباث  االستشارين  وتزويد 

الوصل بن املنظمة وبن األثرياء.

الفكر الستراتيجي لألوقاف
يف  يسهم  األوقاف  يف  االسرتاتيجي  الفكر  وجود 
التوجهات االسرتاتيجية للوقف. وتقوم بعض األوقاف بصناعة الفكر 

االسرتاتيجي عن طريق: 
1-خلق األفكار من داخل القطاع.

2-إعداد التقارير املختصرة.
3-البحث عن داعمن هلا حتى تتوسع يف التفكري االسرتاتيجي.

ب�  يسّمى  ملا  ويؤسس  يساعد  املنظمة  يف  االسرتاتيجي  والفكر 
بشكل  يعتمد  وعادًة  لألوقاف  االسرتاتيجية(  التطويرية  )األهداف 
نفسه،  باجملال  تعتين  اليت  املوجودة  الفكر  مراكز  على  كبري 

وخاصة أن مراكز الفكر تتميز ب�:
1-االستقاللية.

2-تقاريرها املبنية على الوثائق واحلقائق والشواهد.
 والذي بدوره جييب على أسئلة مهمة لتوجه الوقف منها:

1-ما هي املنطقة اليت تنقلها وتطورها من خالل رؤية االسرتاتيجية؟ 
ألنه من املمكن تطوير الكثري من اجلوانب لكن ال حنقق املطلوب.

2- ما هي األركان اليت إذا ركزت يف تطويرها ستصل؟ 
ومن أبرز ما استفادت منه األوقاف يف السنوات اخلمس األخرية هو 
تطبيق نظرية التغيري، وهي نظرية حديثة عمرها ثالثة أو أربعة أعوام 
تقوم على كيفية جعل االسرتاتيجية قادرة على تغيري توجه األوقاف 

وذلك بثالثة خطوات:
أ - ال بد أن حتدد املتغري هذا ما موضوعه؟ وكيف حيدث؟ 

ب -  ما هو هدفها وكيف حنققه؟ 
إىل  مقسمة  التحويلية  العملية  املنتصف  ويف  والنتيجة،  التغري  ج�- 

قسمن: املدى القريب، املدى البعيد.
 وعملية وضع الفكر منفصلة عن عملية التنفيذ، أي من الطبيعي أن 
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يقوم طرف بوضع الفكر وطرف آخر يقوم بالتنفيذ.
املستويات الثالث لنموذج مصفوفة الصالحيات باألوقاف

1- األمناء )النظار(.     2- جلنة االستثمار.    3- املديرون التنفيذيون.
وميكن وضع مستوى رابع )اخلرباء اخلارجيون( حن ننظر إىل هذه 

املستويات، ومن خالل املستويات السابقة حنتاج أن حندد:
1- َمن هو صاحب القرار؟
2- َمن يّطلع على القرار؟

3- َمن يعتمد القرار؟
إذا حددنا كل هذه األمور السابقة تكون نسبة اختاذ القرار أعلى 
الناجحة  لإلدارات  القرارات  اختاذ  يف  النجاح  استدامة  جوانب  من 
الثاني  القرارات للصف  بتفويض بعض  ثاٍن وذلك  من تكوين صف 

والثالث من اإلدارة.

جمع التبرعات 
األفراد هم الداعم الرئيسي واملستدام والكبري للقطاع 
الثالث فيبلغ حجم تربعهم سنويًّا مببلغ قدره أحد عشر ملياًرا دوالر 
أنه  1.3 مليار سنويًّا مبعنى  سنويًّا، األثرياء منهم حجم تربعهم هو 
تقريًبا يوجد 9.7 مليار يتم التربع به من جانب األفراد، عند الرجوع 
بأن  ُوِجد  هلا  التربع  يتم  اليت  للجهات  عملها  مت  اليت  لإلحصائيات 
48-50% يتربعون يف جمال الصحة، وأقل معدل يتربعون له الناس 
الذين ال ميلكون مسكًنا، ألن الفاعل هو األفراد فإنهم يتفاعلون 

مع األشياء األكثر احتياًجا.

للنجاح  الجهات  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من 

في مبادراتها  
حيز  يف  ووضعها  وإنضاجها  املبادرة  لصناعة  املستغرق  1-الوقت 

التنفيذ.
2-تثقيف اجلهات احلكومية بطبيعة عملها.

نصائح لتأسيس عمل )مجعية( خريية وقفية
1-تأسيس العمل اخلريي بدافع تطوعي اختصارها وترقيمها.

2-اختيار شخصية مقبولة لتمثيلهم ذات عالقات قوية.
3-توفري احلماية هلذا الشخص لكن ليس على أسس سياسية ألن 

اجلمعيات جيب أن تكون حمايدة.
4-وجود خرباء يف املالية يف احلوكمة.

5- عقول متفتحة تفكر بطريقة سليمة خصوًصا يف جمال اإلدارة.
6-تأسيس مؤسسات وحتفيزها على االستمرارية وعلى العطاء.

تسجيل المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة لغير المواطنين

أي  تسجيل  عند  أحدها  حتديد  جيب  قانونية  خيارات  أربعة  هناك 
مؤسسة خريية يف اململكة املتحدة وهي:

األول: عبارة عن شركة
 مؤسسة يكّونها جمموعة من األفراد  اجتمعوا وقرروا أن ينفقوا يف 
جمال معّن، هذه أبسط طريقة وهي مفيدة للناس الذين ال ميلكون 
نشاًطا كبرًيا وال موظفن، وال يستطيعون اإلنفاق إال يف اجملال الذي 
الشركات  من  النوع  هذا  وبإمكان  أجله،  من  الشركة  أسسوا 
أن  وباإلمكان  املشاركن،  باسم  يسجل  ولكنه  وقف  امتالك 
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تكون هذه الشركة باسم شخص واحد لتخدم هدًفا حدده هو.

الثاني: عبارة عن مؤسسة 
هلا أمناء ومديرون وهدفها إداري وإعالمي بالدرجة األوىل وحيق هلا 

التملك.

الثالث: شركة وقفية
شركة هلا وقف وبإمكانها ممارسة البيع والشراء والتملك.

الرابع: شركة محدودة 
اململكة  يف  اإلقامة  ألصحابها  فيلزم  اخلريية  املؤسسات  حالة  ويف 
املتحدة، للحفاظ على دورهم وإدارتهم يف األعمال اخلريية، فإما أن 
تكون أصواًل أو أن يكون هلا جملس أمناء يتم التعامل معه ويسمح 
له باستقبال التربعات، وإذا كان هناك جانًبا خرييًّا فيجب عليهم 
اإلقامة يف اململكة املتحدة حتى تتم متابعة حركة األموال خبالف 

الشركات التجارية فال حاجة لإلقامة.
ميكن االنضمام للجهات املنظمة والرابطة اليت يكون جل دورها يف 

محاية املؤسسات ومراقبتها وتطويرها.

مبادئ صناعة األثر لألوقاف 
1- التطور املستدام.

2-العدالة االجتماعية. 
3- التحقق من أن الناس يعيشون يف رخاء وخري.

تحديات قياس األثر لألوقاف

نستطيع  ال  اليت  لألشياء  مباشرة  غري  بطريقة  األشياء  قياس  وهي 
قياسها، مثاًل السعادة ال ُتقاس، ولكن للدخول هلذا املقياس نقوم 
بقياس معايري رضا اإلنسان عن حياته يف اجملتمع، ومن هذا املنطلق 
وأغراضهم  الناس  حاجات  يكفي  كيف  البلد  اقتصاد  إىل  ننظر 
حتى يوصلهم للسعادة والرضا، وإذا مل يصل بهم ننظر إىل املدخل 
االقتصادي ونبحث يف كيفية جعله متكاماًل حتى حيقق املطلوب. 

إذا أردنا قياس مستوى الرضا والسعادة لدى الناس جيب وضع أدوات 
األكادميية  والعقول  اخلرباء  من  جمموعة  تتطلب  اليت  للقياس، 

ورجال األعمال لكي خنرج بنتائج.
أحد  يف  الالجئن  أوضاع  دراسة  يتم  لألوقاف  األثر  لقياس  فمثاًل 
الدول من خالل عدة ُأسس يتم وضعها وعليها ُتعّد التقارير عن طريق 

طرح التساؤالت التالية:
1-من أين يأتون؟

2-من هم؟
3-ما هي املشاكل اليت تواجههم؟

4-أي اجلهات تعمل على مساعدتهم؟
5-ما هي أنظمة الدولة اليت تتعامل مع طبقة الالجئن؟
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الباب الثاني: المجالس في األوقاف

مجالس اإلدارة )األمناء - النظار(

أبرز  ومن  إدارته،  جملس  عمل  بتميز  الوقف  يتميز 
مميزات جملس اإلدارة )األمناء -النظار(: 

1-أن اجمللس مكون من 8 أعضاء )غالًبا( متنوعي اخلربة.

2-تشكيله جمموعة من فرق العمل هلا احلق يف مراجعة القرارات. 

3-بعض القرارات مستواها يرفع للجان املشّكلة من اجلهات املسؤولة. 

4-أكرب التحديات اليت تواجه جمالس اإلدارة هي التحديات املالية 

والدعم. 
العالقة  ذات  قبل اجلهات  املؤثرة من  القرارات  تغيري  5-القدرة على 

)خصوًصا ذات التأثري االقتصادي(. 
6-حسن التعامل مع الفرتات الصعبة اليت مير بها الوقف وذلك يعتمد 

اعتماًدا رئيًسا على مدى قوة جملس اإلدارة وتنوع اخلربات اليت فيه.

)النظار(  األمناء  مجالس  في  ألعضاء  سمتين  أبرز 
في األوقاف الكبيرة والصغيرة

1-التخطيط وااللتزام به. 

2- ُبعد النظر.

األمناء )النظار(
لكل مجعية تدير وقًفا جملس من األمناء )النظار( 
يعتمد  إذ  اخلريية  اللجنة  قبل  من  غالًبا  تعيينهم  يتم 
لديها  الكبرية  فاجلمعيات  اجلمعية،  نشاط  حجم  على  اجمللس 
جمالس منفصلة ومتخصصة يف اجملال االستثماري بعيًدا عن اجلانب 

اخلريي واألشهر هو وجود جملس واحد للجمعية. 
اململكة  يف  األوقاف  جمالس  يف  )النظار(  األمناء  عدد  يبلغ  فمثاًل 
املتحدة مليون أمن )دليل على كثرة األوقاف لديهم( تتنوع أدوارهم 

ومسؤولياتهم.

في  األوقاف  مجالس  في  )النظار(  األمناء  دور 
المملكة المتحدة

1- على االمناء كامل مسؤولية إدارة اجلمعية )الوقف( واملتمثل يف : 

أ -جتميع العائدات والريع املستثمر.
ب - تقرير كم سيخصصون لالحتياطيات.

2- إدارة األصول بطريقة حتميها وحتافظ عليها وذلك ب�: 

أ - القيام بتوزيع االستثمارات وتنويعها يف عدة جهات.
ب - احلرص على أن تكون االستثمارات مناسبة لالحتياجات اليت 

يهتمون بها. 
3- ال يكونوا عقبة أمام تنميتها.

واألوقاف،  باجلمعيات  تليق  ال  أنشطة  يف  االستثمار  عدم   -4

كاالستثمار يف األسلحة أو التبغ.
أصول  مديري  يوّظفون  أنهم  فاألغلب  كبرية،  الثروات  حجم  وألن 
غري  يكونون  ما  غالًبا  األمناء  ألن  األصول  إلدارة  ومستشارين 

متخصصن أو غري متفرغن إلدارتها.

األمين )الناظر(
اجملال ميكنه  للعمل يف هذا  همة  وله  ذي خربة  وهو كل شخص 
ذلك. يظن البعض أن الناظر حيتاج إىل شروط حمددة ونادرة التوفر 
وهذا غري صحيح وخاصة أنه ال يوجد مكافآت مالية تقدم لألمناء 
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بل عملهم كأمناء )نظار( هو حافز ذاتي وتطوعي لذلك:
1-ال توجد مؤهالت حمددة. 

2-الرغبة يف القيادة.
3-اخلربة اليت ميكن تقدميها للوقف إما يف االستثمار أو احملاماة 

أو غريها.

الجهات  في  المجالس  لعضوية  التقديم  طريقة 

الوقفية والخيرية

وتوضيح  اخلريية  للجنة  املتقدم  عن  خمتصر  كتابة 
اجلانب اإلداري فيها، وهم بدورهم يقررون بعد االّطالع على جتربته 
ما إن كانت ستناسب متطلبات اللجنة أم ال، وتأخذ اللجنة اخلريية 

يف االعتبار السوابق السيئة للمتقدم يف اإلدارة.

مالحظات تتعلق بمجالس األمناء )النظار( 
يتعلق  ما  كل  وتنظم  تيسر  اليت  األنظمة  وضع 
حتى  العمل  وورش  االستشارات  من  إىل جهد كبري  باألمناء حيتاج 
من  كثري  له  يؤسف  ومما  الواقع  احتياجات  يليّب  مرحلة  إىل  يصل 
األمناء ال يعرفون حتديًدا مسؤولياتهم وصالحياتهم يف حال تبّن سوء 
تصرف أحد األمناء مما يتطلب تدخل اللجنة اخلريية واليت قد جتد 
صعوبة فهناك صعوبة يف املوازنة بن هل هم حباجة إىل إزالته أم إىل 

إصالحه.

خطوات فتح ملف لتقييم أخطاء مجلس األمناء
هذا امللف يأخذ أدواًرا كثرية منها:

1- تعبئة منوذج لتقييم اخلطأ يتحدث عن: موضوع املخاطرة واخلروج 

عن أهداف اجلهة. 
2- مستوى املالحظة جيب أن  يستحق التحقيق، وهذا يتيح   استخدام 

القوة يف العملية اإلجرائية يف التعامل مع اخلطأ.
واختاذ  للمحكمة  الذهاب  يف  املقابل  الطرف  استحقاق  مدى   -3

إجراء مقابل اخلطأ.
4- عدم التسرع وإعطاء فرتة أطول للتخطيط.

صالحيات اللجنة الخيرية في حال ُفِتح تحقيق 

نحو جهة
فإن  املنظمات  إحدى  يف  حتقيق  ملف  فتح  عند 
صالحيات اللجنة اخلريية بعد التحقق من املشكلة تكون كاآلتي: 
1-حل املنظمات وإقفاهلا )بعد التأكد متاًما من عدم فائدة من بقائها 

وال يوجد حلول بديلة، وهذا اإلجراء ال يتم إال يف حدود ضيقة جًدا 
ونادرة( يف حال أنها:

أ - ال تقوم بدورها.
ب - أعضاء جملس األمناء غري موثوقن.

2- سحب صالحيات جملس األمناء أو أحد أفراده فال ميكنه العمل 

يف أي عمل آخر ألن معظم اجلهات املسجلة هي شركات.
3- صالحية التعين لكامل جملس األمناء أو جلزء منه.

4- إعطاء توجيهات لألمناء كي يتخذوا توجيًها معّيًنا.

5- إيقاف املدير التنفيذي أو استبداله.
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مثال ألحد األخطاء في الجمعيات واألوقاف

فمثاًل يف الشوارع الرئيسية التجارية ُتعطى اجلمعيات 
واألوقاف خصمًا خاصًا، فعندما تأخذ عدًدا كبرًيا من املتاجر ثم 
تعيد تأجريها بالسعر نفسه لألفراد أو القطاع اخلاص فعندها يكون 
لدى اللجنة اخلريية الصالحية أن توقفها لوجود من يستفيد منها بغري 
وجه حق ألن السعر املقدم للجمعيات واألوقاف ال يوافق القانون أن 

يستفيد منه أفراد أو القطاع اخلاص. 
وهذه استفادة باسم اجلمعيات واألوقاف خلدمة أفراد وقطاع خاص 

بغري وجه حق.

الحوكمة 

ميكن تقسيمها إىل قضيتن مهمتن:
1-  وضع النظام.

2- اآللية )املكتب التنفيذي(.

أنظمة للحوكمة
1- النظام األول: احلوكمة من اخلارج )اخلارجية(

إدارة  إعطاء  وهو  استخداًما  األكثر  النظام  وهذا   
األصول جلهات خارجية متخصصة حتت سيطرة مكتب االستثمار.

2-  النظام الثاني: احلوكمة من الداخل )داخلية(

هذا النظام ال يستخدم كثرًيا والسبب الرئيسي أن تنوع االستثمارات 
اجلغرايف يف دول وأماكن خمتلفة )آسيا، أوروبا، أمريكا( جيعل 

من الصعب أن جتد خرباء من كل الدول والتخصصات.
3-  النظام الثالث: االستعانة بطرف ثالث يضع مجيع االسرتاتيجية 

واآللية ويشرف على تنفيذها من خالل الكفاءات املوجودة.
4- النظام الرابع: هو للجهات اليت ال تريد أن تعطي القرار خارجها 

فهي حتتاج ملستشار يعطيها الفكرة لكن القرار يكون يف النهاية 
هلم.

5- النظام اخلامس: هو خليط من األنظمة األربعة السابقة.

 النظام األول :
احلوكمة من اخلارج

)خارجية(

النظام الثالث :
االستعانة بطرف ثالث

النظام اخلامس:
خليط من  األنظمة 

السابقة 

النظام الرابع :
للجهات اليت ال تريد أن 

تطي القرار خارجها 

النظام الثاني
احلوكمة من الداخل 

)داخلية(
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البـــاب الثــــــالث: سيـــاسـات 
المنح والتأثير في األوقاف



41

 دعم واحتضان الشركات ذات اإلمكانات العالية الواعدة.
 دعم األحباث الطبية وحماربة األمراض يف مجيع بقاع العامل.

 دعم املنظمات اليت لديها حلول فّعالة ملساعدة َمن هم يف أمس احلاجة.
 دعم اإلبداع يف جمال تطوير األحباث.

األهداف الموجهة للجهات الوقفية

اإلبصار  فاقدي  األشخاص  عصاة  تطوير  اإلبداع:  على  كمثال 
بشكل مبدع مما يسهل حياتهم اليومية. 

وقد يكون من أهدافها دعم املنظمات اليت تهتم بفئات معّينة ك�: 

الباب الثالث: سياسات المنح والتأثير في األوقاف
اجلهات الوقفية يف اململكة املتحدة هي جهات ماحنة،   ُتقّدم خدماتها بناًء على أهدافها وما يتوافق مع رؤيتها، لذلك تضع أهداًفا )حمددة( 

للدعم حتى خترج بثمرة واضحة. 
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الباب الثالث: سياسات المنح والتأثير في األوقاف
اجلهات الوقفية هي جهة ماحنة ُتقّدم خدماتها بناًء على أهدافها وما يتوافق مع رؤيتها، لذلك تضع أهداًفا )حمددة( للدعم حتى خترج بثمرة 

واضحة. 
ولعل من أبرز األمثلة على البعد االسرتاتيجي هو دعم األحباث الطبية يف الدول الفقرية خوًفا من تفّشي األوبئة واألمراض ومن ثم تؤثر يف باقي 

الدول، وحتقيًقا ملبدأ الوقاية خري من العالج.

آلية الدعم في الجهات الوقفية
ختصص بعض الصناديق نسبة 20% من الدعم خلارج اململكة املتحدة والباقي يف اململكة املتحدة، ويكون الدعم اخلارجي على شكل 
حتالفات لتحقيق أهداف املؤسسة املاحنة ومتر طلبات الدعم بعدة مراحل، فمثاًل يف إحدى اجلهات تطّبق عدة خطوات حتى قبول الطلب 

منها: 
1- أن تكون قيمة الدعم ترتاوح من 20 إىل 30 ألف جنية إسرتليين. 

أكادميين  قبل  من  األحباث(  )مثاًل  الدعم  طلبات  تقييم   -2

متخصصن.
3- االجتماع مع مقدمي طلب الدعم ومناقشة مجيع التفاصيل.

4- رفع التوصيات جمللس إدارة املؤسسة املاحنة.

5- اختاذ القرار النهائي باملوافقة على الدعم من عدمه من قبل 

اجمللس.
6-بعض األحباث تتطلب املوافقة من الربملان. 

بدعم  وذلك  مباشرة  بطرق غري  الفقراء  تدعم  وبعض اجلهات 
األحباث املميزة واليت بنتائجها سيستفيد مجيع الفقراء.
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الباب الرابع: 
األوقاف والستثمار 
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الباب الرابع: األوقاف والستثمار
فلسفة االستثمار يف اململكة املتحدة، وعلى ضوء معطيات الزيارة 

تقوم على أربعة مبادئ:
1- االستثمار طويل املدى:

بناء حمفظة من األصول،   متنوعة املدد االستثمارية،   اليت قد ال 
تؤتي مثارها خالل فرتة فريق اإلشراف.

2- التنوع:

االستثمار عرب جمموعة من جمموعات األصول لتوفري باقة متنوعة من 
العائدات، تعمل يف جمموعة متنوعة من األسواق.

3- أجيال من العوائد: 

مضاعفة األصول االستثمارية مع مرور الوقت هو أكثر أهمية من 
مواكبة مؤشرات السوق على املدى القصري.

4- اإلدارة الفاعلة: 

تنافسية مستدامة  ميزة  لديها  اليت  االستثمار  إدارات  مع  الشراكة 
اليت تتماشى مع مصاحل املستثمرين.

وهناك العديد من األمثلة على ما سبق 
خصوًصا  اجلامعات  لدعم  دوالر  مليار   3٠٠ ختصيص  مت  فمثاًل: 
جامعة الطب، وما يقومون به هو حماولة إقناع اجلمعيات املتخصصة 

لبناء جزء من مباني أحد املستشفيات على حساب اجلمعية اخلاص 
نظًرا إىل وجود حبوث.

الطالب  مبساعدة  تقوم  األعمال  رجال  ألحد  مجعية  آخر:  ومثال 
منذ مخسة عشر سنة، ودعم الطالب الفقراء الذين ال يوجد لديهم 
إمكانات مالية، إذ يتم تقديم مساعدات خبصوص السكن ومجيع 

التكاليف األخرى، إذ تبلغ قيمة التكاليف 230 مليون دوالر.

الدراسات  يدعم  اخلليجين  األعمال  رجال  أحد  آخر:  مثال  وأيًضا 
اإلسالمية بأحد اجلامعات العريقة باململكة املتحدة هنا، وبدأ منذ 
عام 2006 وهو الذي بنى مركز الدراسات اإلسالمية ولديه مخسة 
مراكز أخرى موّزعة عرب العامل، وهذا مثال من األوقاف القادمة 

من اخلليج.

االستشارية  اخلدمات  هي  الوقفية  للجامعات  الدخل  مصادر  ومن 
والدراسات اليت تقدمها اجلامعة، وتصل بأحد اجلامعات إىل 6% من 

الدخل الناتج عن استثماراتها وميّثل أقل دخل يعود هلم.

أما   ،%23 واحلكومة   ،%41 األوقاف  من  حتقق  اجلامعات  وإحدى 
اجلامعة  هذه  بأن  السبب  ويعود   %13 والطالب  التعليم  من  عائدها 
عدد  ويصل  األوىل،  بالدرجة  والدراسات  األحباث  جبانب  تعتين 

العاملن فيها نصف عدد الطالب.
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وهي  عام   800 منذ  استثماراتها  بدأت  العريقة  كامربيدج  جامعة 
استثمارات على املدى البعيد، واستفاد طالبها وأساتذتها املتميزون 
وستيفن  بها  ُيدرِّس  كان  الذي  نيوتن  املشهور  العامل  أبرزهم  ومن 

هوكينغ.

بن  ما  ريًعا  وحتقق  دوالر  مليارات  أربعة  وقفها  اجلامعات  إحدى 
13 – 14% وتنفق كل عام 4% ال تزيد عنها وال تنقص والباقي يعود 

لالستثمار من جديد.

وجامعة عريقة أخرى يف اململكة املتحدة عمرها ألف سنة تبلغ أوقافها 
تقريًبا حنو 5٠ مليار جنيه اسرتليين، إذ تبلغ عائداتها السنوية 2.5 
مليار أي حنو 5% حلفظ قيمة التضخم، وتسعى منذ سنوات لالعتماد 

على األصول واإلرادات وتقلل االعتماد على احلكومة.

ومن المالمح الرئيسية ألوقاف إحدى الجهات 
1- التوزيع الربع سنوي لكل وحدة سنويًّا للمستثمرين.

2- إمكانات منو رأس املال على املدى الطويل.

3- إعادة تقييم لصندوق اهلبات والوحدة شهريًّا.

4- فرص ربع سنوية ملبيعات ومشرتيات الوحدات.

5- أنواع/مصادر اهلبات اليت يتعاملون معها.

6- احتياطات مركزية حمددة.

7- تربعات عامة.

8- احتياطات حمددة.

9- حسابات جتارية.

10- تربعات حمددة.

11- هبات حمددة.

12- هبات/دعم أوقاف/مؤسسات وقفية.

13- دعم ألراٍض وعمائر.

14- حسابات استثمار الوقف.

نصائح في الستثمار
تضر ختصصها،  اليت  األشياء  يف  تستثمر  ال  املتخصصة  املنظمات 
فمثاًل املنظمة اليت تعمل يف محاية البيئة ال تستثمر يف جمال البرتول، 
وكذلك منظمات الصحة ال تستثمر يف األشياء اليت تضر بالصحة.

أ - تنويع االستثمار
1- حتديد األوقاف بطرق إبداعية واحرتافية.

2- التنويع يف أدوات االستثمار.

ب - تركيز االستثمار
1- االستقاللية.

2- توحيد مسارات االستثمار.

3- اإلنفاق يف الوقف يكون على مراحل تتناسب مع نسبة التضخم 

اليت حتصل على األموال املستثمرة.
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التحديات في الستثمار 
األحباث  كدعم  النتائج  واضحة  وغري  املهمة  القرارات  اختاذ   -1

الطبية.
2- بيع األصول قليلة العوائد.

3- صرف رواتب مميزة للعاملن يف االستثمار.

4- العمل باستقاللية.

5- إنشاء التحالفات والشراكات.

6-حدوث العجز يف امليزانيات واملوازنات بعد إعدادها.

خصوصية )قطاعات( الستثمار
فمثاًل االستثمار يف القطاع التعليمي لديه خصوصيات كثرية منها:

1- شراء أصول.

حجم  ألن  وذلك  أقل  بأرقام  والشراء  دقيق  تقييم  إىل  االحتياج   -2

التضخم يف القطاع التعليمي -أي الزيادة السنوية عالية- يساعده يف 
مراعاة صحة الشراء بقّيم أقل.

3- التعليم يف حاجة إىل صرف -ريع- دائم، إذ يوجد مصاريف شهرية، 

فال بد أن يتم مراعاة االسرتاتيجية اخلاصة به. وهذه اخلصوصية يف 
قطاع التعليم هي موجودة يف مجيع القطاعات.

تبدأ من  وله عدة جماالت  له خصوصيته  وقف  أن كل  يتبّن  وهنا 
االسرتاتيجية اليت جيب مراعاتها، فيتم النظر إىل األوقاف اإلسالمية 

على أنها تأتي من بيئة إسالمية واستثمارها إسالمي. 

نسبة التضخم
نسبة التضخم يف أي سوق من 2 إىل 3 % سنويًّا، وإذا احتسبنا التضخم 

مع نسبة اإلنفاق فينبغي أن يكون العائد من 7 إىل 8 %. 
إما  ُتستهلك  ويف معظم األوقاف الكبرية اليت لديها أصول عقارية 
يف جتديد الشكل مثل الفنادق أو تغيري موقعها القديم وهنا العائد 

يضعف.
وعند حساب نسبة التضخم حنسب العائد املتوقع باإلضافة إىل كل 
املصاريف التشغيلية والتكلفة اليت تبقي الوقف قائًما، واالستهالك 

كذلك من ضمنها حتى ال نأخذ من أصل الوقف.
مثاًل: مليون دوالر حقق أرباح 8 % عندما نقيم الوضع سنجد أننا ال بد 
أن حنسب األرباح على أساس مليون و20 ألفًا ألن مع التضخم قيمة 

املليون تقل.

إدارة األوقاف
تعتمد بعض إدارات األوقاف على نظام يساعد يف تنظيم اختاذ القرار 
االستثمار  إدارة  نظام  بتطبيق  وذلك  دقيق،  بشكل  االستثماري 
ومصفوفة الصالحيات، ويكون هذا النظام فّعااًل مبعرفة اجلوانب 

التالية بصورة تفصيلية:
يبدأ  فالقرار  املهارات،  وأصحاب  الكفاءات  إجياد   -1

بالكفاءات،أينما وجدوا يكون التنفيذ.
2-  تقديم اخلدمة كم تريد من التعقيد داخل املنظمة الختاذ القرار 

االستثماري. 
3-  حتديد ما هو حجم االستثمار، والطريقة اليت تريدها، فمثاًل إذا 
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كان حجم استثمارك بسيًطا  ستحتاج إىل خربة ليست معقدة.
4- إدارة الوقت الختاذ هذا القرار االستثماري فمثاًل لو أن صاحب 

القرار غري موجود ملدة 6 أشهر بالتالي جيب علينا أن نضع شخًصا 
آخر ليتخذ القرار. 

دور الرابطات لألوقاف
1- احملافظة على استقالليتها واستقاللية أعضائها.

2- بناء ودعم األوقاف.

3- التأييد واملؤازرة.

4- توفري املعلومات والتدريب.

5- اإلدارة واحلوكمة واإلدارة املالية.

6- االستدامة والبقاء، ويدرج حتت هذا الدور املخاطرة اليت تتمثل يف 

النظرة على املدى البعيد ألي خطة ويرتتب عليها حتقيق ريع أفضل يف 
املستقبل. وتنقسم أنواع االستدامة إىل:

أ - االستدامة يف األصل. 
ب - االستدامة يف الريع.
ج�- االستدامة يف األثر.

الستهالك وقيمة الوقف
يتم وضع اسرتاتيجية يتم فيها إخراج النسب من األرباح ويتم اعتمادها 

بناًء على االستهالك وزيادة القيمة، حنسب كل ذلك.
إذا كان السوق يف اخنفاض ولدينا  ومن أكثر األسئلة املتكررة: 
سقف إنفاق عاٍل، ما الواجب فعله؟ وما اخلطوات اليت جيب اّتباعها؟ 

االعتبار  بعن  االحتياطات  فيها  نضع  اسرتاتيجية  وضع  جيب  أواًل: 
يف  خيدمنا  احتياطيًّا   %3 ونرتك   %5 من  بداًل   %2 نستثمر  فمثاًل: 

السنوات العجاف.
وعندما حيدث لدينا اخنفاض يف السوق نكون خمرّيين بن أمرين:

1-  إما أن نقلل من االستهالك.

2- نتخذ قراًرا جريًئا وخناطر جبزء من نسبة العائد.

املخاطرة-  وال  التقليل  نريد  ال  -إذا كنا  الثالث  اخليار  يأتي  وهنا 
بوضع اسرتاتيجيات مؤقتة قصرية املدى حتتاج لقرارات خاصة وهنا 

تأتي أهمية دور احلوكمة.

الفرق بين الستثمار في الجمعيات واألوقاف 
العاّمة،  أمام  التربع  وأخذهم  للمساءالت  اجلمعيات  تعّرض  بسبب 
فإن التعامل عندهم يف حاجة إىل حوكمة عالية جًدا، كأخالقيات 
االستثمار واحلاجة للمال النقدي السريع، فكل هذا جيعلهم حتت 
ضغط، خبالف األوقاف اليت لديها حرية التفكري واالستثمار بنظام 

واسرتاتيجية. 
فالفرق بينهما أن اجلمعيات اخلريية تكون حتت ضغط، أما األوقاف 

لديها املزيد من السعة والوقت. 
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تطوير الجهات الوقفية
العمل، فمثاًل  الشروع يف  املدرة قبل  املال وتوفري األصول  1-بناء رأس 

عن  البحث  ثم  للفقراء  مستشفى  أو  مدرسة  لبناء  كاٍف  مال  توفري 
املبادرات اخلريية.

2- ُبعد النظر يف التخطيط وأين ستصبح هذه اجلهة بعد عدة سنوات 

20% منها  فمثاًل هناك جهة قيمتها متثل ستة مالين جنيه إسرتليين، 
ناتج  الباقية عبارة عن  الدولة، و%80  ثابت من طرف  مدفوعة بشكل 
اخلدمات االستشارية، وترى هذه اجلهة أنها بعد ثالثة سنوات ستتوسع 

ويصل عملها إىل خارج حدود دولتها.
3- توسيع الشراكات وتقديم اخلدمات االستشارية داخل وخارج الدولة.

4- دراسة طبيعة الشركاء وفهم احتياجهم وأخذ ذلك بعن االعتبار، إذ 

طبيعة الشركاء حتدد جناح العمل فمثاًل يف بعض الدول املتدينة العمل 
يكون فيها سهاًل جًدا.

5- تدريب األشخاص لنقل التجربة ونشر املعرفة داخل أو خارج املؤسسة 

مبقابل مادي.
6- بناء معادلة معرفية خريية جمتمعية، فمثاًل يف أحد الدول مت توفري 

6٠٠ مليون جنيه، مائتان منها لبناء اجلانب الفكري واملعريف، والباقي 
للتنفيذ، ومت وضع هذين  اجلانبن مًعا حتى يتم ضمان بنائهما مًعا.

من الدروس لالستدامة في األوقاف
1-  وضع خطط مدروسة وااللتزام بها. 

2-  تنويع جماالت االستثمار.

3- تطبيق احلوكمة واالسرتاتيجيات الصحيحة تزيد من القدرة على 

اختيار االستثمار السليم واآلمن.

قياس أثر نجاح الستدامة 
عند وجود خطة اسرتاتيجية ومنظومة عمل فيمكننا قياس أثر النجاح 

عن طريق: 
1-مؤشرات األداء لتقييم أداء النظام ومعايري معّينة.

2-تقييم اآلخرين )احلوكمة(.

3-حتقيق األهداف. 

وبالقياس ميكنك حتسن األداء والكفاءة يف إدارة العمل.

التحالفات والشراكات
هلا  تضمن  أدوار  وعدة  مظالت  عدة  لديها  الكبرية  املنظمات  إن 

استمراريتها وتوسعها وانتشارها.
مثل:

1-بناء الشراكات.

إىل  حتتاج  واألوقاف  اخلريية  اجلهات  إن  إذ  القانوني،  2-الغطاء 

الرتاخيص  وأيًضا  املال،  هيئة سوق  من  ترخيص  مثل  التصاريح  بعض 
االستشارية واإلدارية ألنهم يديرون القروض.

األدوار:
1-دور استثماري، ألنهم يديرون القروض.

2-دور استشاري.
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الباب الخامس: األوقاف 
والستثمـــار الجتمــاعي
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الباب الخامس: األوقاف والستثمار الجتماعي
إن املالحظ يف ثقافة األوقاف يف االستثمار هو التوجه إىل االستثمار 

االجتماعي ملا له عوائد تنموية تعود على:

1- اجملتمع يف املدى القريب والبعيد.

2-حيقق أهداف الوقف بأقل التكاليف.

 والحًقا سنوّضح هذا األمر من عدة جوانب.

الستثمار الجتماعي
ويكون  اجتماعي،  أثر  ذا  املال  صناعة  جمال  جعل  كيفية  هو 
تركيزه على االستثمار الذي يعطي عائًدا ماليًّا ويؤثر على اجملتمع 

يف الوقت نفسه، إذ يؤّثر يف جانبن: 

1-  التأثري اآلني )اللحظي(: وهو توفري احلاجات اآلنّية للمستفيد. 

أثر  العطاء، ويصل إىل  أو  التربع  أثر  يبدأ من  األثر االجتماعي:   -2

االستثمار )يعين أّن كاًل من التربع واالستثمار هلما آثار اجتماعية(. 
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متى نستخدم الستثمار الجتماعي؟
ُيستخدم االستثمار االجتماعي كحل للمشكالت اليت ال يوجد هلا 
حل، إذ يقوم مبساعدة األفراد وإعطائهم الفرصة وخوض املخاطرة 
املستثمرين  بن  هنا  فرق  وال  خبوضها،  احلكومة  تقوم  ال  اليت 
تقوم  إذ  االجتماعية،  للخدمة  دافع  هو  هنا  املال  ألن  واملتضامنن، 
باستغالل  لالستثمار  االجتماعي  األثر  حتقيق  يف  املهتمة  اجلهات 
وأيًضا  الصحيحة،  املعادلة  خللق  احلوكمة  مع  التنسيق  يف  الوقت 
اليت  املختصة  واجلمعيات  احلكومية  اجلهات  مع  بالتواصل  تقوم 

لديها مشكلة مل جتد هلا حاًل ثم تتبع اخلطوات التالية:
أ - 

فهم 

املشكلة.
ب -  حتليلها.

ج�- اقرتاح احللول املناسبة.
االستثمار  خيدم  الذي  للقضية  االستثماري  اجلانب  وضع  د- 

االجتماعي.
التحديد عندما ال نعرف ما احلل، وذلك بالسري على    وعلى وجه 

اخلطوات التالية: 
1- وضع املفاهيم. 

2- تعليمها.

3- مجع الناس عليها. 

4- تطبيقها.

ويلزم قبل االستثمار عمل دراسة للمشروع.
ذوي  فئة  من  العمل  عن  للعاطلن  عمل  فرص  كإجياد  ذلك:  مثال 

االحتياجات اخلاصة وذلك باخلطوات التالية: 
1- حتديد بدقة الشرحية اليت حتتاج الدعم وتستحقه. 

2- معرفة قيمة الوظيفة.

3- مقارنة تكلفة التوظيف بتكلفة العاطل.

4- البحث عن البدائل املمكنة اليت حتل هذه املشكلة. 

التحفظ في إدارة الستثمارات الجتماعية 
ال يوجد حدود يف استثمار الوقف وأساس اجلهات املهتمة يعتمد على 
التنوع واالبتكار، وتتمتع إدارة االستثمارات باملرونة أي دون أنظمة 

معقدة، وأيًضا باخلربة العريقة يف إدارة األصول.
مدارس الِفكر يف االستثمار االجتماعي

1- األوىل: تهتم باجلانب االجتماعي أكثر.

2- الثانية: تركيزها ينصب على اجلانب التجاري. 

فمثاًل مشروع املراحيض العمومية تقّدم خدمة إنسانية ولكن مبقابل 
مادي. 

وهناك أيًضا ما يسّمى باإلقراض املتخصص ُوجد هذا النظام ليحل 
مشكلة أن الفقري يأخذ من جهات عدة ويدفع فائدة كبرية. فالذي 
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الفائدة  الفقري من جهة واحدة وتكون  النظام هو إعطاء  فعله هذا 
صغرية، وهذه الفائدة تتضاعف مع الوقت.

األطراف املعنية باالستثمار االجتماعي 
1- األفراد.

2-األوقاف واجلهات اخلريية.

3-املهتمون باالستثمار بصفة عامة.

4-أصحاب الثروات.

 

والخيرية  الوقفية  الجهات  تجعل  التي  الحوافز 
تتوجه للعمل في هذا القطاع 

األول: هو أن احلكومة ال تستطيع تغطية كل التزاماتها يف قضية 
التأثري اجملتمعي.

آثار  رؤية  يريدون  أصبحوا  ذاتهم  حد  املستثمرين يف  أن  هو  الثاني: 
اجتماعية الستثماراتهم. 

وفوائد  آثار  رؤية  أجل  من  يضغط  أصبح  اجملتمع  أن  هو  الثالث: 
اجتماعية لالستثمارات.

اجلهات التخصصية يف االستثمار االجتماعي 
1- اهليئة االستشارية: تعمل مؤسسة التمويل االجتماعي مع مفوضي 

النتائج  العامة إلعادة تشكيل خدماتها حبيث ترّكز على  اخلدمة 
وزيادة األثر االجتماعي بتكاليف أقل. 

اجلمعيات  مع  االجتماعي  التمويل  مؤسسة  تعمل  الريادة:  هيئة   -2

الفائدة  ذات  والشركات  االجتماعية  الريادة  ومؤسسات  اخلريية 
اجملتمعية لتوسيع نطاق األنشطة القائمة وتوسيع تأثريها.

األثر  مشاريع  تطوير  على  تعمل  االجتماعي:  التمويل  مؤسسة   -3

النتائج  حتسن  على  تعمل  اليت  التنموية  واملشاريع  االجتماعي 
االجتماعية وتوليد العائدات املالية.

تدعم  واملطبوعات  واملناصرة  البحوث  خالل  من  القطاع:  بناء   -4

مؤسسة التمويل االجتماعي تنمية املشاريع التنموية املؤثرة وحركة 
االستثمار التأثريي.

5- سندات/عقود األثر االجتماعي )social impact bonds(، واملعروف 

الذي  العام  القطاع  مع  عقد  هو  للنجاح  الدفع  سندات  باسم  أيًضا 
يتم فيها التزام لدفع مثن النتائج االجتماعية احملّسنة اليت تؤدي إىل 
حتقيق وفورات يف القطاع العام، يتم استخدام الوفورات املتوقعة يف 
القطاع العام كأساس لزيادة االستثمار خلدمات التدخل املبكر، 
ليست  وهي  والوقاية،  االجتماعية  النتائج  حتسن  على  تعمل  اليت 
تعمل على مدى فرتة  أنها  التقليدي، يف حن  باملعنى  سندات/عقود 

حمددة من الزمن، فإنها ال تقدم معدل عائد ثابت.
حمددة  اجتماعية  نتائج  تقديم  على  يتوقف  للمستثمرين  والسداد 
وبالتالي من حيث خماطر االستثمار، فإن سندات األثر االجتماعي 

هي أكثر مماثلة لتلك املنتجات املنظمة أو االستثمار يف األسهم. 
هو   )development impact bonds( التنموي  األثر  سندات/عقود   -6



53

عبارة عن تنوع من مناذج سندات/عقود األثر االجتماعي اليت من 
شأنها توفري مصادر جديدة للتمويل لتحقيق نتائج تنموية حمّسنة 
يف البلدان النامية. كما هو احلال مع مناذج سندات/عقود األثر 
اخلارجي  التمويل  بتوفري  يقومون  املستثمرين  فإن  االجتماعي، 
وحيصلون على العوائد إذا مت حتقيق النتائج املتفق عليها مسبًقا. 
اليت  الوسائل  بن  من  االجتماعي:  االستثمار  7- صناديق متويل 

صندوق  وضع  هو  اجملال  بهذا  املهتمن  لتحفيز  استخدامها  مت 
صندوق  إىل  إضافة  االلتحاق  يف  الراغبن  لكل  استثماري 

لالقرتاض.
األثر  دور  لتعزيز  املقدمة  اخلدمات  أبرز  فإن  سبق  ملا  وتلخيص 

االجتماعي ترتكز يف التالي:
1- حاضنة التأثري.

2- معامل التمويل االجتماعي.

3- هيئة استشارات املفوضن واإلسكان والريادة.

4- دعم التمويالت ذات التأثري االجتماعي.

5- سندات/عقود ذات األثر التطويري واالجتماعي والتنموي.

6- مراكز حبثية.

بعض التجارب في الستثمار الجتماعي 
شرعت جهة يف إنشاء استثمار أخالقي إذ رّكزت على:

1- كيف تدفع الشركات للموظفن؟

2- هل تعطيهم مجيع حقوقهم؟

3- هل بيئتها تدعم املوظف؟

وأصبحت  املنظمات  من خالل  األثر  تبحث عن صناعة  فصارت 
الشركات اليت تعمل بهذا اجملال تريد أن ختلق بيئة واعدة، وبيئة 
فأصبحت  أكرب  بتمّعن  التفاصيل  إىل  تنظر  وأصبحت  حمّفزة، 
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كلمة اجلانب األخالقي مرتبطة باألثر، لذلك من املمكن أن جتد 
بطريقته  ُيعّرفها  شخص  كل  الشركات  يف  كثرية  مكاتب  يف 

اخلاصة مبعنى أفصح لقد تدرجوا حتى وصلوا للعمق.
على  أناس  وهناك  رأين  بن  يوجد صندوق جيمع  أنه  تصّور  لديهم 
جانبيه، ودورهم هو إيصال الناس إىل مفهوم ميّكنهم من استثمار 

حيقق أفضل أثر.

أمثلة على الستثمار الجتماعي 
بالنسبة  ا  جدًّ تكون مكلفة  اليت  السّن،  لكبار  الصحية  التغطية 
إىل احلكومة، تقوم اجلهات املهتمة بنشاطات خمتلفة لصاحلهم من 
أجل التخفيف على احلكومة، األمر ال يتوقف عند هذا احلد، ومن 
الربامج أيًضا برامج من أجل الشباب، ألن توجيه الشباب واالستفادة 
منهم خيدم الدولة ويقلل من املشاكل املمكن حدوثها يف حال عدم 

توجيههم واستغالهلم.
وذلك  السجون  خلرجيي  مشابهة  خدمات  اجلهات  هذه  تقّدم  كما 
بتوفري وظيفة تتمثل يف تركيب الدراجات، من أجل توفري مدخول 

بسيط يسمح هلم باالندماج بشكل أسرع يف اجملتمع، وحتى داخل 
هذه  مادي،  مردود  مقابل  الطهي  املساجن  بتعليم  تقوم  السجون 
فكرة عن املشاريع النابعة من القلب خلدمة اجملتمع مع وجود اجلانب 

التجاري إذ لديها مخسة وثالثون باملائة كربح صاٍف. 
التجاري على اجلانب  اليت يطغى فيها اجلانب  املشاريع  هنا نعرض 
االجتماعي فمثال ذلك املدارس اليت تدرِّس املسجونن لكي يصبحوا 

طهاة ويسدوا النقص الذي حتتاجه دولتهم من حيث عدد الطهاة.
 كما أن  فكرة تبنتها أحد الشركات وتتعلق باملراحيض املتنقلة، 
إذ يتم إنتاج األمسدة والكهرباء للبلدان الفقرية باستخدام خملفات 
ا حتى بعد مرور عامن  املراحيض، وهذه املراحيض يف حالة جيدة جدًّ

من بدء استخدامها.

مثال آخر
صندوق كاس لريادة األعمال هو صندوق رأس مال استثماري يقدر 
ب� 1٠ مالين جنيه إسرتليين، ويوّفر منوًا عاداًل للشركات الناشئة. 
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كما يقّدم الصندوق الدعم واالحتضان للشركات ذات اإلمكانات 
بيرت  2010 بدعم سخي من  الصندوق يف عام  أنشئ  الواعدة.  العالية 
كولوم، واحد من رجال األعمال األكثر جناًحا واملستفيد من برامج 

كاس لألعمال.

مجالت األثر الجتماعي 
1- الشباب.

2- العدالة اجلنائية.

3- الريادة االجتماعية.

4- الصحة والرعاية االجتماعية.

5- اإلسكان.

6- البطالة.

7- االندماج االجتماعي.

8- التطوير العاملي.

نشر الوعي
اخلريية  اجلهات  محاس  هو  األنظمة  تغيري  على  ساعد  األمرالذي 
تطبيق  بال  التربع  جمرد  يرفضون  الذين  األعمال  ورجال  واألوقاف 

لالستثمار االجتماعي.
توجد جهة رأس ماهلا تسعون مليون جنيه، مت ختصيص مخسة باملائة 
من هذا املبلغ لصناعة الفكر االجتماعي، وهذا ما شّجع اجلمعيات 
تطبيق  على  أقبلت  اجلمعيات  ألن  نفسه،  بالشيء  للقيام  األخرى 
لنشر هذا  إدارة مدينتهم ومجعوا عشرين مليون جنيه  املفهوم حتت 
الضريبة  ألغت  املشروع  لنجاح  احلكومة  انتبهت  وعندما  الفكر، 

حتى عن األشخاص العاملن يف هذا اجملال.
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التحديات التي تواجه الجهات الوقفية والخيرية للعمل في مجالت 
األثر الجتماعي

وليس قضية  فالقضية قضية كيف  تعترب حتدًيا،  والكيف  الكم  بن  التوازن  صناعة 
كّم. يف العادة القائمون على العمل اخلريي ال يعرفون النموذج املالي املناسب هلم، علًما 
أّن اإلدارة املالية حتقق للمؤسسات اخلريية اجملتمعية ربط اإلدارة املالية باالسرتاتيجيات 
واجلودة واالستدامة وتكبري املنظمة وحتقيق االحتياج ثم األثر االجتماعي، وهي حتتاج 
إىل فهم وتدقيق ومعرفة، و ال ميكن لعمل خريي دون إدارة مالية حيقق مردودات بهذا 
املعريف هو املشكلة األساسية لدى  أن اجلانب  األمثلة هو  احلجم وما وجدناه يف بعض 
الكثري من اجلهات، إذ ُأجِنزت دراسة عن اليوم والغد، من ناحية أثر اجلانب االستثماري 
املالي فُوِجد أنه يف ظرف مخس سنوات ستكون هناك الكثري من املنظمات اخلريية اليت 

ستفكر بعقلية اإلدارة املالية.

هل تقترض الجهات الخيرية من أجل إنشاء ملكية عقارية؟
من خالل بعض الدراسات هكذا رأى الناس أنفسهم يف جمال االقرتاض وبناء األصول 
ومجع التربعات خالل السنوات القادمة )النتائج معروضة يف الصور(، سيتوجه اجلميع إىل 
االستثمار االجتماعي لكنهم جيهلون الطريقة، إذ إن حلوهلم الشائعة وطريقة مواجهتهم 
يتم  التربعات من خالل اجلمعيات اخلريية، وهذا ما  ألي معضلة مالية مبنية على مجع 
السعي لتغيريه، واليت تتوجه له املؤسسات الصغرية اليت لديها مفهوم االستدامة والرغبة 
يف التكبري واالستمرارية واالستثمار االجتماعي يضمن هلا ذلك على عكس املؤسسات 

الكبرية.
االستثمار االجتماعي مؤثر إجيابي يقوم على خدمة اجملتمع وتقّدمه.
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     قياس األثر 
إجراء األحباث العميقة للوصول إىل الفهم التام للمشكلة، وهذه اخلطوة هي من أهم اخلطوات اليت حُتدد ما إذا كانت اجلهة تسري   -1

يف الطريق الصحيح أم ال.
      2- تشكيل فريق حتّكم يقوم بتحليل األثر مما يؤدي إىل فهم املشكلة بطريقة جيدة. 

مثال: يف أحد الدول متت صناعة مبادرة خريية كان هدفها االهتمام بالصحة والتغذية مقابل مردود مادي بسيط، واجلهة 
اليت عملت على إجناز املشروع قررت تقديم خدمة للناس مقابل عائد مادي بسيط، إذ مت توفري الغذاء والسكن مببلغ رمزي 

للنساء وفئة املقعدين، جزء من هذا املبلغ كان مصدره التربع أو األوقاف إضافة للزكاة.

أمثلة في قياس األثر الجتماعي
بعض العاملن يف الشركات املتخصصة يف تقديم االستشارات لشركات مالية خلفياتهم جتارية حبتة، ولعدم توّفر احلافز الذي يوجههم 
اإلنساني لكون  الصعيد  التغيري على  التطوعي يف عدة دول، وكانت مقاصدهم جتارية لكنها تصنع  للعمل  توّجهوا  التجارة  للخوض يف 
املستثمرين االجتماعين ممتازين يف تقديم القروض والدعم املالي، أما اجلانب األكرب فهو يتمثل يف دور املتطوعن الذين يقومون على صناعة 

املبادرة واملشاريع .

األسباب التي تجعل الجهات الخيرية 
تلجأ لالقتراض
1-زيادة رأس املال.

2- التربع.

3- مشاريع جتارية.
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أمثلة لبعض المشاريع عوائدها الجتماعية أكثر من عوائدها المالية
1- التعليم.

2- تهيئة وتوظيف العاطلن عن العمل من السجناء.

3- تطوير الكفاءات للعاطلن من بقية أفراد اجملتمع.

مثال آخر 
 بعض شركات التأمن تعمل بشراكة مع عدة جهات للتأمن لصناعة منتجات تأمينية يف بعض الدول الفقرية.

وهنا تتواجد خلفية القطاع اخلريي والقطاع التجاري، إذ يتم بناء منوذج مرن يناسب كل التصورات، فمثاًليوجد هناك بعض املستثمرين 
يريدون العائد بشكل أساسي، والبعض اآلخر يريد أن يقوم بدور ريادي ويكون يف الواجهة، ومنهم من ُيسلم اجلهة زمام األمور، إذ تقوم 
هذه اجلهة مبعادلة العائدات املالية والعائدات اجملتمعية وميكن بسهولة قياس العائد املالي، ويصعب قياس العائد اجملتمعي، وهذا األمر 

من القضايا الشائكة ولكن تنجح بعض اجلهات فيها.
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