آفاق االستثمار

اإلهداء
أىدي ىذا الكتاب
إلى الصادقين من العاملين والعامالت في الجهات الخيرية
الذين ضحوا براحتهم وأوقاتهم
وتفرغوا من ارتباطاتهم العملية والعائلية
وحملوا في قلوبهم وعقولهم ىدفاً واحداً
رفعةَ اإلسالم ومساعد َة المسلمين..
وإلى كل من قدر جهودىم وقام بدعمهم ومساندتهم.
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الفهرس
العنوان

رقم الصفحة

اإلىداء.

٘

الفهرس

ٙ

تقديم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح األطرم

ٔٔ

مقدمة الدكتور سامي تيسير سلمان.

ٖٔ

مقدمة المؤلف:

ٔٛ

 سبب تأليف ىذا الكتاب.

ٔٛ

 مراحل العبلقة بُت اعبمعيات اػبَتية والنواحي اؼبالية.

ٕٔ

اؼبرحلة األوىل :مرحلة صبع التربعات.

ٕٔ

اؼبرحلة الثانية :إدارة تنمية اؼبوارد اؼبالية.

ٖٕ

اؼبرحلة الثالثة :إدارة تنمية االستثمارات.

ٕ٘

 أىداؼ ىذا الكتاب.

ٖٓ

 شكر وتقدير.

ٕٖ

الفصل األول :اإلطار النظري:
مبادئ أساسية في االستثمار بمفهومو العام وتطبيقاتو على الجهات الخيرية.

ٖٖ

ٔ) اؼبفهوـ األساسي لبلستثمار.

ٖٗ

ٕ) تطور نظريات الفكر االستثماري.

ٖٙ

ٖ) تأثَت عدـ اليقُت يف ازباذ قرارات االستثمار يف اعبهات اػبَتية.

ٖٛ

ٗ) ضوابط تُنظم عملية االستثمار.

ٕٗ

٘) أىداؼ تنمية االستثمارات يف اعبهات اػبَتية.

ٗٗ
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 )ٙمبلمح عامة يف االستثمار للجهات اػبَتية.

٘ٗ

 )ٚمصادر التمويل يف اعبهات اػبَتية.

٘ٗ

 )ٛاالستثمار الرأسي واالستثمار األفقي.

ٓ٘

 )ٜأىم أخطاء اعبهات اػبَتية يف االستثمار.

ٕ٘

الفصل الثاني :اإلطار الميداني.
دراسات استثمارية ترتبط بالعمل الخيري.

٘ٚ

 الدراسة األوىل :عناصر هبب التنبو ؽبا عند ازباذ قرار استثماري يف اعبهة اػبَتية.

٘ٛ

 الدراسة الثانية :االستفادة من اؼبتخصصُت وخرباء االستثمار.

ٕٙ

 -القاعدة األساسية لنجاح االستثمارات.

ٕٙ

 -قائمة بأظباء أبرز اعبهات اؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعودية.

ٙٙ

 الدراسة الثالثة :معايَت عامة لقبوؿ االستثمارات واؼبشاريع.

ٓٚ

 الدراسة الرابعة :عقبات تنمية اؼبوارد اؼبالية يف اعبهات اػبَتية.

٘ٚ

الفصل الثالث :نموذج (أساس) وتطبيقاتو العملية في الجهات الخيرية:

ٔٛ

 شرح عناصر النموذج وترابطاهتا.

ٕٛ

 األسباب اليت سبنع اعبهات اػبَتية من االستثمار.

ٖٛ

 األسس الرئيسية واألفكار العملية:

ٛٙ

أوالً :أساس رأس اؼباؿ.

ٜٛ

ثانياً :أساس األصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة.

ٜٗ

 أفكار استثمار االسم التجاري باعتباره أحد األصوؿ.ثالثاً :أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية وقواعد البيانات.

ٜٛ
ٔٓٔ
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 -االستثمار على أساس العبلقات مع التجار والوجهاء.

٘ٓٔ

 -أسلوب التحالفات مع اعبهات األخرى.

ٓٔٔ

رابعاً :أساس (اؼبيزة اػباصة) أو (الكفاءة اعبوىرية).

ٕٔٔ

 -أفكار استثمار ميزة التقنية وعرض (مشروع اػبَت الشامل).

ٜٔٔ

 -أفكار استثمار ميزة االنتشار واعبماىَتية.

ٕٗٔ

 -أفكار استثمار ميزة كثرة اؼبتطوعُت.

ٕ٘ٔ

خامساً :أساس األفكار اإلبداعية والفرص الساكبة.

ٕٔٚ

سادساً :مبوذج األوقاؼ ،توسيع صور الوقف من خبلؿ أسس االستثمار.

ٖ٘ٔ

 -وقف النقود.

ٖٔٚ

 -الوقف اؼبؤقت (وقف اؼبنافع اؼبؤقت).

ٓٗٔ

 -الصناديق الوقفية االستثمارية.

ٕٗٔ

 -الوقف اعبماعي.

ٖٗٔ

 -وقف (الًتست) ودور اؼبصرفية اؼبالية اإلسبلمية.

ٔٗٚ

الفصل الرابع :التنظيم اإلداري والمالي وفق منهج أساس:

ٔ٘ٔ

األمر األول :التنظيم اإلداري الداعم لبلستثمار.

ٕ٘ٔ

 -مبادئ التنظيم اإلداري السليم لتنمية االستثمار.

ٕ٘ٔ

 -أعراض التنظيم غَت الداعم لتنمية االستثمار.

ٗ٘ٔ

 -أىداؼ إدارة االستثمار يف اعبهات اػبَتية.

٘٘ٔ

 -ربديد مسئولية قرار االستثمار يف اعبهات اػبَتية.

ٔ٘ٙ

 -عوامل تعوؽ قباح االستثمار يف اعبهات اػبَتية.

ٔ٘ٚ
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 -مباذج من مؤشرات قباح برامج االستثمارات وتنمية اؼبوارد اؼبالية.

ٔ٘ٛ

 -اختيار الكادر البشري اؼبناسب إلدارة االستثمار.

ٓٔٙ

 -معايَت اختيار اؼبسئوؿ عن االستثمار يف اعبهة اػبَتية.

ٖٔٙ

 -نقطة االنطبلؽ وخطوات عملية لتفعيل االستثمار.

ٗٔٙ

-كيف تعرؼ أفضل طريقة لبلستثمار يف ؾبالك.

ٔٙٚ

األمر الثاني :التنظيم اؼبايل الداعم لبلستثمار.

ٜٔٙ

 -ؼباذا تُعترب اإلدارة اؼبالية مهمة للجهات اػبَتية؟

ٜٔٙ

 -أربعة أساسات لئلدارة اؼبالية السليمة.

ٓٔٚ

 -مبلحظات مالية لتنمية سبويل االستثمارات من خبلؿ اؼباكبُت.

ٕٔٚ

 -وضع اؼبوازنات.

٘ٔٚ

 -األنظمة واللوائح ذات العبلقة بالقطاع اػبَتي.

ٔٚٙ

 -اؼبعايَت واؼبتطلبات احملاسبية الواجبة على اعبمعيات.

ٜٔٚ

األمر الثالث :نظاـ اغبوافز الداعم لبلستثمار.

ٔٛٛ

 -مفهوـ وعوامل ومعوقات التحفيز.

ٔٛٛ

 -أنبية اغبوافز اؼبادية لنجاح االستثمار يف اعبهات اػبَتية.

ٜٓٔ

 -صور اغبوافز اؼبادية اليت نقًتح تطبيقها يف اعبهات اػبَتية.

ٖٜٔ

 -مبلحظات ىامة يف موضوع التحفيز.

ٜ٘ٔ

األمر الرابع :أثر الصورة الذىنية يف بناء وتنمية االستثمار.

ٜٔٚ

 -زبصص اعبهة اػبَتية.

ٜٔٚ

 -صفات ومعايَت لبناء السمعة اغبسنة للجهة اػبَتية.

ٜٔٛ
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 -مصادر تكوين الصورة الذىنية.

ٕٔٓ

 -ارتباط الصورة الذىنية بتنمية اؼبوارد بطريقة فعالة.

ٕٕٓ

 -دور العبلقات العامة يف ربقيق موارد مالية.

ٖٕٓ

األمر الخامس :ؿباكاة مباذج امتياز اعبهات الرحبية ذباه اجملتمع ..وتطبيقاهتا يف اعبهات اػبَتية.

ٕٓٛ

ٔ) ؼباذا ربرص اعبهات الرحبية على التواصل مع اجملتمع؟

ٕٓٛ

ؼباذا هبب على اعبهات اػبَتية التواصل مع اجملتمع؟

ٕٓٛ

ٕ) كيف تتواصل اعبهات الرحبية مع اجملتمع؟

ٕٔٚ

وكيف تتواصل اعبهات اػبَتية مع اجملتمع؟

ٕٔٚ

ٖ) ذبارب واقعية من القطاع اػباص والقطاع العاـ.

ٕٕٔ

عناصر التميز اليت يبكن تطبيقها يف اعبهات اػبَتية من خبلؿ ىذه التجارب.

ٕٕٔ

ٔ) قائمة تفصيلية ٍ
بفئات من اجملتمع يبكن التخطيط لتعزيز التواصل معها من قِبل اعبهات اػبَتية.

ٖٕٓ

ٕ) بعض األفكار العملية لتعزيز التواصل مع اجملتمع دبختلف فئاتو من قِبل اعبهات اػبَتية.

ٕٖٕ

الخاتمة.

ٖٕٗ

الملحق األول :مصطلحات يف االستثمار ومبادئو.

ٕٖٚ

الملحق الثاني :االستثمار من الناحية الشرعية (أحكاـ وفتاوى وضوابط).

ٕٕٙ

أىم المراجع

ٕٜٙ
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بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وآلو وصحبو ومن وااله،
أما بعد:
فقد يسر اهلل يل أف أطلع على الكتاب اؼبوسوـ بػ [آفاؽ االستثمار يف
اعبهات اػبَتية (أساس)] ؼبؤلفو الدكتور /ؿبمد بن وبي آؿ مفرح ،ومن تقدًن
ومراجعة الدكتور سامي تيسَت سلماف.
وبداية فإف إصدار مثل ىذا الكتاب يعد عمبلً جليبلً ػبدمة القطاع
اػبَتي خصوصاً واؼبنشآت غَت الرحبية عموماً ،ألنو يعاجل أىم معضلة

تواجهها تلك القطاعات أال وىي اؼبوارد اؼبالية ،وإف كانت تلك ال بد أف
تسبق باؼبوارد البشرية القادرة على إدارة مثل ىذه األعماؿ والتفاعل معها
بإهبابية ،ونبا أمراف متكامبلف (اؼبوارد البشرية واؼبوارد اؼبالية) ،وقد برز ىذا
اعبانب يف الكتاب.
وبعد اطبلعي على ىذا الكتاب سرين ما وجدت فيو من ربليل
وأفكار وحلوؿ علمية وعملية تنبئ عن جهد مشكور وعن مبلمسة
للمشكبلت عن قرب فبا هبعل ىذا الكتاب نرباساً ومعلماً ؽبذا النوع من
األعماؿ اعبليلة،خصوصاً وأف اغبلوؿ العملية فبكنة وواقعية ومنوعة.
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وكنت أود لو أف اؼبؤلف جعل يف بداية الكتاب أو خاسبتو ملخصاً لو
يسهل تناولو وتداولو ،وتركز فيو اعبوانب العملية.
كما أشَت يف ىذا الصدد إىل أف ىناؾ حاجة إىل مزيد من الدراسة
الشرعية ؼبا يتعلق دبسائل التحفيز واالستثمار ،وقد يكوف جزءٌ من ىذه
اؼبعاعبات باإلفصاح من البداية للمتربعُت عن أسلوب التحفيز واالستثمار،
كما أقًتح أف تعقد ملتقيات فقهية ذبمع صبلة من الفقهاء واؼبهتمُت بالعمل
اػبَتي ؼبعاعبة بعض اؼبسائل اليت ربتاج إىل نظر شرعي.
ويسرنا أف نقدـ للقارئ الكرًن ىذا اإلصدار ليكوف إحدى حلقات
سلسلة االقتصاد والتمويل اإلسبلمي اليت تصدرىا اؽبيئة متمنياً التواصل يف
كل ما من شأنو خدمة ىذا اؼبوضوع.
واليفوتٍت أف أشكر الكاتب على جهده اؼبميز وعرضو الشيق،
ومعلوماتو اؼبفيدة .وأسأؿ اهلل لو ولنا التوفيق والسداد.
وكتبه
د.عبد الزمحن بن صاحل األطزو
األمني العاو للهيئة اإلسالمية العاملية
لالقتصاد والتنويل
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إف اغبمد هلل كبمده ونسػتعينو ونسػترفره ،ونعػوذ بػاهلل مػن شػرور أنفسػنا
ومن سيئات أعمالنا ،مػن يهػده اهللُ فػبل مضػل لػو ،ومػن يضػلل اهللُ فػبل ىػادي

ل ػػو ،وأش ػػهد أ ْف ال إل ػػو إال اهلل وح ػػده ال ش ػػريك ل ػػو ،وأش ػػهد أف ؿبم ػػداً عب ػػده
ورسػ ػولو ،ص ػػلى اهلل علي ػػو وعل ػػى آل ػػو وص ػػحبو وم ػػن ت ػػبعهم بإحس ػ ٍ
ػاف إىل ي ػػوـ
الدين ،وسلم تسليماً كثَتاً..
أم ػ ػػا بع ػ ػػد ف ػ ػػبل ىبف ػ ػػى عل ػ ػػى ذي ل ػ ػػب أنبي ػ ػػة األعم ػ ػػاؿ االجتماعي ػ ػػة
والتطوعيػػة ،فهػػي تػػزرع يف أفػراد اجملتمػػع اؼبسػػارعة يف بػػذؿ اؼبعػػروؼ إىل النػػاس
بتلقائيػػةو دوف النظػػر إىل العائػػد اؼبػػادي القاصػػر علػػى الفػػرد ،كمػػا أ ػػا تقػػوـ
باجملتمع وترقى بوو ليكوف ؾبتمعاً متعاوناً يشكل اعبسد الواحد الذي وصفو
النيب صلى اهلل عليو وسلم..

ْبي َد أف ىذه األعماؿ التطوعية تواجهها كثَتٌ مػن اؼبعضػبلت الػيت ربُػوؿ
بُت رسوخها يف اجملتمع وتطبيقهػا علػى أرض الواقػع ،واؼبعضػلة األكػرب تػأثَتاً يف

العم ػػل التط ػػوعي واالجتم ػػاعي (اػب ػػَتي) تكم ػػن يف اس ػػتقرار الت ػػدفقات اؼبالي ػة
واؼبصاريف التشريلية.
ولقد أمضػيت ردحػاً مػن الػزمن  -منػذ أكثػر مػن ربػع قػرف  -دارسػاً أثػر
ىذا اعبانب ،وكاف ذلك إباف انطبلؽ العمػل التطػوعي الػذي ال زبفػى اغباجػة
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اؼباس ػة للمجتمعػػات الي ػػوـ إىل عطائػػو اؼبتػػدفق ،والػػدور الػػذي يلعبػػو يف الت ػػأثَت
على صبلح اجملتمع ومسَتتو الدينية واألخبلقية والسلوكية.
لقد عشت التجربػة منػذ منتصػف الثمانينػات ،وأنػا أرى وأؼبػس الثػروات
اؽبائلة الػيت سبلكهػا احملافػل الكنسػية الربيطانيػة يف العقػارات ذات العائػد الثابػت
يف واح ػػدةٍ م ػػن أغل ػػى م ػػدف الع ػػام ،أع ػػٍت :مدين ػػة لن ػػدفو وال ػػيت ت ػػزداد قيمتهػ ػا
وعائػػداهتا بشػػكل اط ػراديو فبػػا يػػنعكس علػػى الفػػائض اؽبائػػل ؽبػػذه الكنػػائس.
غ ػػَت أنن ػ ػا إذا م ػػا نظرن ػػا إىل الوالي ػػات اؼبتح ػػدة األمريكي ػػة قب ػػد أف اؼبؤسس ػػات
الوقفي ػػة فيه ػػا وص ػػلت إىل أكث ػػر م ػػن ٖٓٓٓ ٚمؤسس ػػة ،وبلر ػػت التربع ػػات
النقديػة فيهػػا كبػػو  ٖٓٙ،ٖٜمليػػار دوالر .ويف إحصػػائية عػػاـ ٕٓٓٚـ اؼبعلَنػػة
ُوجد أف ىذه اعبمعيات الوقفية توظف أكثر من أحد عشر مليوف موظف!
ى ػ ػػذه األرقػ ػ ػػاـ اؽبائلػ ػ ػػة الػ ػ ػػيت ت ػ ػ ػوازي اقتصػ ػ ػػاديات دوؿو بػ ػ ػػل وقػ ػ ػػارات،
انعكست بشكل موا ٍز على ما يوقَف على الػربامج الدينيػة والتنصػَتية يف أكبػاء
العػ ػػام ،والػ ػػيت ال ىبفػ ػػى علػ ػػى القػ ػػارئ الكػ ػػرًن أض ػ ػراره ونتائج ػ ػو السػ ػػلبية علػ ػػى
اجملتمعات اإلسبلمية عامة ،والفقَتة منها على وجو اػبصوص.
نفق عاـ
إف األرقاـ اليت نشرت يف ( )Giving USAتشَت إىل أف ما أُ َ
ٕٗٓٓـ على اغبمبلت التنصَتية بلغ كبو ٕٖ ٕٔٓ،مليار دوالر.
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وألف اؼب ػ ػػاؿ ى ػ ػػو عص ػ ػػب اغبي ػ ػػاةو ف ػ ػػإف م ػ ػػا يقدم ػ ػػو العم ػ ػػل التط ػ ػػوعي
واالجتم ػػاعي الق ػػائم عل ػػى ال ػػدعم اؼب ػػايل يبث ػػل القل ػػب ال ػػذي ين ػػبض بالعص ػػب
والشرياف ليجعل اعبسد متحركاً ..وىذه حقيقةٌ ؼبسناىا.
إف ش ػريعتنا الرػػراء رب ػ ث علػػى اسػػتثمار األم ػواؿ وتنميتهػػاو حرص ػاً علػػى
زيػػادة عطائهػػا ،وحبسػاً لؤلصػػوؿ النافع ػةو وعبعػػل عائػػداهتا تُػ ِدر اؼبقػػدرات علػػى
األعمػػاؿ اػبَتيػة .وذلػػك ىػػو مفهػػوـ الوقػػف الػػذي شػػرعو رسػولُنا الكػػرًن صػػلى
اهلل عليػػو وسػػلمو ففػػي الصػػحيحُت أف عمػػر بػػن اػبطػػاب رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ:
أصبت أرضاً خبيرب ،م أُصب ماالً قط أنفػس عنػدي منػو،
((يا رسوؿ اهلل ،إين
ُ
ػدقت ػػا ،فتصػػدؽ ػػا
ػت أصػػلها وتصػ َ
ػئت حبسػ َ
فمػػا تػػأمر بػػو؟ قػػاؿ« :إف شػ َ
عمػػر :أنػػو ال يبػػاع وال يوىػػب وال يػػورث ،وتصػػدؽ ػػا يف الفقػراء ،ويف القػػر ،
ويف الرقاب ،ويف سبيل اهلل ،وابن السػبيل ،والضػيف ،ال جنػاح علػى مػن وليهػا
(ٔ)
أف يأكل منها باؼبعروؼ ،ويطعم غَت متموؿ))
ولق ػػد كػ ػاف أوؿ م ػػن أنش ػػأ إدارة خاص ػػة لئلشػ ػراؼ عل ػػى األوق ػػاؼ ى ػػو
اػبليفة ىشػاـ بػن عبػد اؼبلػك يف العصػر األمػوي ،وبقػي ديػواف الوقػف مؤسسػة
أىليػة مسػػتقلة عػػن الػػدواوين السػػلطانيةو حيػػ ث يُصػ َػرؼ منػػو علػػى اؼبستشػػفيات
واؼبكتبات ودور الًتصبة ومعاىد التعلػيم وغَتىػا ..ويف عهػد اؼبماليػكو أُ ِ
نشػئَت
ُ
ثبلثػػة دواويػػن ل ػئلدارة واإلش ػراؼ علػػى األوقػػاؼ :ف ػديوا ٌف ألوقػػاؼ اؼبسػػاجد،
(ٔ) رواه البخاري ( )ٕٖٚٚواللفظ لو ،ومسلم (ٕٖ.)ٔٙ
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ودي ػوا ٌف ألوقػػاؼ اغبػػرمُت الش ػريفُت وجهػػات الػػرب اؼبختلفػػة ،ودي ػوا ٌف لؤلوقػػاؼ
األىلية.
أمػػا َدور األوقػػاؼ يف العهػػد العثمػػاين فهػػو فبػػا ال يسػ ُػع اغبػػدي ث عنػػو يف

ىػػذه التقدمػػة اليسػػَتةو وإمبػػا أنػػوه إىل َدوره الكبػػَت يف دعػػم الكليػػات واؼبػػدارسو
كاؼبستنص ػرية والنظاميػػة يف برػػداد ،والظاىريػػة يف دمشػػق ،واؼبنصػػورية يف مصػػر
واليت زبصصت يف تدريس الطب بالدرجة األوىل ،إىل غَت ذلك..
إف الكت ػػاب ال ػػذي ب ػػُت ي ػػديك  -أخ ػػي الك ػػرًن  -ى ػػو الكت ػػاب األوؿ
ٍ
ؼبؤسسة اىتمت بالعمل اػبَتي ،ورظبت ؽبػا رؤيػة واضػحة لبلرتقػاء بػو وتطػويره
يف شىت اجملاالت والفروع ،وىي مؤسسة :فرحاف بن مبػارؾ اػبَتيػة .وألنبيػة مػا
قدمتُػ ػ ػوُ س ػ ػػابقاً م ػ ػػن َدور اؼب ػ ػػاؿ واالس ػ ػػتثمار يف قب ػ ػػاح واس ػ ػػتمرارية اؼبؤسس ػ ػػات
التطوعيةو فقد اختارت اؼبؤسسة ىذا العنواف ،وجاء ذه اغبُلػة اؼبباركػةو ليضػع
األسس والقواعد ،فبزوجةً بالتجربة اؼبيدانية لبلسًتشاد ا.
لق ػػد غطػ ػى اؼبؤل ػػف اؼبوض ػػوع ،وس ػػهل اؼبف ػػاىيم والنظري ػػات والض ػ ػوابط
بش ػ ػ ٍ
ػكل نظػ ػػري جي ػ ػد ،كمػ ػػا أنػ ػػو م يُرفػ ػػل ربطَهػ ػػا وتطبي َقهػ ػػا داخػ ػػل التجرب ػ ػػة

االسػػتثمارية اػبَتيػػة .وأجػػاد اغبػػدي ث عػػن األخطػػاء الش ػػائعة ال ػػيت تعػػاين منهػػا
اعبهات اػبَتية عند مزاولتهػا للعمليػة االسػتثمارية .ىػذا وقػد أفػرد فصػبلً كػامبلً
للنموذج التطبيقي لتفعيل االستثمارو حرصاً على إعطاء القػارئ خريطػةَ طري ٍػق

للبػػدء والتقػػدـ كبػػو إهبػػاد العمليػػة االسػػتثمارية وترشػػيدىا يف اؼبؤسس ػات اػبَتيػػة
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كافػػة .و ػػذا كانػػت تسػػمية الكتػػاب باس ػ ٍم ـبتص ػػر (أس ػػاس) مقص ػػودةو فه ػػو
الكت ػ ػػاب األوؿ لتط ػ ػػوير األس ػ ػػس النظري ػ ػػة والعلمي ػ ػػة ،للعملي ػ ػػة االس ػ ػػتثمارية يف
اؼبؤسسات اػبَتية.
ختاماً..
أشػػكر اؼبؤلػػف علػػى ىػػذا الطػػرح الراقػػي ،كمػػا أشػػكر كػػل مػػن سػػاىم يف
إقبػ ػػاح ىػ ػػذا العمػ ػػل ،وأخػ ػػص بالػ ػػذكر مؤسسػ ػػة الػ ػػدرر السػ ػػنية ،والػ ػػيت قامػ ػػت
مش ػػكورةً دبراجع ػػة الكت ػػاب مراجع ػػة لروي ػػة وعلمي ػػة ،وإض ػػافة ملح ػػق اس ػػتثمار
األمػواؿ اػبَتيػػة مػػن الوجهػػة الشػػرعية ،كمػػا قامػػت بإخراجػػو ونشػػره مػػن الناحيػػة
الفنية ،وكذلك أشكر مؤسسة ابػن اؼببػارؾ فبثلػةً بػرئيس ؾبلػس إدارهتػا األسػتاذ/
عائض بن فرحاف القحطاين ،فلهم مٍت جزيل الشكر.

والشكر أوالً وأخَتاً هلل عز وجػل الػذي يسػر طباعػة ىػذا الكتػاب ،كمػا
أسألو سبحانو وتعاىل أف ينفع ذا العمػل كػل مػن قػرأه أو أفػاد منػو ،وآمػل أف
يسػ ػػاىم ىػ ػػذا الكتػ ػػاب يف تطػ ػػوير العمػ ػػل اؼبؤسسػ ػػي يف اجملػ ػػاالت االجتماعيػ ػػة
والتطوعية واػبَتية.
وآخر دعوانا ِأف اغبمد هلل رب العاؼبُت ،،
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اغبمد هلل الذي أكرمنا بفتح أبػواب اػبػَت لنتسػابق إليهػا ونقػدـ ألنفسػنا
الرفعػػة مػػن خبلؽبػػا ،والصػػبلة والسػػبلـ علػػى نبينػػا ؿبمػ ٍػد الػػذي مػػا تػػرؾ خ ػَتاً إال
ودلنا عليو ،ودعانا إليو.
وبعد..
سبب تأليف هذا الكتاب:
ػلت
علمت أف إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة اؼبتألقػػة برباؾبهػػا ونشػػاطاهتا حصػ ْ
من داع ٍم و ٍ
احد على أكثر من ٕ٘ مليػوف لاير علػى مػدار سػبع سػنو ٍ
ات فقػط،
ػت باؼبسػػئولُت عػػن ىػذه اعبهػػةو وكػػاف ؿبػور نقاشػػنا حػػوؿ
ػت عنػػدما التقي ُ
مث ذُىل ُ
حب ػ ػػ ث الط ػ ػػرؽ اؼبمكن ػ ػػة ال ػ ػػيت ُزب ػ ػػرجهم م ػ ػػن مش ػ ػػكلة ع ػ ػػدـ ت ػ ػػوفر م ػ ػوارد مالي ػ ػػة
لنشػػاطاهتم اغباليػػة واؼبسػػتقبلية ،وقػػد وصػػل ػػم اغبػػاؿ إىل تقلػػيص العػػاملُت وم
شخص متفرٍغ و ٍ
ٍ
احد فق ْط!
يبق سوى
أيت أف
ىذه اغبالة م تكن فريدة وال يتيمةو فقد
ذىلت أكثر حُت ر ُ
ُ
اؼبيزانية السنوية إلحدى اعبهات اػبَتية الكربى تواجو عجزاً سنوياً وال
تستطيع سداد رواتب موظفيها ،وىي يف الوقت ذاتو سبلك أصوالً عقارية
تتجاوز قيمتها طبسُت مليوف لاير ،لكنها ال تعرؼ حقاً كيف تستفيد منها!
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ػت خاسبػػة اؼبطػػاؼ بػػل بدايتػػو فقػػطو فبلبػػد أف أشػػَت إىل
وألف ىػػذه ليسػ ْ
ػت أف مبلرػاً ماليػاً كبػَتاً يف خانػة
أف اؼبوقف األكثر أنبيػةً قػد مػر يب حينمػا علم ُ
اؼببليُت يتوفر لدى إحدى اعبهات اػبَتية (نقداً) ،والقػائموف علػى ىػذه اعبهػة
فعلياً ال يعرفوف كيف يبكػن توظيفػو حػىت يضػمنوا االسػتمرار مسػتقببلً بػأمر اهلل
تعاىل!
وإليكم التحدي القادم:
يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يفوؽ عدد اؼبنظمات غَت الرحبية
اؼبليوف صبعية.
يف صبهوري ػػة مص ػػر العربي ػػة يبل ػػغ ع ػػدد اعبمعي ػػات أكث ػػر م ػػن ٕٕ أل ػػف
صبعية خَتية وغَت رحبية.
يف دوؿ اػبلػػيج العػػريب ؾبتمعػػة أقػػل مػػن ٓ ٕٔٚجهػػة خَتيػػة وتطوعيػػة
متنوعة فقط!!
ومع ىذا العدد احملدود نسبياً مػن اعبهػات اػبَتيػة فهػم م يسػتطيعوا إىل

اآلف تثبي ػػت كيانػ ػػاهتم مادي ػ ػاً ومالي ػ ػاً ،فمػ ػػا الػ ػػذي س ػػيحدث مػ ػػع تزايػ ػػد أعػ ػػداد
اؼبنظمات اؼبدنية والتطوعية واؼبتخصصة؟
ـبتلفة.

لقػػد قابلػػت أكثػػر مػػن سػػبعُت مسػػئوالً يف أكثػػر مػػن طبسػػُت جهػػة خَتيػػة
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بعػ ػػض ىػ ػػذه اعبهػ ػػات يزيػ ػػد عمػ ػػره عػ ػػن ٕٓ عام ػ ػاً مػ ػػن العمػ ػػل اػبػ ػػَتي
اؼبتواصل ؿبلياً ودولياً.
وم ىبربين سوى ٍ
ثبلثة منهم فقط بأف لديهم استقراراً مادياً يف الدخل.

كمػػا أن ػػٍت اطلع ػػت عل ػػى مقارن ػػات تقريبيػػة ب ػػُت حج ػػم الودائ ػػع البنكي ػػة
وتقػػدير الزكػػاة الواجبػػة ،فػػإذا ىػػي تقػػارب سػػتة مليػػارات لاير سػػعودي ،مث رأيػػت
أف حجم الزكاة اؼبدفوعة واؼبسػتفادة منهػا بش ٍ
ػكل نظػامي وعػرب القنػوات الرظبيػة
والعملية ال يزيد عن مليػاري لاير سػعودي ..وىػذا يعػٍت أنػو مػا زاؿ ىنػاؾ أربعػة
ستثمر بالشكل الصحيح!
مليارات لاير سعودي م توجو وتُ َ
فهل مشكلة اعبهات اػبَتية حقيقةً ،عدـ وجود اؼباؿ؟!
أـ ىي عدـ القدرة على الوصوؿ ألصحاب اؼباؿ؟!
أـ عدـ وجود أفكا ٍر للحصوؿ على اؼباؿ؟!!
ىذه المواقف والمعلومات كان ْ سبباً وراء تأليف
ىذا الكتاب.
وم ػػع إيبانن ػػا بتوفي ػػق اهلل يف تيس ػػَت واس ػػتمرار أعم ػػاؿ اعبه ػػات اػبَتي ػػة..
فنحن ندعو لؤلخذ باألسباب.
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املسحلُ األوىل :مسحلُ مجع التربعات:

لف ػًت ٍ
ات طويلػػة مػػن مسػػَتة العمػػل اػبػػَتي ،يف ببلدنػػا خاصػػة ومنطقتنػػا
بشػ ٍ
ػت األنشػػطة واألعمػػاؿ اػبَتيػػة بػػالنواحي اؼباليػػة مػػن خػػبلؿ
ػكل عػػاـ ،ارتبطػ ْ
ص ػػورة واح ػػدة عنوا ػػا :صب ػػع التربع ػػات اؼبالي ػػة والعيني ػػة .وى ػػذه اؼبرحل ػػة  -ال ػػيت
رزت أفكاراً ما زاؿ بعضها مسػتمراً بش ٍ
ػكل
استمرت فًتة زمنية طويلة جداً  -أب ْ
ْ

أكرب بكثَت من االستمرار الفعلػي لعمليػة صبػع التربعػات نفسػها ،وأرى أف أبػرز
ىذه األفكار:
ٔ) التجميع :حي ث ذبد أف أغلب اػبطػط واالجتماعػات والتفكػَت والنقػاش

يهػػدؼ إىل اكتشػػاؼ وتطبيػػق الطػػرؽ اؼبختلفػػة  -التقليديػػة واإلبداعيػػة -
يف (صبع) اؼباؿ واؼبساعدات من مصادر متعددة.
ٕ) الفئات المستتهدفة :حيػ ث يػتم الًتكيػز علػى ؿباولػة إهبػاد فئػة مسػتهدفة
ؿبػ ػػددة ،يبكػ ػػن الوصػ ػػوؿ إليهػ ػػاو لتسػ ػػهم يف تقػ ػػدًن اؼبػ ػػاؿ بشػ ػ ٍ
ػكل كبػ ػػَت،
ك ػ ػالًتكيز علػ ػػى شػ ػػروبة اؼبعلمػ ػػات يف منطقػ ػ ٍػة مػ ػػاو لتنميػ ػػة التربعػ ػػات مػ ػػن
االستقطاعات الشهرية من الرواتب.
ٖ) ربتتط التبرعتتات باألستتباب :مثػػل طلػػب التربعػػات بسػػبب وجػػود مشػػاريع
إغاثية ؿبددة ،دبعٌت أنػو سػيتم صبػع التػربع (العيػٍت أو اؼبػايل) برػرض صػرفو
عل ػػى مس ػ ٍ
ػتفيد ؿب ػػدد يف منطق ػػة فق ػػَتة ،أو تواج ػػو كارث ػػة ؿب ػػددة ،وبالت ػػايل
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ف ػػدور اعبه ػة اػبَتي ػػة ى ػػو مث ػػل الوس ػػيط ال ػػذي يأخ ػػذ م ػػن اؼبت ػػربع ويعط ػػي
اؼبتربع لو.
ٗ) االنتشار :فكلما سبكنت اعبهة من إهباد صناديق تربع يف أمػاكن عديػدة
وأكثر بروزاً ،كلما ساعدىا ذلك يف اغبصوؿ على أمو ٍاؿ أكثر ألعماؽبا.

يف ىػػذا االسػػتعراض لسػػنا ػػدؼ إىل أف نقػػرر أف ىػػذه األفكػػار خاطئػػة
أو صائبةو بل نقرر أف ىذا مػا غلػب علػى تلػك اؼبرحلػة وأف ىػذه األفكػار ىػي
مػػا سػػاعد اعبهػػات اػبَتيػػة فعليػاً علػػى االسػػتمرار لسػػنو ٍ
ات طويلػػة ،وبالتػػايل فقػػد
كانػػت الصػػورة السػػائدة ىػػي قيػػاـ اعبهػػة اػبَتيػػة بعػػرض براؾبهػػا علػػى الػػداعمُت
وطل ػ ػػب الت ػ ػػربع اؼبباش ػ ػػر ،أو زبص ػ ػػيص رق ػ ػػم حس ػ ػ ٍ
ػاب بنك ػ ػػي ،وتوزي ػ ػػع مب ػ ػػوذج
ٍ
استقطاعات شهرية.

ػتدعت من ػػع عملي ػػات صب ػػع
ػلت تريػ ػَت ٌ
ات كب ػػَتة اس ػ ْ
إال أن ػػو عن ػػدما حص ػ ْ
ػتمكن
التربعػػات بش ػػكلها اؼبعتػػاد وم ػػا غل ػػب عليهػػا أحيان ػاً مػػن عش ػوائية ،م ت ػ ْ
بعػػض اعبهػػات اػبَتي ػػة مػػن اػب ػػروج مػػن ذلػػك اؼب ػػأزؽ ،وأدى ذلػػك بش ػ ٍ
ػكل أو
بػػآخر إىل تقلػػيص أعماؽبػػا بنسػ ٍ
ػلت إىل التوقػػف التػػاـ ،وحينهػػا
ػب متفاوتػػة وصػ ْ

انتقل اعبميع كراىيةً إىل اؼبرحلة الثانية.

معادلة المرحلة األولى:
مقدار جمع التبرعات = مقدار األنشطة والبرامج والمشاريع الخيرية
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املسحلُ الجاىًُ :إدازَ تينًُ املىازد املالًُ:

ػدود م ػػن اعبه ػػات اػبَتي ػػة يف العم ػػل ػػذا اؼبفه ػػوـ بش ػ ٍ
ػكل
ػدد ؿب ػ ٌ
ب ػػدأ ع ػ ٌ

اختيػػاري قب ػػل حص ػػوؿ التري ػَتات الػػيت أدت إىل تقن ػػُت صبػػع التربع ػػات ،إال أف
ػت إلي ػػو بش ػ ٍ
ػكل إجب ػػاري بع ػػد
أغل ػػب اعبه ػػات اػبَتي ػػة العامل ػػة الي ػػوـ ق ػػد انتقل ػ ْ
أصبحت تلمػس أف كػل عمليػات صبػع التربعػات مػا ىػي إال جػزء مػن
التريَت ،و
ْ
إط ػػا ٍر أك ػػرب يس ػػمى إدارة اؼبػ ػوارد اؼبالي ػػة ،ى ػػذه اؼبرحل ػػة تق ػػوـ عل ػػى ؾبموع ػػة م ػػن
األفكار اؼبطورة من اؼبرحلة األوىل إضافةً إىل أفكار جديدة منها ما يلي:

ٔ) الت تتداعمون ،ولت تتيس المتبرعت تتون :ازداد التوجػ ػػو إىل ال ػػداعمُت ألسػ ػ ٍ
ػباب
ـبتلف ػػة مث ػػل اغباج ػػة إىل ال ػػدعم الرظب ػػي واؼب ػػادي م ػػن جه ػ ٍ
ػات حكومي ػػة،
واغباجػ ػػة إىل الػ ػػدعم اؼبػ ػػادي مػ ػػن الشػ ػػركات والتج ػ ػار واعبهػ ػػات اؼباكبػ ػػة،
واغباج ػ ػػة إىل ال ػ ػػدعم اؼبع ػ ػػريف م ػ ػػن بي ػ ػػوت اػب ػ ػػربة واؼبستش ػ ػػارين ووس ػ ػػائل
اإلعبلـ ،وم يقتصر األمر فقط على اؼبتربعُت دباؿ الصدقة أو الزكاة.
ٕ) ال تربط بالمناوتتط ولتتيس بالمشتتاريع :فاعبهػػة اػبَتيػػة تسػػعى للحصػػوؿ
علػػى الػػدعم اؼبػػايل لترطيػػة مصػػروفاهتا وتلبيػػة احتياجػػات أنشػػطتها العامػػة
واؼبتنوعػػة وتطػػوير براؾبهػػا وخػػدماهتا ،ولػػيس للصػػرؼ علػػى مشػػروع ؿبػػدد
ٍ
دبكاف وزماف.
ٖ) تنميتتة الم توارد البش ترية :زاد االىتمػػاـ دبوضػػوع تنميػػة األف ػراد كػػو م األكثػػر
أنبيةً يف استقطاب وتفعيل اؼباؿ لتحقيق أىداؼ وبرامج اعبهات اػبَتية.
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سانبت كثػَتاً يف اغبفػاظ علػى
ىنا البد أف نؤكد أف ىذه اؼبرحلة اؼبباركة
ْ
مكتسػػبات وقباحػػات اؼبرحلػػة السػػابقة بتوفيػػق اهلل تعػػاىل مث بقػػدرة العػػاملُت يف
القطاع اػبَتي على التأقلم والتطور ،وتعددت الصور السػائدة مثػل :بنػاء مركػ ٍز
مشروع سكٍت ،وطلػب التمويػل والػدعم والتربعػات ،أو عمػل حف ٍػل
ذباري ،أو
ٍ
تعريفػ ػػي ،وطلػ ػػب الػ ػػدعم بعػ ػػد اغبفػ ػػل ،أو عمػ ػػل أكشػ ػػاؾ مبيعػ ػػات تػ ػػؤجر يف
اؼبناسبات ،أو غَت ذلك..

وال ش ػ ػػك أف ى ػ ػػذه اؼبرحل ػ ػػة جي ػ ػػدة ..إال أنن ػ ػػا نن ػ ػػادي باالنتق ػ ػػاؿ إىل مرحل ػ ػ ٍػة
أخرى ،ىػي اؼبرحلػة الثالثػة الػيت تقػوـ علػى تنميػة مػوارد ماليػة ثابتػة مسػتمرة مػن خػبلؿ
تطبيق مفاىيم االستثمار واإلدارة اؼبالية االحًتافية ،وىي موضوع ىذا الكتاب.
معادلة المرحلة الثانية:
الموارد المالية = األنشطة والمشاريع والبرامج  +مصروفات الجهة الخيرية

عنػػدما قػػاـ مسػػئوؿ إحػػدى اعبمعيػػات اػبَتيػػة السػػعودية بزيػػارة جهػ ٍػة خَتيػ ٍػة
قطريػػة وج ػػد أف حجػػم إيراداهت ػػا الس ػػنوي يتجػػاوز مائ ػػة مليػػوف لاير ..فق ػػرر ووض ػػع
التح ػػدي أم ػػاـ بقي ػػة اؼبس ػػئولُت ،وانطلقػ ػوا كب ػػو ربقي ػػق ى ػػدؼ ٓٓٔ ملي ػػوف لاير..
فكاف ذلك إيذاناً بكسر اغباجز النفسي ..واالنطبلؽ كبو اؼبرحلة الثالثة..
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املسحلُ الجالجُ :إدازَ تينًُ االضتجنازات:

ػدد م ػػن اعبه ػػات اػبَتي ػػة ق ػػد أدرؾ مع ػػٌت العم ػػل ػػذا اؼبفه ػػوـ
ىن ػػاؾ ع ػ ٌ

بش ػ ٍ
ػكل اختيػػاري ،وبػػدأ بتطبيقػػو مػػن خػػبلؿ إنشػػاء أقسػػاـ صػػرَتة تُعػػٌت بػػإدارة
ػت بعيػػدة
وتنميػػة االسػػتثمار ،إال أف أغلػػب اعبهػػات اػبَتيػػة العاملػػة اليػػوـ مػػا زالػ ْ
ع ػػن ج ػػوىر ى ػػذه اؼبرحل ػػة ،وى ػػذا أدى إىل ُش ػ ػح كب ػػَت يف مواردى ػػا اؼبالي ػػة ،فب ػػا
انعكس على عدـ استقرار وثبات براؾبها وخدماهتا اػبَتية.
إف اعبهػػات اػبَتيػػة ربتػػاج إىل الػػدعم اؼبػػادي بشػ ٍ
ػكل دائػػم حػػىت يُكتػػب
ؽبػػا االسػػتمرار والنجػػاح وحصػػوؿ الثمػػرة ،وىنػػاؾ صبلػػة مػػن األسػػباب الػػيت تػػدعو
إىل تعزيز االستثمار فيها ،وقد يكوف من أبرزىا:
ٔ) اسػتمرار القناعػة  -واؼبمارسػات  -بػأف دعػم اعبمعيػات اػبَتيػة يػتم فقػػط
يف إطػػار اإلحسػػاف والصػػدقة والتربعػػات ،وعػػدـ وجػػود مصػػادر إي ػر ٍ
ادات
مستمرة من خبلؿ اؼبشروعات.
ٕ) اسػػتمرار الفكػػر اإلداري ذي اؼبػػدى القصػػَت ،الػػذي يقػػود اعبهػػات اػبَتيػػة
إىل التخطيط والتنفيذ والصرؼ على مسػتوى فػًت ٍ
ات قصػَتة ،ال تزيػد عػن
عاـ غالباً ،وإغفاؿ ما يضمن االستمرارية.
ٖ) قد تكػوف الثقافػة العامػة غػَت متحمسػة ؽبػذه الفكػرة  -يف السػابق -و إال
أف القطاع اػبَتي اليوـ ُوب َسػب إصبػاالً كراف ٍػد مهػم يف التنميػة واالقتصػاد،
وال بد أف يكوف إذاً كذلك.
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إف ىػػذه اؼبرحلػػة الػػيت ننػػادي ػػا مػػن خػػبلؿ ىػػذا الكتػػاب ،ىػػي مرحلػػة
تضم ربت جناحها أقبح األفكػار واؼبمارسػات الناذبػة يف اؼبػرحلتُت السػابقتُت،
وتُضػػيف إليهػػا عػػدـ اكتفػػاء اعبهػػات اػبَتيػػة باالسػػتفادة مػػن الينػػابيع الصػػرَتة
فقطو بل تدعوىا للعلم والتفكَت يف استثمار احمليطات ،وتفاصيل ىػذه اؼبرحلػة
وأفكارىا وصورىا الشائعة ىي ما سنعيش معو خػبلؿ رحلتنػا مػع ىػذا الكتػاب
بأمر اهلل تعاىل.
معادلة المرحلة الثالثة:
خطة المشاريع والبرامج واألنشطة  +المصاريف  +استثمارات مستقبلية
= اإليرادات المالية للعام الحالي
وى ػػذه اؼبعادل ػػة تع ػػٍت :تري ػػَت ثقاف ػػة العم ػػل داخ ػػل اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،وتري ػػَت
أى ػػداؼ اإلدارة العلي ػػا ،ابت ػػداءً م ػػن ؾبل ػػس اإلدارة ،وتري ػػَت األى ػػداؼ التنفيذي ػػة
للقسم اؼبعٍت بتنمية اؼبوارد اؼبالية يف اعبهة اػبَتية.
هبب أف يترَت كل ذلك ِ -من ؾبرد توجو اعبميع كبو صبػع اؼبػوارد اؼباليػة
ػكل كام ػػل  -إىل التوج ػػو كب ػػو االس ػػتثمار بش ػ ٍ
بر ػػرض الص ػػرؼ بش ػ ٍ
ػكل جزئ ػػي،
فيكوف ىناؾ جزء وىدؼ ؿبدد مػن اإليػرادات ،يػتم توجيهػو كبػو االسػتثمارات
سنوياً ،وىذا اؽبدؼ يتم مسائلة اإلدارة والقسم اؼبعٍت عنو سنوياً.
ومػع أف ىػذه اؼبرحلػة اعبديػدة قػػد تسػبب نوعػاً مػن تقلػيص األنشػػطة يف
اعبهة اػبَتية على اؼبػدى القصػَتو إال أ ػا بػإذف اهلل تعػاىل سػوؼ تضػمن النمػو
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واالستمرارية على اؼبدى اؼبتوسط والطويل.
سيكوف السؤاؿ دائم الطرح يف ىػذه اؼبرحلػة ىػو( :كيػف نولػد اؼبػاؿ؟)،
وستكوف اإلجابة دائماً( :من اؼبسػتثمرين)و ألننػا يف ىػذه اؼبرحلػة نتحػدث عػن
اس ػ ػػتهداؼ وصب ػ ػ ػع اؼبس ػ ػػتثمرين ب ػ ػػدالً م ػ ػػن اؼبتربع ػ ػػُت ،فاؼبس ػ ػػتثمروف يبك ػ ػػن أف
يشاركونا ،أو يبولونا ،أو يقرضونا ،أو يدعمونا مباشرًة عينياً أو مالياً ..إخل.

اعبهػػة اػبَتيػػة الػػيت سػػتنتقل إىل اؼبرحلػػة الثالثػػة ..لػػن تواجػػو ربػػدياً كب ػَتاً
حػُت يػزداد عػػدد اعبهػات احملليػػة والدوليػة العاملػػة الػيت تنافسػػها علػى التربعػػاتو
ألف جػزءاًكبػَتاً مػػن مواردىػا ثابػػت ودائػػم ،ولػػيس مترػَتاً أو غػػَت متوقػع ..وحػػىت
لػػو بػػدأت اآلف بتنميػػة مواردىػػا مػػن خػػبلؿ اسػػتثمار ٍ
ات صػػرَتة دائمػػة بػػدالً مػػن
التربعػػات ،فهػػي علػػى يق ػ ٍ
ُت أف ىػػذه الينػػابيع سػػتكرب وتضػػاىي التربعػػات يوم ػاً

ػذكرت أخػػي القػػارئ الكػػرًن حػػاؿ بعػػض كػػربى اعبهػػات اػبَتيػػة الػػيت
مػػا ..وإذا تػ َ
كانػػت تقػػوـ علػػى التربعػػات بشػ ٍ
ػكل كامػػل قبػػل طبسػػة عشػػر عامػاً ،مث افتتحػػت
ػت أو
ػت للمػوارد األخػرى ..سػتبلحظ أ ػا اليػوـ قػد خفف ْ
ؾباالت أخرى وانتقل ْ
أوقفػػت عملهػػا يف ؾبػػاؿ التربعػػات بشػ ٍ
ػكل كبػػَت .إحػػدى ىػػذه اعبهػػات كانػػت
يوم ػاً مػػا تنػػافس علػػى لاير اؼبتػػربع يف كػػل مكػػاف ..واليػػوـ سبلػػك يف مكػػة فقػػط
عقارات تُثمن دبئات اؼببليُت ،ناىيك عن اؼبوارد األخرى.
اعبهػػة اػبَتيػػة الػػيت سػػتتبٌت اؼبرحلػػة الثالثػػة ..سػػتتجاوز بتوفيػػق اهلل الكثػػَت
مػػن التح ػػديات اإلداري ػػة ،وخاصػػة تل ػػك اؼبتعلق ػػة بضػػعف التخط ػػيط واألنظم ػػة
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وعػػدـ وجػػود الكفػػاءاتو ألف ىػػذه اؼبرحلػػة تػػدعونا لعمػ ٍػل مؤسسػػي دائػػم وقػػائم
علػػى أنظمػػة متكاملػػة تتمتػػع باالحًتافيػػة واؼبرونػػة ..فهػػذه اؼبرحلػػة إذاً ال هتػػدؼ
إىل اؼباؿ فقط ،بل تصنع مؤسسة وشػراكات دائمػة مػع العػاملُت والػداعمُت يف
ػروح
سبيل الوصوؿ إىل جهػة خَتيػة مسػتقرة ماليػاً وإداريػاً ،ولػديها فريػق يعمػل ب ٍ
ٍ
خدمات خَتية متميزة.
صباعية متناغمة ،وتقدًن
اعبه ػػة اػبَتي ػػة ال ػػيت زبت ػػار اؼبرحل ػػة اعبدي ػػدة س ػػتختار معه ػػا اس ػػتخداـ
مص ػػطلح (الشػ ػريك ال ػػداعم) ال ػػذي اخت ػػار أح ػػد أنش ػػطتها ومش ػػاريعها وق ػػدـ
الدعم لو عشرات اؼبرات ..وسػتعرؼ مصػطلح (ترشػيد اؼبصػروفات)( ..الراعػي
اغبصري) الذي يتبٌت كل ما تتطلبو اعبمعية من مص ٍ
ػروفات علػى مػدار العػاـ..
وستستخدـ مصطلح (إدارة عبلقات الداعمُت) الػذي يضػاىي بتقنيتػو ونتاجػو
ما سبلكو البنوؾ وكربى شركات االتصاالت والسيارات وغَتىا..
نموذج:
ػممت ضبلػػة تسػػويقية متكاملػػة كلفتهػػا ٓٓٓ ٙٓٓ،لاير،
جهػػة خَتيػػة كػػربى صػ ْ
وصبعت من خبلؽبا أكثر من ٖ٘ مليوف لاير.

صػػررى كانػػت سبلػػك يف خزانتهػػا آخػػر ٕٓٓٓٓ،
بينمػػا جهػػة خَتيػػة ُ
كانت ستذىب يف رواتب ومصروفات اعبهة يف أقػل مػن شػهرينو إال أف اإلدارة
ػدمت برناؾبػاً
اختػ ْ
ػارت أف تصػػمم ػػا ضبلػػة لتنميػػة االسػػتقطاعات يف منطقتهػػا ،وقػ ْ
لاير

فحققت دخبلً شهرياً يتجاوز ٓٓٓ ٘ٓ،لاير.
ربفيزياً ؼبنسوبيها،
ْ
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إنو من اؼبعروؼ أف النسبة األعم من اعبهػات اػبَتيػة تعتمػد يف مصػادر
ػدر غػػَت مػػأموف يتصػػف بالتذبػػذب،
سبويػػل خػػدماهتا علػػى التربعػػات ،وىػػو مصػ ٌ
األمر الذي يقف حائبلً أمػاـ التخطػيط طويػل اؼبػدى ،ويعػوؽ توسػع اػبػدمات
وتطويرىا ،يف حُت أف العمل اؼبؤسسي الذي يُدار بفك ٍر علمػي واقعػي  -وىػو

مػػا تتصػػف بػػو الكيانػػات الك ػربى  -يضػػع يف مقدمػػة أولوياتػػو :وجػػود مصػػادر
دخ ػ ٍػل دائم ػػة وثابت ػػة تش ػػمل مش ػػاريع اس ػػتثمارية أو أوقاف ػاً خَتي ػػة ،أو اتفاق ػػات
ػاوف وش ػ ػر ٍ
تعػ ػ ٍ
اكة طويلػ ػػة اؼبػ ػػدى مػ ػػع شػ ػػركات ومؤسسػ ػػات وطنيػ ػػة تعػ ػػي دورىػ ػػا
االجتماعي ومسئولياهتا الوطنية.
إننا على يق ٍ
ػت أمػواؿ اعبهػات اػبَتيػة ،كانػت أقػدر علػى
ُت بأنو كلما مب ْ
أداء دورىػ ػػا وخاص ػ ػةً ذبػ ػػاه احملتػ ػػاجُت مػ ػػن األيتػ ػػاـ والعجػ ػػزة واألرامػ ػػل ،والقيػ ػػاـ
دبش ػ ػػاريعها مث ػ ػػل :حلق ػ ػػات التحف ػ ػػيظ ،وربص ػ ػػُت الش ػ ػػباب ،واإلغاث ػ ػػة احمللي ػ ػػة
والدوليػ ػػة .وال يبك ػ ػػن أف تنمػ ػػي اعبه ػ ػػات اػبَتيػ ػػة أموا َؽب ػ ػا ،وأموا ُؽب ػ ػا وإمكانا ُهت ػ ػا
وقيادا ُهت ػ ػا ؿببوس ػ ػةٌ معطلػ ػػة عػ ػػن فكػ ػػر االسػ ػػتثمار وأعمالػ ػػو ،ولػ ػػن تػ ػػتمكن مػ ػػن
االسػػتمرار والنمػػو وربقيػػق التنميػػة اؼبسػػتدامة للمجتمعػػات وزبفيػػف األعبػػاء عػػن
اؼبتربعُت إال إذا كانت ذات مبلءةٍ ٍ
مالية كافية ،ال تتحقق إال باالسػتثمار ،ومػا

ال يتم الواجب إال بو فهو واجب(ٔ).

(ٔ) طرؽ استثمار األمواؿ – حب ث للدكتور ؿبمد عبد اهلل عريب.
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أهداف هرا الهتاب:

أوالً :إضػافة مػادةٍ علميػ ٍػة جديػدة متخصصػة إىل اؼبكتبػػة اػبَتيػة العربيػػة،

فعلػػى الػػرغم مػػن أنبيػػة االسػػتثمار للجهػػات اػبَتيػػةو إال أف ؿبدداتػػو وآفاقػػو م
ػزت صبي ػػع الكتػػب اؼبوجه ػػة إىل العمػػل اػب ػػَتي
رب ػ َ
ظ بالدراسػػات الكافي ػػة ،وتركػ ْ
علػػى موضػػوع التربعػػات فقػػط ،مػػع إشػػباعو حبث ػاً بكػػل الطػػرؽ (اس ػًتاتيجيات،
ومهارات ،وخطط وآليات ..)..أو موضوع التسويق..
كمػػا أننػػا حباجػ ٍػة أيضػاً إىل إعػػادة صػػياغة مفػػاىيم االسػػتثمار ،دبػػا يػػتبلءـ
مع حاجة وواقع واقتصاديات اعبهات اػبَتية يف ؾبتمعنا ،وىػذا مػا يقدمػو ىػذا
الكتاب آملُت أف يكوف أوؿ مرج ٍع يف ؾبالػو يسػاعد البػاحثُت واؼبعنيػُت لتطػوير
ىذا اؼبوضوع.

ثاني ت ت ت تاً :مسػ ػ ػ ػػاعدة كافػ ػ ػ ػػة اؼبشػ ػ ػ ػػاريع واؼبؤسسػ ػ ػ ػػات اػبَتيػ ػ ػ ػػة والتطوعيػ ػ ػ ػػة

(واؼبنظمػػات غػػَت اؽبادفػػة لل ػربح) يف تنميػػة مواردىػػا اؼباليػػة ،مػػن خ ػػبلؿ تطبيػػق
مب ػػوذج علم ػػي وعمل ػػي ُمبت َك ػ ػر (مب ػػوذج أس ػػاس) ت إع ػػداده بن ػػاءً عل ػػى دراس ػػة

واستقصػػاء واقػػع الكثػػَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة يف دوؿ اػبلػػيج العػػريب عمومػاً ويف
اؼبملكة العربية السػعودية خصوصػاً ،وىػذا النمػوذج يسػعى لتعزيػز االسػتثمارات
مع توظيف الصور السائدة يف صبع التربعات والتسويق للمشاريع اػبَتية.
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ثالثتاً :اسػػتعراض الكثػػَت مػػن األمثلػػة واغبػػاالت والنمػػاذج ،وتػػوفَت العديػػد
م ػػن األفك ػػار العملي ػػة ال ػػيت ربق ػػق أى ػػداؼ اعبه ػػات اػبَتي ػػة اؼبس ػػتفيدة بش ػ ٍ
ػكل
مباشر بتوفيق اهلل تعاىل.
فهػػذا الكتػػاب دبجملػػو ىػػو كتػػاب للتطبيػػق اؼبباشػػر ولػػيس كتاب ػاً نظري ػاً
خالصػاً .لػذلك أرجػػو مػن كػػل مسػئوؿ يف جه ٍػة خَتيػػة وىػو يقػرأ ىػذا الكتػػاب،
أف يتوقف عػن القػراءة عنػد حصػولو علػى فكػرةٍ عمليػة تبلئػم صبعيتػو ،وأف يبػدأ
العمل فوراً قبل أف ينشرل ذىنو بأفكار أخرى وهبد نفسو وقد تشتت بينها.
اؼباؿ ىو عصب العمل اػبَتي..
ومع ذلك فما زاؿ االستقرار اؼبايل عند العديد من اعبهات اػبَتية
ال يبثل اؽبدؼ األوؿ يف التخطيط واؼبتابعة..
النتيجة اليت هبب أف يواجهها القائموف على ىذه اعبهة بشجاعة
أف اغباؿ لن يترَت من تلقاء نفسو
استمرت -
وأف اعبيل القادـ من قادة ىذه اعبهة اػبَتية  -يف حاؿ أ ا
ْ
سيبقوف يف نفس دائرة اؼبعاناة اؼبالية اؼبتكررة.
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أحػػب أف أتوجػػو خبػػالص الشػػكر والتقػػدير إىل كػػل مػػن سػػاىم يف دعػػم
ىذا الكتاب وأخص بالذكر:
مؤسست تتة ابت تتن المبت تتار الخيريت تتة :الػ ػػيت تولػ ػػت الػ ػػدعم اؼبػ ػػادي والفػ ػػٍت
إلص ػ ػػدار ى ػ ػػذا الكت ػ ػػاب ،وعل ػ ػػى رأس ػ ػػها س ػ ػػعادة الش ػ ػػي ع ػ ػػايض ب ػ ػػن فرح ػ ػػاف
القحطاين ،رئيس ؾبلػس اإلدارة ،داعػُت اهلل لػو بالسػداد والربكػة يف عمػره وأىلػو
ومالو وسائر أعمالو.
ستتعادة التتدكتور ستتامي بتتن تيستتير ستتلمان :الػػذي تبػػٌت فكػػرة مشػػروع

ىػػذا الكتػػاب ،ووافػػق علػػى خطتػػو ودعمػػو ،وتفضػػل دبراجعتػػو وكتابػػة مقدمتػػو،
واإلض ػ ػ ػ ػػافة القيم ػ ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػ ػػى ؿبتويات ػ ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػ ػػاؼبلحق اؼبتخص ػ ػ ػ ػػص (اؼبص ػ ػ ػ ػػطلحات
االستثمارية) ،وملحق الفتاوى اػباصة باالستثمار يف اعبهات اػبَتية.
سعادة المهندس مشاري الجويرة :الػذي كػاف السػبب بعػد توفيػق اهلل
تعػػاىل يف متابعػػة التنسػػيق بػػُت كافػػة األطػراؼ ،ومتابعػػة إخػراج الكتػػاب وظهػػوره
بصورتو اؼبأمولة.
واهلل ويل التوفيق.
د .محمد بن يحيى آل مفرح
غرة جمادى األولى 1431ىت
Mym_muf@hotmail.com
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الفصل األول

ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

اؼبفهوـ األساسي لبلستثمار.
تطور نظريات الفكر االستثماري.
تأثَت عدـ اليقُت يف ازباذ قرارات االستثمار يف اعبهات اػبَتية.
ضوابط تُنظم عملية االستثمار.

٘ .مصادر التمويل يف اعبهات اػبَتية.
 .ٙاالستثمار الرأسي واالستثمار األفقي.
 .ٚأىم أخطاء اعبهات اػبَتية يف االستثمار.
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االسػػتثمار يف اللرػػة :مشػػتق مػػن الثمػػر ،ويقػػاؿ :اسػػتثمر اؼبػػاؿ ،أي:
طلػ ػػب مبػ ػػاءه ونتاجػ ػػو .وقػ ػػد تعػ ػػددت آراء الفقهػ ػػاء القػ ػػدامى يف بيػ ػػاف مفهػ ػػوـ
االستثمارو فقد استخدموا مصطلحات :النماء واإلستنماء والتنمية.
اسػػتخلص د.قطػػب سػػانو تعريف ػاً فقهي ػاً ؼبفهػػوـ االسػػتثمار بأنػػو :طلػػب
ربصػػيل مبػػاء اؼبػػاؿ اؼبملػػوؾ شػػرعاً ،وذلػػك بػػالطرؽ الشػػرعية اؼبعتػػربة مػػن مضػػاربة
ومراحبة ومشاركة وغَتىا.

االسػػتثمار يف االقتصػػاد يُعػػرؼ بأنػػو :ارتبػػاط مػػايل ،يهػػدؼ إىل ربقيػػق
مكاسب يُتوقع اغبصوؿ عليها على مدى فًتة طويلة يف اؼبستقبل.

ويُنظر إىل االستثمار بػالنظر إىل الترػَت يف رصػيد اؼبػاؿ خػبلؿ فػًتة زمنيػة
ؿب ػػددة ،وعل ػػى ذل ػػك فاالس ػػتثمار يُعت ػ َػرب :ت ػػدفقاً ول ػػيس رص ػػيداً قائم ػاً ،ويق ػػاس
خػػبلؿ فػػًتة زمنيػػة ؿبػػددة (سػػتة أشػػهر مػػثبلً) ،ولػػيس عنػػد نقطػػة زمنيػػة ؿبػػددة
(الرصيد اآلف ىو مليوف مثبلً).
اؼبعيػػار الػػدويل (ٕ٘) عػػرؼ االسػػتثمار بأن ػػو :أصػ ٌػل ربػػتفظ بػػو اؼبنشػػأة
ػػدؼ زي ػػادة الثػػروة م ػػن خػػبلؿ التوزيع ػػات (أرب ػػاح ،إهب ػػار ،عوائػػد) أو الزي ػػادة
الرأظباليػػة ،أو ؼبن ػػافع أخ ػػرى تع ػػود للمنش ػػأة اؼبس ػػتثمرة ،مث ػػل تل ػػك ال ػػيت ربص ػػل
عليها من خبلؿ العبلقات التجارية.
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وقد عرؼ مشروع اؼبعيار الربيطاين (٘٘) االسػتثمار بشػكل عػاـ بأنػو:
أصػ ٌػل لػػو خاصػػية القػػدرة علػػى توليػػد اؼبنفعػػة االقتصػػادية يف شػػكل توزيعػػات و/
أو زيادة يف القيمة.
وعلػػى الػػرغم مػػن صػػيرة العمػػوـ فػػي تعريػػف االسػػتثمار  -حبيػػ ث يبكػػن
أف يتضػػمن أي أصػ ٍػل مػػن أصػػوؿ اؼبنشػػأة الػػيت سبتلػػك اػباصػػية احملػػددة (القػػدرة
على توليد اؼبنفعة)  -فإف استثمار اؼبنشػأة قػد يأخػذ أشػكاالً ـبتلفػة (عقػارات
أو أصوؿ ثابتة أخرى).
االذباه السائد يف اؼبنشآت بأف اؽبدؼ الرئيس يف اسػتثماراهتا يتمثػل يف
استخداـ الفوائض النقدية بكفاءةٍ أكرب ،أو إهبػاد عبلق ٍ
ػات ذباريػة أفضػل ،مػن
خبلؿ القدرة على التأثَت اؼبباشر على اؼبنشأة اليت تستثمر فيها.
االستثمار في الجهات الخيرية يعني:
ٍ
إمكانيات ؿبددة ،ؼبدةٍ زمنية ؿبدد ،دؼ ربقيق عوائد وأرباح مالية.
تفعيل
وى ػػذا اؼبفهػ ػػوـ الواسػ ػػع يػ ػػدخل فيػ ػػو بالض ػػرورة كػ ػػل مػ ػػا سػ ػػبق وأُطلػ ػ َػق عليػ ػػو

صنف ضمن (تنمية اؼبػوارد اؼباليػة) وأدخػل يف إطػار التعريػف التػايل:
(التربعات) أو ُ
"األنشػػطة اؼبتفرعػػة مػػن التسػػويق ػػدؼ سبويػػل مشػػاريع اعبهػػة اػبَتيػػة بطريقػػة علميػػة
ومن خبلؿ فري ٍػق متخصػص" .أمػا يف مفهومنػا اعبديػد ..فقػد تنطلػق أنشػطة تنميػة
اؼبوارد من التسويق ومن غَته من إمكانيات اعبهة اػبَتية اؼبعنية.
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ػورت بتط ػػور الفك ػػر
ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػن النظري ػػات االس ػػتثمارية ال ػػيت تط ػ ْ

اؼببلحػظ أف ىػػذه النظريػػات ال تتعػػرض
االسػػتثماري واؼبػػدارس العلميػػةو غػػَت أف َ
لبلس ػػتثمار اؼبتعل ػػق باعبه ػػات غ ػػَت الرحبي ػػة يف األص ػػل ،وى ػػو أم ػ ٌػر يبك ػػن قبول ػػو
منطقي ػاً ،كمػػا أنػػو كػػاف سػػبباً جوىري ػاً لتطػػوير (مبػػوذج أسػػاس) اؼبوض ػح يف ىػػذا
الكتػابو إال أف ىنػاؾ عػػدداً مػن األُطُػر العامػة قػػد يكػوف مػػن اؼبناسػب عرضػػها
ىنا باختصار ،مع توضيح كل منها ٍ
دبثاؿ للجهات اػبَتية:
ٔ) وجهة نظر ىايكر:
وتتمثػػل يف اختيػػار االسػػتثمار كمعػػدؿ كبػػو الت ػوازف ،ولػػذلك فػػإف ربديػػد

اؼببل ػػغ اؼبث ػػايل لبلس ػػتثمار يبث ػػل قػ ػراراً بتحدي ػػد س ػػرعة مع ػػدؿ االس ػػتثمار ال ػػبلزـ
لتحقيػػق الت ػوازف ،دبع ػػٌت أن ػػك رب ػػدد ك ػػم اؼببل ػػغ اغب ػػايل ،وك ػػم اؼببل ػػغ ال ػػذي تري ػػد
الوصػػوؿ إليػػو ،مث ربػػدد اسػًتاتيجية الوصػػوؿ للمبلػػغ مػػن خػػبلؿ إنشػػاء مشػػروع،
وربدد أيضاً مدة تكلفة التأسيس ،وكم تُنفق عليو شهرياً ..وىكذا.
ىنػ ػػاؾ ثبلثػ ػػة أسػ ػػاليب غبقػ ػػن االسػ ػػتثمارات اعبديػ ػػدة حسػ ػػب ىػ ػػايكر:
االستثمار دبع ٍ
ػدالت ثابتػة (مثػل أف تقػرر اعبهػة اػبَتيػة أف تسػتثمر سػنوياً مبلرػاً
مالي ػاً مقػػداره ثبلشبائػػة ألػػف يف سػػبيل ربقيػػق عائػ ٍػد سػػنوي مقػػداره ٕٔ %عل ػػى
رأس اؼب ػ ػ ػػاؿ ؼب ػ ػ ػػدة ث ػ ػ ػػبلث س ػ ػ ػػنوات) ،أو االس ػ ػ ػػتثمار دبع ػ ػ ػ ٍ
ػدالت متناقص ػ ػ ػػة ،أو
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االس ػػتثمار دبعػ ػ ٍ
ػدالت متزايػ ػػدة ،ويبكػ ػػن االختي ػػار بينهػ ػػا .وىنػ ػػاؾ عػ ػػدة عوامػ ػػل
تتحكم يف ىذا االختيار ،منها أسعار اؼبوردين ،وشروط التمويل.
ٕ) وجهة نظر كينيز:
يركػػز علػػى أف اعبانػػب السػػلوكي ألصػػحاب رأس اؼبػػاؿ ىػػو الػػذي ُوبػػدد
قرار االستثمار ،وليس ىنػاؾ حاجػة لتحديػد مسػتوى رأس اؼبػاؿ األمثػل سػلفاً،
كػػأف يكػػوف القػػائموف علػػى اعبهػػة اػبَتيػػة مػػن النػػوع اؼبػػتحفظ جػػداًو فيقػػرروف
عػػدـ االسػػتثمار سػػوى يف مشػػروع داخػػل (مكػػة) وحػػدىا خػػبلؿ موسػػم اغبػػج
فقط ،مث ينظروف كم سيحتاج منهم ىذا اؼبشروع ،وكم سيحقق من إيرادات؟
ٖ) النظرية النيوكالسيكية:
ى ػ ػػذه النظري ػ ػػة تق ػ ػػدـ مبوذجػ ػ ػاً حمل ػ ػػددات رأس اؼب ػ ػػاؿ ،ومْ تق ػ ػػدـ مبوذجػ ػ ػاً
حملػػددات االسػػتثمار (معػػدؿ سػػرعة اؼبشػػروع االسػػتثماري لبلنتقػػاؿ مػػن الرصػػيد
اغبايل إىل الرصيد األمثل).

26

آفاق االستثمار

ىنػػاؾ عنصػػر ىػػاـ يػرتبط يميػػع نظريػػات االسػػتثمار  -وإف كػػاف الفكػػر
االسػ ػػتثماري م يتط ػ ػػرؽ ل ػ ػػو بش ػ ػػكل نظ ػ ػػري ،إال يف العص ػ ػػور األخ ػ ػػَتة  -ى ػ ػػذا
العنصر ىو ما يُطلق عليو :عتدم اليقتين  .Uncertaintyويشػَت باختصػار

إىل أف ىناؾ نسبة كبػَتة أو صػرَتة مػن االحتمػاؿ بفشػل االسػتثمار ،وال يبكػن
ألحد كائناً من كاف أف يعطي تأكيداً نسبتو ٓٓٔ %بالنجاح ،فهنػاؾ احتمػاؿ

مثبلً غبصوؿ ا يار يف األسواؽ ،أو تلف البضػاعة ،أو التعػرض للسػرقة وخيانػة
القائم على االستثمار ..وغَت ذلك.
وى ػػذا العنص ػػر ى ػػو م ػػا يس ػػبب ال ػػًتدد أو ال ػػرفض لكث ػػَت م ػػن الق ػ ػرارات
االسػػتثمارية ،وردبػػا يكػػوف ىػػو السػػبب األكثػػر بػػروزاً يف حالػػة اعبهػػات اػبَتيػػة،
حي ث وباوؿ القػائموف عليهػا ذبنػب كافػة احتمػاالت الفشػل خوفػاً مػن خسػارة

اؼبػػاؿ ،أو تعػػرض ظبعػػتهم للتش ػػكيك ،وردب ػػا يصػػل ىػػذا التخ ػػوؼ إىل مس ػػتوى
قطػػع الطريػػق الكامػػل أمػػاـ أي بػ ٍ
ػاب لبلسػػتثمار مسػػبقاً ،وعػػدـ السػػماح دبجػػرد
طرح ومناقشة اؼبوضوع.
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إال أف الفكر االسػتثماري اؼبعاصػر يقػرر مػا يلػي :إف القػرار االسػتثماري
غَت ٍ
قابل للرجوع فيو بعد ازباذه قراراً وبعد البدء الفعليو وذلك ألف اؼبنتجػات
غالباً ما تنخفض قيمتها إذا قررنا إعادة بيعها.
وىذا بكل تأكيد ال يعٍت أف تتوقف اعبهػات اػبَتيػة عػن خػوض غمػار
اؼبشػػروعات االسػػتثمارية الػػيت هتػػدؼ إىل زي ػػادة مواردى ػػا اؼباليػػةو وإمب ػػا يع ػػٍت أف
عليهػ ػػا التأكػ ػػد مػ ػػن التػ ػػايل :الػ ػػدخوؿ يف مشػ ػػروع اسػ ػػتثماري ؿبسػ ػػوب وؿبػ ػػدد
ػطرت إليقافػػو بعػػد فػػًتة  -ألي سػ ٍ
ػبب كػػاف  -فػػإف تكلفػػة
اؼبخػػاطر ،فػػإذا اضػ ْ

وحدت ػػو اؼبالي ػػة ل ػػن تق ػػل ع ػػن تكلف ػػة الشػ ػراء والتكلف ػػة من ػػذ الب ػػدء يف اؼبش ػػروع،
وبالت ػػايل ف ػػإف اس ػػتثمارىا يك ػػوف ؾبػ ػدياً يف ك ػػل ح ػػاؿ بتوفي ػػق اهلل تع ػػاىل ،وى ػػذه
النماذج متعددة ،وسنتعرض ؽبا يف احملاور التالية.
ىنػػاؾ بُعػ ٌد آخػػر لعػػدـ التػػيقن ،وىػػو :مػػا يتعلػػق بالسياسػػات اؼبتبعػػة علػػى
مستوى األنظمة ،ففي حالة كوف األنظمة يف مرحلة تطػوير وتريػَت ،فػإف القػرار
االس ػػتثماري هب ػػب أف يك ػػوف يف غايػ ػة اغب ػػذر بع ػػد الدراس ػػةو فق ػػد تب ػػدأ اعبه ػػة
اػبَتية يف مشروع استثماري ،مث يأيت نظػاـ جديػد يبنػع أو يقػنن ىػذا النػوع مػن

اؼبشروعات.
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عتتدم اليقتتين يحصتتل بستتب العديتتد متتن العوامتتل المباوتترة وغيتتر المباوتترة
الموضحة في الشكل في الصفحة التالية:
وللتوضػػيح باختصػػار :فػػإف كػػل عنصػػر يبكنػػو التػػأثَت إهباب ػاً أو سػػلباً يف

اؼبش ػػروع الػ ػػذي تتبن ػػاه اعبهػ ػػة اػبَتيػ ػػة وهت ػػدؼ مػ ػػن خبلل ػػو إىل زيػ ػػادة مواردىػ ػػا
اؼبالي ػػة  -ولنأخ ػػذ عل ػػى س ػػبيل اؼبث ػػاؿ :عنص ػػر اإلدارة باعتب ػػاره عنصػ ػراً مباشػ ػراً
للمشػػروع  -فقػػد ال تتػػوفر اإلدارة ذات اػبػػربة والكفػػاءة ،وقػػد تتػػوفر يف بدايػػة
ٍ
خبلؼ أو غَته ،وبالتايل يتعثر اؼبشروع.
اؼبشروع مث زبتفي بسبب
ولنأخػػذ مثػػاالً آخػػر يف عنصػػر مس ػػتوى التقنيػػة  -باعتبػػاره عنص ػراً غ ػػَت
مباشػػر يف التػػأثَت علػػى اؼبشػػروع  -فقػػد تتبػػٌت اعبهػػة اػبَتيػػة اؼبشػػاركة يف مشػػروع
صػناعي مثػل :اؼبسػػانبة يف مصػنع نسػػيج ،وىػذا اؼبصػنع يعمػػل بتقنيػات ؿبػػددة.
وقد وبصل أف يتم اكتشاؼ تقنيات ومكائن جديػدة لصػناعة النسػيج فيتبناىػا
سانبت فيو اعبهة اػبَتية.
اؼبنافسوف ،وبالتايل يتأثر اؼبصنع الذي
ْ
نموذج:
جهػ ػػة خَتيػ ػػة تعتمػ ػػد بشػ ػػكل كب ػ ػػَت يف دخلهػ ػػا اؼبػ ػػادي الش ػ ػػهري علػ ػػى
االس ػ ػػتقطاعات م ػ ػػن روات ػ ػػب م ػ ػػوظفي إحػ ػ ػدى الش ػ ػػركات الك ػ ػػربى ..وفج ػ ػػأة،
ػدت نفس ػػها أم ػػاـ معض ػػلة كب ػػَتة ..إذ إف الش ػػركة ق ػػد ت ربويله ػػا إىل ص ػػورة
وج ػ ْ
أمر بإلراء كافة استقطاعات اؼبوظفُت!
قانونية أخرى وصدر ٌ
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ٔ -ستعر الفائتدة :والفائػدة مػن وجهػة نظػر اؼبػدخرين ىػػي :شبػن زبلػيهم عػػن
الس ػ ػػيولة ،وم ػ ػػن وجه ػ ػػة نظ ػ ػػر اؼبس ػ ػػتثمرين ى ػ ػػي :ال ػ ػػثمن أو الكلف ػ ػػة ال ػ ػػيت
يتحملو ا يف سبيل اغبصوؿ على اؼباؿ الػبلزـ لبلسػتثمار ،وىػذه التكلفػة
ق ػػد تك ػػوف ظ ػػاىرة ل ػػو حص ػػلت اعبه ػػة اؼبس ػػتثمرة عل ػػى اؼب ػػاؿ ال ػػبلزـ م ػػن
مصدر خارجي مثل البنوؾ ،أو قد تكوف ِض ْمنِية لو َمولػت اعبهػة اػبَتيػة
اؼبس ػ ػػتثمرة اؼبش ػ ػػروع م ػ ػػن مواردى ػ ػػا الذاتي ػ ػػةو إذ يق ػ ػػارف ب ػ ػػُت رحب ػ ػػو اؼبتوق ػ ػػع
ػت كث ػػَتٌ م ػػن االس ػػتثمارات عل ػػى التعام ػػل
والتكلف ػػة اؼبدفوع ػػة ،وق ػػد درج ػ ْ
بفوائػد ربويػػة وىػػذا ال شػػك أنػو ـبػػالف للشػريعة اإلسػػبلمية ،وال يبكػػن أف
تسَت يف خطو اعبهات اػبَتية.
ٕ -مقتتدار العائ تتد المتوقتتع :مػػن أىػػم معػػايَت اإلق ػػداـ علػػى االسػػتثمار مػػن
عدمػو ىػػو :مقػػدار العائػػد اؼبتمثػل بػػالربح الػػذي يبكػػن اغبصػػوؿ عليػػو مػػن
االستثمار ،فالربح ىو أساس اؼبفاضلة بُت اؼبشروعات.
ٖ -مقتتدار القيمتتة الحاليتتة :ومػػن أسػػس اؼبفاضػػلة بػػُت اؼبشػػروعات واإلقػػداـ

علػى االسػتثمار :مقػدار صػايف القيمػة اغباليػة ،والػذي يعػٍت مقػدار الفػرؽ
ب ػػُت إصب ػػايل القيم ػػة اغبالي ػػة وحج ػػم االس ػػتثمار اؼبطل ػػوب لتحقي ػػق ذل ػػكو
حيػػ ث يُقبػػل اؼبسػػتثمر علػػى اؼبشػػروع لػػو كانػػت القيمػػة اغباليػػة أكػػرب مػػن
حجم رأس اؼباؿ اؼبطلوب لبلستثمار يف اؼبشروع.
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ٗ -الكفتتاءة الحديتتة وحجتتم االستتتثمار :دبعػػٌت أف زيػػادة حجػػم االسػػتثمار
تعٍت زيادة يف حجم الصناعة فبػا قػد يػؤدي إىل زبفػيض األسػعار وبالتػايل
نقص األرباح.

٘ -الدختتل :فزيػادة الػدخل تعػٍت :زيػادة الطلػب االسػتهبلكي  -الػذي يُعتػرب
احمل ػػدد إلمكاني ػػة تص ػ ػريف ن ػػاتج االسػ ػػتثمار  -فب ػػا ي ػػؤدي إىل زيػ ػػادة
ػدخل كػػذلك ىػو األسػػاس لتحديػػد أولويػػات االسػػتهبلؾ،
االسػػتثمار ،والػ ُ
وبالتايل ربديد أولويات االستثمار.

- ٙضتتوابط األفةتتلية األدبيتتة واالقتصتتادية :ىنػػاؾ عػػدد مػػن االعتبػػارات
اؽبامػػة تُضػػاؼ لض ػوابط االسػػتثمارو ألننػػا نتحػػدث عػػن االسػػتثمار يف

اعبهػػات اػبَتيػػة ،فاالسػػتثمار هبػػب أف ال يقػػوـ فقػػط علػػى فرضػػية تعظػػيم
الربح  -برض النظر عن مػدى مشػروعية االسػتثمار مػن عدمػو  -وهبػب
إعطاء اىتماـ لًتتيب األولويات اليت وبتاجهػا اجملتمػع ،دبعػٌت أف مصػلحة
اعبه ػػة اػبَتي ػػة يػُ َفضػ ػ ُل أف تك ػػوف يف األس ػػاس ؿبقق ػػة ؼبص ػػلحة اجملتم ػػع يف
اجملػػاؿ الػػذي قامػػت اعبهػػة أصػبلً خبدمتػػو ،واالسػػتثمار هبػػب أف ال ي ِ
هم ػ َل
ُ
النظ ػ ػػر إىل األى ػ ػػداؼ العام ػ ػػة ال ػ ػػيت تَض ػ ػ َػمن ربقي ػ ػػق الرحبي ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة
واالقتصػػادية  -والػػيت منه ػػا مػػدى مسػػانبتها يف القضػػاء علػػى البطالػػة -
وربقي ػػق األم ػػن الر ػػذائي ،وربقي ػػق العدال ػػة يف توزي ػػع ال ػػدخوؿ ،إض ػػافةً إىل
ذبنب التلوث البيئي ونفاد اؼبوارد وغَتىا.
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أوالً :إهباد موارد مالية جديدة ودائمة تتصف بالثبات ،وتساعد اعبهة
اػبَتية على االستقرار لتنفيذ مشاريعها على اؼبدى الطويل.
وصلت إليهاو
ثانياً :احملافظة على مكتسبات ومنجزات اعبهة اػبَتية اليت
ْ

سواء يف ؾباؿ األنشطة واؼبشاريع اػبَتية ،أو يف ؾباؿ اؼبوارد اؼبالية ،مثل طرؽ
العمل واػبربات والقناعات اإلهبابية ووجود فريق عمل متناغم وقيادة ناجحة.
ثالثاً :تفعيل جانب زبفيض وضبط اؼبصروفات ٍ
بشكل مدروس وواضح.
رابعاً :التواصل اإلهبايب مع الداعمُت بكل فئاهتم ومستوياهتم ،فبا يؤدي
إىل زيادة والئهم وزيادة الناتج الكمي والكيفي من التعامل معهم .مع مبلحظة
أف عدد اؼبتربعُت والداعمُت غالباً ما يتناقص إما بأسباب طبيعية (مثل الوفاة
واالنتقاؿ) أو أسباب أخرى مثل عدـ الرضا عن خدمات اعبهة اػبَتية.
خامساً :فتح آفاؽ واسعة أماـ التجديد واالبتكار يف األساليب
واآلليات اليت ربقق أىداؼ اعبهة اػبَتية يف جانب تنمية مواردىا اؼبالية.

33

آفاق االستثمار






االستثمارات ىي ؾبموعة من العمليات واػبطوات اؼبًتابطة.
االستثمارات غالباً تتطلب طوؿ اؼبدى ..فبل تفكر يف نتيجة مباشرة.
االستثمارات ترتبط بأىداؼ اعبهة اػبَتية وليست نشاطاً جانبياً.
االسػػتثمارات ت ػرتبط باالتصػػاؿ بفئػػات اجملتمػػع ..فػػبل ينبرػػي أف يعرفػػوؾ فقػػط
لطلب اؼباؿ.

 )1تبرعات األفراد على سبيل الصدقة ووصايا التركات.
ٕ) أمتتوال الزكتتاة الشتترعية (وىػػذه ربتػػاج زبطيط ػاً ؿبكم ػاًو حيػػ ث إنػػو لػػو ت
إخراج أمواؿ الزكػاة الشػرعية وتوجيههػا بش ٍ
ػكل صػحيح النتهػت كثػَت مػن
مشكبلت اعبهات اػبَتية اؼبالية).
ٖ) دعم وىبات المؤسسات المختلفة محلياً ودولياً.
ٗ) أرباح المشروعات االستثمارية وعوائد األوقاف.
من اؼبهم لكل جهة خَتية أف تبػذؿ قصػارى جهػدىا لتفعيػل كافػة ىػذه
اؼبصػػادر ،إال أف اؼبص ػػادر األوىل تبق ػػى بعيػػدة ع ػػن ربك ػػم وقػػدرة اعبه ػػة اػبَتي ػػة
علػى التوقػػع ،فهػي ال تعػػرؼ ىػل سػػتأيت تربعػات وأمػواؿ زكػاة أـ ال ،وال تعػػرؼ
مق ػػدارىا ،كم ػػا أ ػػا بش ػػكل أو ب ػػآخر مرتبط ػػة ب ػػأفراد يف غالبه ػػا ،فعل ػػى مق ػػدار
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جهػػد مػػدير اعبهػػة اػبَتيػػة أو مػػدير قسػػم التربعػػات وعبلقات ػػو س ػػيكوف حجػػم
اؼبػػاؿ اؼبتػػاح للجهػػة اػبَتيػػة .أمػػا اؼبصػػدر الرابػػع فهػػو شػػيء يبكػػن أف تػػتحكم بػػو
اعبه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة ،وتتوقع ػ ػػو س ػ ػػنوياً ودبق ػ ػػدار ؿب ػ ػػدد ،بر ػ ػػض النظ ػ ػػر ع ػ ػػن األفػ ػ ػراد
اؼبوجودين ،ومستوى نشاطهم ومعرفتهم.

لتوضت تتيح موض ت تتوا تفعيت تتل مص ت تتادر التمويت تتل المحتمل ت تتة للجه ت تتات
الخيرية ،سنركز الحديث بشكل أكبر حول القطاا الخاص:
ٍ
لشخص وعائلتو ،وبػُت
هبب أوالً التمييز بُت الشركات العائلية اؼبملوكة
الش ػ ػػركات اؼبس ػ ػػانبة مث ػ ػػل ش ػ ػػركات الت ػ ػػأمُت والبن ػ ػػوؾ والكيماوي ػ ػػات وغَتى ػ ػػاو
ف ػػاؼببلحظ أف الش ػػركات العائلي ػػة أو الفردي ػػة ؽب ػػا نص ػػيب األس ػػد يف اؼبس ػػانبات
اػبَتية ،وتُعترب أىػم الروافػد اؼباليػة للعمػل اػبػَتي ،أمػا الشػركات اؼبسػانبة فيُعتػرب
دورى ػػا ض ػػعيفاً ج ػػداً يف دع ػػم العم ػػل اػب ػػَتي ،م ػػع العل ػػم ب ػػأف رأس م ػػاؿ تل ػػك
الش ػػركات يعت ػػرب كبػ ػَتاً ج ػػداً باؼبقارن ػػة م ػػع الش ػػركات العائلي ػػة ،وباؼببلحظ ػػة ف ػػإف
اجملتمعػػات الرربيػػة تعتمػػد بشػػكل كبػػَت علػػى الشػػركات اؼبسػػانبة الكبػػَتة يف دعػػم
النشاط اػبَتي .واؼبطلػوب ىػو تكثيػف اعبهػود إلقنػاع تلػك الشػركات اؼبس ِػانبة

وإقنػػاع ؾبػػالس إدارهتػػا واؼبسػػانبُت فيهػػا بضػػرورة القيػػاـ بػػدورىم اجملتمعػػي بشػ ٍ
ػكل
أكػرب ويتماشػػى مػع دورىػػم االقتصػػادي واؼبػايل ،وبػػذلك نكػػوف قػد ضػػمنا مػوارد
بشكل كبَت ٍ
ٍ
وألمد طويل.
مالية كبَتة تدعم العمل اػبَتي
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إف ىػػذه اؼبسػػألة اغبيويػػة حػػوؿ أنبيػػة النظػػر إىل القطػػاع اػبػػاص كمصػػد ٍر
وِ
اعد لتمويل مشاريع اػبَت ،يتطلب التفكَت يف وضع نظػ ٍم ربفيزيػة عبػذب ىػذا
القط ػػاع ،وتفعي ػػل مش ػػاركتو اجملتمعي ػػةو لتمك ػػُت اعبه ػػات اػبَتي ػػة عل ػػى الديبوم ػػة
واالسػػتمرار كمكػػو ٍف أصػػيل يف بنيػػة اجملتمػػع اؼبػػدين ،وإف اؼبرحلػػة الراىنػػة تتطلػػب
أف يرتقي القطاع اػبَتي بتنظيماتو وآليات عملػو لكسػب ثقػة القطػاع اػبػاص،
ويبكنو عمل اػبطوات التالية:
خطتتوة  )1توجيػػو دعػػوة صػػروبة وواضػػحة إىل القػػائمُت علػػى مؤسسػػات
القطاع اػباص لتحمل مسئولياهتم كبو اجملتمع ،من خبلؿ اؼبسانبة يف مشػاريع
التنمية ،والربامج اإلنسانية لدى اعبهات اػبَتية.
خطوة  )2إعداد مشاريع متكاملػة مقرونػة بدراسػات جػدوى اقتص ٍ
ػادية
واجتماعي ػػة ،وتق ػػديبها ؼبؤسس ػػات وش ػػركات القط ػػاع اػب ػػاصو لت ػػوفَت التموي ػػلو
ودعم تلك اؼبشاريع ولو على مراحل وبشكل تدرهبي.
خطت تتوة  )3إشػ ػراؾ القط ػػاع اػب ػػاص يف إب ػػداء الػ ػرأي واؼبش ػػورة واألخ ػػذ
دبقًتحات ػػو يف اختيػ ػػار اؼبش ػػاريعو األمػ ػػر ال ػػذي هبعلػ ػػو متبني ػ ػاً ومنتسػ ػػباً لؤلفكػ ػػار
اؼبطروحة.
خطت تتوة  )4إطػ ػػبلع الشػ ػػركات واؼبسػ ػػانبُت يف سبويػ ػػل اؼبش ػ ػػاريع اػبَتي ػ ػػة
وبشػػكل موثػػق وشػػفاؼ علػػى النتػػائج اؼبتحققػػة عػػن اؼبشػػاريع الػػيت أسػػهموا يف
سبويلها.
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خطتتوة  )5دعػػم شػػركات ومؤسسػػات القطػػاع اػبػػاص الػػيت تتػػربع وتقػػوـ

بتقػػدًن خػػدماهتا للمجتمػػع مػػن خػػبلؿ خفػػض ض ػرائبها ،أو إلرائهػػا أو زبفيػػف
بعض األعباء الرظبية عن كاىلها.
نموذج ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية
ستجد للهيئة نظاماً مالياً واضحاً منشػوراً علػى اإلنًتنػت ،وبػرامج كاملػة
ؿبددةو تؤىلها لبناء َشر ٍ
اكات ٍ
نوعية مع القطاع اػباص بتوفيق اهلل تعاىل.
َ
المادة السادسة عشرة:

 -ٔ-ٔٙوب ػ ػػق للهيئ ػ ػػة سبل ػ ػػك العق ػ ػػارات واألراض ػ ػػي ،وش ػ ػراؤىا وبيعه ػ ػػا
واستئجارىا وتأجَتىا واستثمارىا ،وبيع األسهم والشركات ،وشراؤىا واؼبسػانبة
يف رأس م ػػاؿ الش ػػركات ،وؽب ػػا ح ػػق ملكي ػػة األص ػػوؿ اؼبنقول ػػة والثابت ػػة واؼبعنوي ػػة،
وحػػق إقامػػة األوقػػاؼ اؼبنجػػزة والتصػػرؼ فيهػػا بكافػػة أوجػػو التصػػرفات الشػػرعية
والنظامي ػ ػػة ،عل ػ ػػى أف تتص ػ ػػف ى ػ ػػذه األوق ػ ػػاؼ بديبوم ػ ػػة االنتف ػ ػػاع دبواردى ػ ػػا يف
ٍ
مشروعات منتجة (عمائر وأسواؽ ذبارية وكبونبا).
 -ٕ-ٔٙتتكوف إيرادات اؽبيئة من اآليت:
 – ٔ-ٕ-ٔٙالزك ػ ػ ػػاة ،والص ػ ػ ػػدقات ،والتربع ػ ػ ػػات ،واؼب ػ ػ ػػنح ،واؽبب ػ ػ ػػات،
والوصايا ،واألوقاؼ اليت ال زبالف أىداؼ اؽبيئة.
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 -ٕ-ٕ-ٔٙعائ ػ ػ ػػدات اس ػ ػ ػػتثمار أمػ ػ ػ ػواؿ اؽبيئ ػ ػ ػػة أو فبتلكاهت ػ ػ ػػا الثابت ػ ػ ػػة
واؼبنقولة ،وكذلك أرباح الشركات اليت تنشئها أو تسهم يف رأس ماؽبا.
 -ٖ-ٕ-ٔٙحصيلة ضببلت التربعات اليت تتوالىا اؽبيئة.
 -ٗ-ٕ-ٔٙإسػػهامات اؼبؤسسػػات الدوليػػة واعبهػػات اغبكوميػػة اؼبتفقػػة
مع أىداؼ اؽبيئة وسياساهتا.
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على اعبهة اػبَتية أف تقوـ بأمرين لزيادة إيراداهتا:
ػروع ؿبػػدد بطريقػ ٍػة تزيػػد
أوالً :االستتتثمار الرأستتي :ويُقصػػد بػػو تنميػػة مشػ ٍ

من عوائده ،فمثبلً إذا كانت اعبهة اػبَتية يف اؼبثاؿ السابق توفر سػيارات لنقػل
الطػػبلب ،فإ ػػا سػػتزيد مػػن السػػيارات أو ستسػػتهدؼ طبلب ػاً آخ ػرين أو سػػتبدأ
أيضا يف نقل العماؿ.
ثانياً :االستثمار األفقتي :ويُقصػد بػو :التنػوع يف مصػادر تػوفَت عوائػد ماليػة

مػػن خػػبلؿ بػػدء مشػػاريع اسػػتثمارية ،أو زيػػادة عػػددىا ونوعياهتػػا ،فػػإذا كانػػت جهػػة
خَتيػػة تقػػوـ مػػثبلً بتػػوفَت سػػيارات لنقػػل الطػػبلب دبقابػػل مػػادي ،فقػػد يكػػوف م ػػن
اؼبناسب أف تبدأ أيضاً مشروع تقدًن وجبات للطبلب برحبية مناسبة.
نموذج
احملػػامي خالػػد األضبػػد رئػػيس صبعيػػة الػػرب للخػػدمات االجتماعيػػة يف الرقػػة
بسوريا ،صرح قائبلً:
تعتمػػد اعبمعيػػة يف عوائػػدىا علػػى مسػػاعدات وزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة
واشػ ػ ػًتاكات أعض ػ ػػائها ،وىب ػ ػػات احملس ػ ػػنُت اؼبادي ػ ػػة والعيني ػ ػػة ،وأم ػ ػ ػواؿ الزك ػ ػػاة،
وعائػػدات مشػػاريع اعبمعيػػة مػػن أجػػار األبنيػػة واحملػػبلت واألراضػػي الزراعيػػة
العائدة ؽبا.
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إف وج ػػود العدي ػػد م ػػن اعبمعي ػػات اػبَتي ػػة ال ػػيت ذبم ػػع التربع ػػات م ػػن
احملسنُت ،قد حد مػن االعتمػاد علػى صبػع التربعػات بػالطرؽ اؼبعتػادةو لػذا فإننػا
اذبهن ػػا إىل تنمي ػػة اؼب ػ ػوارد اؼبالي ػػة الثابت ػػة ،ونعم ػػل عل ػػى تنويعه ػػا إلقب ػػاح العم ػػل
اػب ػػَتي ،وم ػػن ى ػػذا اؼبنطل ػػق نق ػػوـ بالتوس ػػع دبش ػػاريع اعبمعي ػػة وإهب ػػاد مش ػػاريع
جديػػدة .فعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ :إهبػػار بنػػاء اعبمعيػػة واحملػػبلت مليػػوف لػػَتة سػػورية
سػػنوياً ،وكبػػن بصػػدد االنتهػػاء مػػن بنػػاء اؼبشػػروع الثػػاين الػػذي سػػيُحقق مػػردوداً
جيداً يساعد اعبمعية يف ربقيق أىدافها.
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 عدـ ربديد ىدؼ واضح لبلستثمار.
 استشػػارة شػػخص غػػَت متخصػػص  -صػػاحب ذبربػػة ؿبػػدودة جػػداً  -يف
ؾباؿ االستثمار.

 عدـ دراسة عملية االستثمار وأبعادىا على نشاط اعبهة اػبَتية.
 عدـ االىتماـ بالتقاليد واألعراؼ ونظرة اجملتمع.
 عدـ الواقعيةو حي ث تتم اؼببالرة يف التفاؤؿ وتوقع األرباح.
 البػػدء يف التوقيػػت غػػَت اؼبناس ػػبو بسػػبب الت ػػأخَت يف البػػت يف الق ػرار أو
االستعجاؿ فيو.
 عدـ اإلعداد اعبيدو بسبب التعجل يف القرار واعتقاد ضياع الفرصة.
 توفَت قيادة ضعيفة للمشروعو بسبب انشراؽبا بالكثَت من األعباء األخرى.
 استهبلؾ كل موارد اعبهة اػبَتية يف مشروع واحد.
 االرتباط فقط باؼبواسم ،أو العمل لقضايا م تعد مؤثرة.
 عدـ االعتناء بثقة اعبمهور والداعمُت للجهة اػبَتية.
قانون تكلفة الفرصة:
كلما أنفق على مشروا ،حرم نفسك من فرص أخرى.
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نموذج ىيئة األعمال الخيرية:
أفادن ػ ػػا األس ػ ػػتاذ عب ػ ػػداهلل ؿبم ػ ػػد عب ػ ػػدالرضبن العوض ػ ػػي األم ػ ػػُت اؼبس ػ ػػاعد
للشؤوف اؼبالية واإلدارية لدولة اإلمارات دبا يلي:
تأسسػػت ىيئػػة األعمػػاؿ اػبَتيػػة يف نػػوفمرب مػػن عػػاـ ٜٗٔٛـ ،أي أنػػو
مػػر علػػى تأسيسػػها حػوايل ربػػع قػػرف ،وتنفػػذ اؽبيئػػة مشػػاريعها ضػػمن أربعػػة بػرامج
رئيس ػػية وى ػػي :الربن ػػامج االجتم ػػاعي ،الربن ػػامج الص ػػحي ،الربن ػػامج التعليم ػػي،
الربنامج اإلغاثي ،وقد نفذت اؽبيئة مشاريع ىامػة كثػَتة نػذكر بعضػاً منهػا علػى
سبيل اؼبثاؿ:
مشروعات داخل اإلمارات :
ص ت تتندو طالت ت ت العل ت تتم :س ػ ػػداد الرس ػ ػػوـ الدراس ػ ػػية لطلب ػ ػػة اؼب ػ ػػدارس
واعبامعات ،من أبناء األسر غَت اؼبقتدرة مادياً.
صتتيانة منتتازل المتتواطنين :تقػػوـ اؽبيئػػة بصػػيانة اؼبنػػازؿ اؼبتهالكػػة واآليلػػة

للسقوط لؤلسر.

تأثي تتث من تتازل األس تتر الفقي تترة :يه ػػدؼ اؼبش ػػروع إىل مس ػػاعدة األس ػػر

الفقػػَتة يف تػػوفَت مػػا يلػػزـ اؼبعيشػػة مػػن أساسػػيات مثػػل( :اؼبكيفػػات ،الثبلجػػات،
األثاث).
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مشروعات خارجية :
مشتروا كفالتتة األيتتتام :مشػروع ال يرتكػػز فقػط علػػى تقػدًن منحػػة ماليػػة

لليت ػػيم ك ػػل ش ػػهر ،ب ػػل ي ػػتم م ػػن خبلل ػػو ت ػػوفَت رعاي ػػة ش ػػاملة لترطي ػػة اعبوان ػػب
االجتماعيػػة والتعليميػػة والصػػحية( .تكفػػل اؽبيئػػة حاليػػا ٕٓٗ ٗٛيتيمػاً يف ٗٔ
دولة).
مشتتروا بنتتاء مراكتتز األيتتتام :مراكػػز ؾبهػػزة لتعلػػيم األيتػػاـ اؼبكفػولُت مػػن
قبل اؽبيئة ،وتدريبهم على اغبرؼ اؼبهنية.
مشتتروا األستتر المنتجتتة :يهػدؼ اؼبشػػروع إىل إقػراض األسػػر الفقػػَتة -

خاصػػة أمهػػات األيتػػاـ  -لتشػػريلهم يف مشػػاريع إنتاجيػػة خاصػػة ػػم ،ويكػػوف
مصدر دخل ؽبم.
مشروا الرغيف الخيري :توفَت الرغيف يومياً لؤلسر اؼبتعففة.

مشت ت تتروا تست ت تتيير معست ت تتكرات الالجئت ت تتين اإلرتت ت تتريين :تُ ػ ػ ػدير اؽبيئ ػ ػػة

معسكرات لبلجئُت اإلرتريُت يف شرؽ السوداف ،منذ ٜٜٔٔـ ،إذ يقطػن يف
ىػػذه اؼبعسػػكرات حػوايل ٘٘ ألػػف الجػػئ .اؼبشػػروع عبػػارة عػػن سبويػػل مشػػًتؾ
٘ %ٚمن  UNHCRوٕ٘ %من اؽبيئة .تقوـ اؽبيئة بإدارة اؼبعسكرات ِوفػق
مع ػػايَت دوليػ ػػة وتػُ ػ ػوفر لبل جئػ ػػُت الرػ ػػذاء والرعايػ ػػة الصػ ػػحية ،وتػ ػػدعم اؼبشػ ػػاريع
التعليمية ؽبم.
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يعمل في الهيئة ٔ٘ٓ :موظفػا بػدواـ كامػل ،وٖٕٗ مشػرفاً  /متطوعػاً
موظفُت بدواـ جزئي.
يوجت تتد للهيئت تتة است تتتثمارات تهت تتدف إلت تتى تنميت تتة مواردىت تتا الماليت تتة،
وتوظيت ت تتف بع ت ت ت

أرصت ت تتدتها ،وذلت ت تتك فت ت تتي مجت ت تتاالت الوقت ت تتف العقت ت تتاري

والمقاوالت والتعليم.
وقتتد تتتم تأستتيس مؤسستتة مستتتقلة إلدارة االستتتثمارات ،واإلو تراف
على تسييرىا وتنمية الموارد.
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الفصل الثاني

الدراسة األولى :عناصر هبب التنبػو ؽبػا عنػد ازبػاذ قػرارات اسػتثمارية

يف اعبهات اػبَتية.

الدراسة الثانية :االستفادة من اؼبتخصصُت وخرباء االستثمار.
الدراسة الثالثة :معايَت عامة لقبوؿ االستثمارات واؼبشاريع.
الدراستة الرابعتتة :العقبػات الػػيت تقػف يف طريػػق تنميػة اسػػتثمار اؼبػوارد

اؼبالية يف اعبهات اػبَتية.
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الدراسة األوىل

م ػػن خ ػػبلؿ اؼببلحظ ػػات اؼبيداني ػػة والدراس ػػات واؼبق ػػاببلت م ػػع مس ػػئويل
اعبهات اػبَتيػة :وجػدنا عػدداً مػن العناصػر اؼبػؤثرة سػلباً علػى اؼبػدى القريػب أو
البعي ػ ػ ػػد وال ػ ػ ػػيت هب ػ ػ ػػب التنب ػ ػ ػػو ؽب ػ ػ ػػا مس ػ ػ ػػبقاً ،ح ػ ػ ػػىت يبك ػ ػ ػػن ربقي ػ ػ ػػق النج ػ ػ ػػاح يف
عملية االستثمار.
العنصتتر األول :عػػدـ وجػػود أنظمػػة واضػػحة تػػدعم االسػػتثمارات وربميهػػا،
س ػواء علػػى مس ػػتوى نفػػس اعبه ػػة اػبَتيػػة ،أو عل ػػى مسػػتوى اعبه ػػات الرظبيػػة ال ػػيت
تُشرؼ على اعبهات اػبَتية ،أو على مستوى األسػواؽ اؼبفتوحػة .وىػذا يعػٍت أنبيػة
دراسة األنظمة ،ومعرفة أثرىا على كل قرار متعلق باالستثمار.

العنصتتر الثتتاني :البعػػد السػػلوكي والشخصػػي يف ق ػرار االسػػتثمار لػػدى

العاملُت والقػائمُت علػى اعبهػة اػبَتيػةو حيػ ث ذبػد أف اؼبيػوؿ الشخصػية لػديهم
ق ػ ػػد تػُ َوجػ ػ ػو القػ ػ ػرار االس ػ ػػتثماري بعي ػ ػػداً ع ػ ػػن األس ػ ػػس االحًتافي ػ ػػة ال ػ ػػيت تػ ػ ػرتبط
بالدراسػ ػػات والتعامػ ػػل مػ ػػع جهػ ػػات متخصصػ ػػة .وقػ ػػد يكػ ػػوف ِمػ ػػن أثػ ػػر البعػ ػػد
السػػلوكي أحيانػاً تكليػػف أشػ ٍ
ػخاص بعمليػػة اسػػتثمار ،فيسػػيئوف إىل عمػػل اعبهػػة
اػبَتي ػػة ويقػ ػػدموف مصػ ػػاغبهم الشخصػ ػػية ،أو ال وبسػ ػػنوف التعامػ ػػل مػ ػػع العمػ ػػل
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الرحبػ ػػي ،وال مػ ػػع اؼبتخصصػ ػػُت فيػ ػػو ،أو ال يعًتفػ ػػوف بع ػ ػدـ معػ ػػرفتهم يف بعػ ػػض
اعبوانب ..فتنعكس النتائج يف ظهور خسائر أو ظبعة سيئة للجهة اػبَتية.
العنص تتر الثال تتث :ع ػػدـ وض ػػع احملفػ ػزات الكافي ػػة للق ػػائمُت عل ػػى إدارة
االسػػتثمار يف اعبهػػة اػبَتيػػةو فيبػػذلوف جهػػوداًكبػػَتة ووبققػػوف عوائػػد مرتفعػػة وال
يلمس ػػوف شبػ ػرات جه ػػدىمو ال ِم ػػن خ ػػبلؿ زي ػػادةٍ يف الروات ػػب ،وال م ػػن خ ػػبلؿ
اؼبكافػػآت والعمػػوالت ،ردبػػا وال حػػىت مػػن خػػبلؿ الشػػكر والتقػػدير! فبػػا يػػدعوىم
إىل تػػرؾ اعبهػػة اػبَتيػػة بعػػد تكػػوين خ ػرب ٍ
ات جيػػدة ،طلبػاً للػػرزؽ .واؼبفػػًتض ىػػو

رب ػػط نت ػػائج االسػ ػػتثمار بتحقي ػػق عوائػ ػػد للع ػػاملُت أيض ػ ػاً ،فػ ػػإف تعام ػػل األف ػ ػراد
ؿبفوؼ بالكثَت من األمور اؼبتعلقة باغبرص البشري.
(البشر) مع اؼباؿ
ٌ
العنص تتر الراب تتع :التص ػػدي لتنفي ػػذ اؼبش ػػروع وتش ػػريلو :ق ػػد تق ػػع اعبه ػػة
اػبَتية يف خط ٍػأ فػادح إف رأت أف عليهػا تنفيػذ وتشػريل أي مشػروع اسػتثماري
خوض غماره.
ترغب
َ

فالتنفي ػػذ يُرط ػػي نش ػػاطات اإلنش ػػاء والتط ػػوير قب ػػل أف يص ػػبح اؼبش ػػروع

تش ػػريلياً ،ويك ػػوف م ػػن مس ػػئولية منس ػػق اؼبش ػػروع ،وإذا أردن ػػا زبط ػػيط وتص ػػميم
اؼبشروع بشكل الئػق وتنفيػذه يف الوقػت اؼبناسػب فعنػدىا هبػب أف تتػوفر لػدينا
إدارة متماسكة ،ومراقبة قوية ،وفنيػوف أكفػاء ،وإنفػاؽ للمػاؿ بشػكل مناسػب،
ويف الوقت اؼبناسب ..وىذا كلو ليس يف األساس من زبصص اعبهة اػبَتية.
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مث هبب تشريل اؼبشػروع حاؼبػا يُصػمم ويُنفػذ ،وىػذا يعػٍت العمػل اليػومي
للمشػػروع مػػع االنتبػػاه إىل ربقيػػق اػبػػدمات اؼبطلوبػػة منػػو ،وبصػػيرة أخػػرى فػػإف
التشريل يشَت إىل النشاطات اليوميةو عبعل اؼبشروع يعمل علػى مػدى سػنوات
كثَتة (فًتة عمر اؼبشروع كاملة) حىت يُستهلك كامبلً.
وىبتل ػػف التش ػػريل ع ػػن التنفي ػػذ بش ػػكل كب ػػَتو ألف األعم ػػاؿ تك ػػوف يومي ػاً يف
ػت ىنػػاؾ أي جهػػة خَتيػػة
التشػػريل ،بينمػػا يكػػوف العمػػل يف التنفيػػذ ؼبػرة واحػػدة ،وليسػ ْ
مؤىلػػة لتنفيػػذ أو تشػػريل مشػػروعات اسػػتثمارية ،ولػػيس ىػػذا مطلوبػاً منهػػا أصػبلً حػػىت
تصل إليوو بل عليها أف تتعاوف مع جهات متخصصة للقياـ بذلك.
نموذج:
انطل ػػق مكت ػػب اؼبلح ػػا لل ػػدعوة وتوعي ػػة اعبالي ػػات بق ػػرض ت ب ػػو ذبهي ػػز
اؼبكتػػب (يف موقػػع بػػارز علػػى شػػارع رئيسػػي) ،والتخطػػيط لتقػػدًن أربعػػُت دورة
دعويػػة تعليميػػة للعامػػة تسػػتهدؼ ٕٓٓٔ دارس يف القػػرى ،مػػع ج ػوائز سػػبلت
غذائية تتناسب مع احتيػاج الفئػة اؼبسػتهدفة ،وم يكػن لػدى اؼبكتػب أي مػوارد
مالية تُرطي احتياجاهتم أو احتياجات اؼبشروع.
رجل من خارج اؼبنطقة ،فرأى لوحػة اؼبكتػب بػارزة
قدر اهلل تعاىل أف مر ٌ
على الشارع العاـ فوقف ودخل ليتعرؼ على نشػاطات اؼبكتػب ،وسػأؿ مػدير
اؼبكتب عن مشاريعهم ،فعرض لو فكرة الربنامج ،وخطتػو الكاملػة ،مث عرفػو أف
اؼبكت ػػب حباج ػػة إىل ٓٗ أل ػػف لاير نق ػػداً وى ػػدايا ٕٓٓٔ س ػػلة غذائي ػػة تُكل ػػف
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الواحػػدة قرابػػة ٕٓ٘ لاير لتنفيػػذ اؼبشػػروع ،فوعػػدىم بػػاػبَت وانصػػرؼ ،وخػػبلؿ
ػبوع واحػػد قػػاـ ىػػذا الرجػػل بتحويػػل كامػػل اؼببلػػغ اؼبطلػػوب (أربع ػػوف ألػػف)
أس ػ ٍ
وأخربىم أنػو أرسػل إلػيهم شػاحنتُت ػا ٕٓٓٔ سػلة غذائيػة ،قيمػة كػل واحػدة
ٓٓٗ لاير.
إن س تتب النج تتاح بع تتد توفي تتق اد تع تتالى ى تتو االس تتتعداد الك تتافي
والذي تطل استثماراً مالياً.
ماذا لو أن ىذا الداعم لم يشاىد لوحة المشروا على الطريق العام؟!
أو أنت تتو عنت تتدما دخت تتل لت تتم يجت تتد برنامجت تتا متكت تتامال بخطت تتة مفصت تتلة
ومحسوبة؟!
مث عليػػك أف تسػػتثمر يف قػػوة التواصػػل مػػع الػػداعم ،فق ػد تلقػػى اؼبكتػػب
دعماً مالياً ألوؿ مرة من أحد اؼبتربعػُت ،فأرسػلوا لػو خطػاب اسػتبلـ ،ووعػدوه
بإطبلعو على التفاصيل ،وتفاجأوا بو بعد ٍ
أياـ يقػوـ بزيػارهتم بػبل سػابق موعػد،
فعرض ػوا لػػو فيلم ػاً كػػامبلً كيػػف ت صػػرؼ مالػػوو فقػػد كػػانوا جػػاىزين لػػذلك..
وبفضل اهلل تعاىل توث ِ
قت العبلقة ،واستمر تواصلو ودعمو باؼبزيد بفضل اهلل.
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الدراسة الثاىية
إذا كانػػت اعبهػػة اػبَتيػػة تريػػد أف تقػػوـ بتنميػػة مواردىػػا اؼباليػػة مػػن خػػبلؿ
االسػ ػػتثمار فالقاعػ ػػدة األساسػ ػػية :ىػ ػػي أف ربػ ػػرص علػ ػػى اسػ ػػتقطاب اؼبػ ػػوظفُت
واؼبستش ػ ػػارين أص ػ ػػحاب اػب ػ ػػربة والتخص ػ ػػص يف ى ػ ػػذا اجمل ػ ػػاؿ ،وأف ال تتص ػ ػػدى
للعمل بإمكاناهتا اغبالية اجملردة ،وإال ستقع يف عمليػة التجربػة واػبطػأ ،وىػو مػا
ق ػػد ي ػػؤدي إىل خس ػػائر مادي ػػة ملموس ػػة ،وتك ػػاليف كب ػػَتة غ ػػَت ملموس ػػة (مث ػػل
انشراؽبا عن حقيقة نشاطاهتا).
الكاعدَ األضاضًُ ليجاح االضتجناز يف ادتهُ ارترييُ:

حصر مسئولية االستثمار في إدارة أو قسم أو فرد على األقل مع
تفرغو لهذه المسئولية ،وتخصصو فيها ،فإن لم يكن متخصصاً فليستعن
بمتخصصين.

وربػد تعانيػػو الكثػػَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة ،وىػػو :أيػػن
وىنػػا سػػيطرأ سػؤ ٌاؿ َ
يبكػن أف قبػد ىػذه اعبهػات اؼبتخصصػػة أو األفػراد اػبػرباء يف االسػتثمار وتنميػػة
اؼبوارد اؼبالية الذين يبكن أف يقدموا يد اؼبساعدة؟
فيما يلي قائمة (نوعية واسًتشادية) يبكن االستفادة منها:
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 اعبه ػػات الرظبي ػػة اؼبعني ػػة مث ػػل وزارة الش ػػؤوف االجتماعي ػػةو حي ػػ ث يبكنه ػػا
اؼبشػػاركة يف تق ػػدًن دعػػم التأس ػػيس ،واؼبشػػاركة بتوض ػػيح األنظم ػػة البلزم ػػة
وتطويرى ػػا عن ػػد اغباج ػػة ،ومث ػػل مص ػػلحة الزك ػػاة وال ػػدخلو حي ػػ ث يبكنه ػػا
التعاوف مع اعبهات اػبَتية بالدعم والتوجيو.
 اؼبؤسسات اغبكومية اؼبتخصصػة يف تنميػة ودعػم اؼبشػاريع ،مثػل صػندوؽ
اؼبئوية ،وبنك التسليف ،واؼبركز الوطٍت للمبادرة.
 الش ػػركات الك ػػربى ال ػػيت ل ػػديها إدارات ذات مس ػػئولية اجتماعي ػػة ،وتوج ػو
لتنميػػة ودع ػػم االس ػػتثمار يف العم ػػل اػب ػػَتي واالجتم ػػاعي ،ويت ػػوفر ل ػػديها
عػ ػ ػػادةً العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػن اإلدارات اؼبتخصصػ ػ ػػة واألف ػ ػ ػراد ال ػ ػ ػراغبُت يف تقػ ػ ػػدًن
أفكػػارىم ،ومعػػرفتهم لتحقيػػق النجػػاح االسػػتثماري للعمػػل اػبػػَتي ،ومػػن
أمثلػة الشػػركات :بػرامج عبػػداللطيف صبيػػل ػبدمػػة اجملتمػػع ،وبرنػػامج شػػركة
العثػػيم ،ودلػػة الربكػػة ،وشػػركة صػػافوال ،والبنػػك األىلػػي ،وشػػركة أرامكػػو..
وغَتىا.
 اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة ،مثل :مؤسسة الراجحي ،والسػبيعي ،واعبمػيح،
واإلب ػراىيم اػبَتيػػة ..وغَتىػػا الكثػػَتو حيػػ ث يبكنهػػا أف تسػػاعد يف تنميػػة
الناحية اؼبعرفية ودعم الناحية اؼبالية.
 شػػركات التػػدريب ،ومكاتػػب اسػػتقطاب وتوظيػػف اؼبػوارد البشػريةو حيػػ ث
يبكنها داللة اعبهة اػبَتية على األفراد اؼبناسبُت.
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 الش ػ ػػركات االستش ػ ػػارية اؼبتخصص ػ ػػة يف دراس ػ ػػات اعب ػ ػػدوى ،ودراس ػ ػػات
الس ػ ػػوؽ ،وإرش ػ ػػاد اعبه ػ ػػات اػبَتي ػ ػػة لتخط ػ ػػيط مش ػ ػػروعاهتا عل ػ ػػى أس ػ ػػس
احًتافي ػػة ،ومنه ػػا اؼبراك ػػز اؼبتخصص ػػة ذات اؼبس ػػئولية االجتماعي ػػة ،مث ػػل:
مركػ ػػز (سبكػ ػػُت لبلستشػ ػػارات) ،ومركػ ػػز اسػ ػػتدامة ،ومركػ ػػز عطػ ػػاء لتطػ ػػوير
اعبه ػػات اػبَتي ػػة ،ومرك ػػز بن ػػاء األجي ػػاؿ الستش ػػارات اعبه ػػات اػبَتي ػػة..
ومركز التنمية البشرية ييزاف.
 الررؼ التجاريػة الصػناعيةو حيػ ث تتػوفر فيهػا مراكػز للمعلومػات ،ومراكػز
ل ػػدعم اؼبش ػػروعات ،وإدارة التط ػػوير ،وتُق ػػدـ أغلبه ػػا العدي ػػد م ػػن الف ػػرص
االس ػػتثمارية ،كم ػػا تض ػػم لبب ػػة البل ػػد م ػػن اؼبهتم ػػُت واؼبػ ػرتبطُت دبج ػػاالت
االستثمار.
 اعبهات اػبَتية األخرىو حي ث يبكن تبادؿ اػبربة واؼبعرفػة والتجػارب مػع
ػت قباح ػػات
ػبقت يف ؾب ػػاؿ االس ػػتثمار ،وحقق ػ ْ
اعبه ػػات األخ ػػرى ال ػػيت س ػ ْ
جيػػدة ،ومنهػػا :صبعيػػة اإلصػػبلح الكويتيػػة ،وصبعيػػة ربفػػيظ القػػرآف الكػػرًن
يدة ،والندوة العاؼبية للشباب اإلسبلمي ..وغَتىم.
 أسػػاتذة كليػػات اإلدارة واالقتصػػاد والتسػػويق يف اعبامعػػاتو حيػػ ث تتػػوفر
لػػديهم اػبػربات واؼبعػػارؼ العديػػدة الػػيت يبكػػن أف تسػػاعد اعبهػػات اػبَتيػػة
يف توجهاهتا لبلستثمار.
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 رجػػاؿ األعمػػاؿ ،والتجػػار ذوي اػب ػربات والتجػػارب الناجحػػة ،والق ػريبُت
من ؿبيط اعبهة اػبَتية ..واعبمعيات اليت تضم رجاؿ األعماؿ.
إف عل ػ ػػى ك ػ ػػل جه ػ ػ ٍػة خَتي ػ ػػة أف تبح ػ ػػ ث يف دائرهت ػ ػػا احمليط ػ ػػة والقريب ػ ػػة،
وستحظى غالباً بالعديد من اؼبتخصصُت الذين يبكن أف يتعاونوا معها بش ٍ
ػكل
أو بآخر لتفعيل االستثمارات على ٍ
أسس مهنية.
هبب مبلحظػة أف ىنػاؾ جهػات متخصصػة يف تطػوير اؼبشػاريع ..وجهػات
متخصصة يف تأسيس اؼبشاريع ..وكل مشروع لو جهات متخصصة فيو..
نموذج
صبعي ػػة الًتبي ػػة اإلس ػػبلمية يف البح ػ ػرين ت تأسيس ػػها يف الع ػػاـ ٜٜٔٔـ،
ولػ ػػديها أكثػ ػػر مػ ػػن ٓ٘ موظف ػ ػاً متفرغ ػ ػاً للعمػ ػػل ،لػ ػػديهم عػ ػػدد مػ ػػن العقػ ػػارات
واألوقػػاؼ ذات العوائػػد اجملزيػػةو إال أف اؼبعانػػاة اؼباليػػة مػػا زالػػت موجػػودة .يػػرى
مستشار اعبمعية ناصػر ؿبمػد لػوري أف بعػض اؼبشػاريع اػبَتيػة ؽبػا احتيػاج كبػَت
ودعمهػا متػػوفر دائمػاً مثػػل كفالػػة األيتػػاـ ،بينمػػا ىنػػاؾ مشػػاريع أخػػرى ربتػػاج أف

ذبعػػل ؽبػػا اسػػتثمارات وأوقػػاؼ سبوؽبػػا ،إال أنػػو يقػػوؿ( :غالبػاً كبػػن ضػػد األعمػػاؿ
التجاريػػة يف اعبهػػات اػبَتيػػةو ألنػػك لػػو الحظػػت سػػتجد أف مشػػاريع اآلخ ػرين
ت ػػنجح ومش ػػاريع اعبه ػػات اػبَتي ػػة تفش ػػل ،وى ػػذا يع ػػود غالبػ ػاً إىل ك ػػوف رؤس ػػاء
ومن معهم غَت متخصصُت وال يثقوف برَتىم).
اعبهات اػبَتية َ
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تجربة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة:
يعم ػػل يف قس ػػم تنمي ػػة اؼب ػ ػوارد اؼبالي ػػة أكث ػػر م ػػن ٓ ٛشخص ػ ػاً يف نظ ػػاـ
متكامػػل للمتابعػػة وتوزيػػع األدوار واؼبه ػػاـو فب ػػا هبعػػل نصػػيب كػػل موظػػف مػػن
العوائد قرابة نصف مليوف لاير سنوياً.
قائنُ بأمساء أبسش ادتهات املاحنُ واليت ميهً التىاصل معها
يف املنلهُ العسبًُ الطعىديُ:

 -مؤسسة ابن المبار الخيرية.

 -مؤسسة محمد وعبد اد السبيعي الخيرية.

 مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلتو الخيرية. -مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

 -مؤسسة حسن عبد الكريم القحطاني الخيرية.

 مؤسسة حمد بن عبدالرحمن الحصيني الخيرية. -مؤسسة الجبر الخيرية.

 مؤسسة اإلبراىيم الخيرية. مؤسسة الجميح الخيرية. أرامكو لخدمة المجتمع. -سابك لخدمة المجتمع.

 -الفوزان لخدمة المجتمع.

 المهيدب لخدمة المجتمع.55
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 -سبكيم لخدمة المجتمع.

 -عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع.

 مجموعة روابي القابةة لخدمة المجتمع. -كانو لخدمة المجتمع.

 المجدوعي لخدمة المجتمع. -مؤسسة الغنيم الخيرية.

 -مؤسسة الشاوي الخيرية.

 مكت الشيخ عبدالرحمن الموسى الخيري. -الزامل لخدمة المجتمع.

 -وركة تصنيع لخدمة المجتمع.

 مكت الحكير لخدمة المجتمع. مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية. -مؤسسة الملك خالد الخيرية.

 -مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

 مؤسسة األميرة العنود بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية. مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية. مؤسسة حسن عباس وربتلي الخيرية. -مؤسسة السديري الخيرية.

 -مؤسسة سعود بن فهد الخيرية.
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نموذج
مكتب دعوة يف منطقة صرَتة تبٌت األفكار التالية:
ٔ) استضػػافة قنصػػل إحػػدى دوؿ شػػرؽ آسػػيا مػػع فريقػػو ،واشػػًتط عليػػو أف ال
يقضػػي أي عمػػل ألي أحػػد إال مػػن خػػبلؿ اؼبكتػػب ،ووفػػر ـبيم ػاً كب ػَتاً،
كاف عدد الراغبُت يف اغبضػور يتجػاوز ٕٓٓٓ شػخص ،فبػا أوقعهػم يف
حرجو بسبب عدـ توفر موارد مالية كافيػة ،فقصػدوا القاضػي ،فػإذا عنػده
مسئوؿ يف جهة رظبية ظبع عػن اؼبشػروع ،فعػرض تزويػدىم دبػائيت ذبيحػة،
وربمػل تكػػاليف اؼبكيفػػات الصػػحراوية ونقلهػػا ؾبانػاً ،وكػػاف مػػن فضػػل اهلل
إس ػ ػػبلـ الكث ػ ػػَت م ػ ػػن ال ػ ػػدعاة ،ى ػ ػػذا التوفي ػ ػػق م ػ ػػن اهلل تع ػ ػػاىل ج ػ ػػاء بع ػ ػػد
اس ػ ػػتثمارىم الكث ػ ػػَت م ػ ػػن الفك ػ ػػر واعبه ػ ػػد الس ػ ػػتقطاب القنص ػ ػػل ،وأخ ػ ػػذ
اؼبوافقات البلزمة.
ٕ) ب ػػدؤوا ببن ػػاء مب ػػٌت (وق ػػف) للمكت ػػب ،يض ػػم مكات ػػب وؿب ػػبلت ذباري ػػة،
وقاعػػات للتػػدريب وخػػدمات للمسػػلمُت اعبػػدد ،وقػػد وفقهػػم اهلل بػػداعم
يقػػدـ أرضػاً علػػى شػػارع رئيسػػي ،فبػػدؤوا ولػػيس لػػديهم سػػوى مبلػػغ يسػػَت،
ولكنهم ؼبسوا أف الكثَت من الناس يأتوف ويسألوف كم باقي ،ويشػاركوف،
كل على قدر طاقتو ،حىت اكتمل اؼببٌت.
ٖ) ت اختي ػػار أعض ػػاء ؾبل ػػس اإلدارة م ػػن الف ػػاعلُت ول ػػيس اؼبتع ػػاونُت بفض ػػل
أوق ػ ػػاهتم وأظب ػ ػػائهم فق ػ ػػط ،فه ػ ػػم يش ػ ػػاركوف يف التخط ػ ػػيط ويش ػ ػػاركوف يف
التنفيذ.
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ٗ) إذا ف ػػاض عن ػػدىم أي مب ػػالغ مالي ػػة يش ػػرلو ا يف بػ ػرامج الس ػػنة اعبدي ػػدةو
باعتبارىا قرضاً هبب اسًتداده ،وتوجيهو لبلستثمار.
٘) ت عمػػل ربػػالف اس ػًتاتيجي مػػع مؤسسػػة خَتيػػة ماكبػػة ،قامػػت اؼبؤسسػػة
بإفادهتم إدارياً ومالياً وزبطيط برنامج دعوي ،وقامت اعبهة بتػويل التنفيػذ
وتقدًن الربامج الدعوية يف منطقتهم.
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الدراسة الثالثة

توج ػ ػػد ف ػ ػػرص كث ػ ػػَتة ومتع ػ ػػددة أم ػ ػػاـ اعبه ػ ػػات اػبَتي ػ ػػةو حبي ػ ػػ ث يبك ػ ػػن
اسػػتثمارىا وتنميػػة اؼب ػوارد اؼباليػػة مػػن خبلؽبػػا ،كمػػا تُوجػػد العديػػد مػػن األب ػواب

والفرص اليت م تستثمر إىل اآلف ،ومع كػوف ذلػك صػحيحاًو إال أنػو ال بػد مػن
أف تض ػػع اعبه ػػة ع ػػدداً م ػػن اؼبع ػػايَت ال ػػيت تلت ػػزـ ػػا عن ػػد اإلق ػػداـ عل ػػى قػ ػرارات
االس ػػتثمارو ذبنب ػاً للمخ ػػاطرة والتش ػػتت .وى ػػذه ع ػػدد م ػػن أب ػػرز اؼبع ػػايَت ال ػػيت ت
تطويرىا لتستفيد منها اعبهات اػبَتية ،وليس بالضرورة تطبيق كل ىذه اؼبعػايَت
يف كل قرا ٍر ومشروع:
ٔ -أف تكوف اؼبشروعات بعيد ًة عػن احملػاذير الشػرعية ،وبعيػد ًة عػن الشػبهات
سبامػ ػاً ،وأف تك ػػوف مقبول ػػة اجتماعيػ ػاً ،ورظبيػ ػاً ،ح ػػىت ال ت ػػؤثر عل ػػى ظبع ػػة
ومسَتة اعبهة اػبَتية.
ٕ -أف يُق ػػدـ للمش ػػروع ملخ ػػص تنفي ػػذي مكت ػػوب وب ػػوي :فك ػػرة اؼبش ػػروع،
وفبيزاتػو ،وعقباتػػو ،والتكلفػػة التقديريػػة ،والعوائػػد التقديريػػة ،ومػػدة التنفيػػذ،
والكوادر اؼبطلوبة للنجاح.
ٖ -توفَت دراسة جدوى وفق األسػس العلميػة ،وهبػب أف يُ َسػلط الض ُػوء علػى
اؼبخ ػػاطر احملتمل ػػة ،وكيفي ػػة التعام ػػل معه ػػا ،باإلض ػػافة إىل جوان ػػب دراس ػػة
اعبدوى األخرى :الفنية والتسويقية واؼبالية ..وغَتىا.
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ٗ -ومهما كانت اؼبشاريع ذات ٍ
ىدؼ نبيػل فإنػو هبػب أف تكػوف ؽبػا جػدوى
رحبي ػػة ،وأف يل ػػيب اؼبش ػػروع حاج ػػة موج ػػودة ،ول ػػو عم ػػبلء واض ػػحوف ،وال
تقدـ عليو اعبهة اػبَتية فقط ألسباب عاطفية.
٘ ت-ػػوفَت كػػادر إداري متفػػرغ ومنفصػػل عػػن إدارة اعبهػػة اػبَتيػػة ،لديػػو اػبػػربة
الكافيػ ػ ػػة إلقبػ ػ ػػاح اؼبشػ ػ ػػروع االسػ ػ ػػتثماري ،ومػ ػ ػػن اؼبهػ ػ ػػم دائم ػ ػ ػاً التفكػ ػ ػػَت
(بالشخص قبل الفكرة).
 ٙيُ-فضل أف ال تدخل اعبهة اػبَتية إال يف مشػروع قػائم ،وقػد ذبػاوز مرحلػة

التأسيس ،وحقق نتائج جيدة ،وأف ال يكػوف مشػروعاً علػى الػورؽ سػيبدأ
مػػن الصػػفرو ألف ذلػػك يسػػتنزؼ الكثػػَت مػػن الوقػػت ،واعبهػػد ،الػػذي ال
تس ػػتطيع اعبهػػة اػبَتيػػة ربملػػو ،وإذا كانػػت ىنػػاؾ قناعػػة كاملػػة بتأس ػػيس
مشػػروع اسػػتثماري جديػػد مػػن البدايػػة ،فيجػػب تػػوفَت دراسػػات متكاملػػة
وخط ػ ػػط تفص ػ ػػيلية ،وإدارة متخصص ػ ػػة ،ومػ ػ ػوارد مالي ػ ػػة ـبصص ػ ػػة وكافي ػ ػػة
للمشروع قبل البداية بو.

ػروع حق ػ ػػق خس ػ ػػائر س ػ ػػابقةو إال
- ٚال ي ػ ػػتم ال ػ ػػدخوؿ يف االس ػ ػػتثمار يف مش ػ ػ ٍ
بشػ ػػرط أف تك ػ ػػوف اػبسػ ػػارة ألس ػ ػ ٍ
ػباب واضػ ػػحة ،مث ػ ػػل :س ػ ػػوء اإلدارة ،أو
ضػػعف التمويػػل ،أو أمػػر خػػارج عػػن اإلرادة ،وال بػػد مػػن معرفػػة السػػبب
ػروع قبػػل ؿباولػػة أخػػذه واعتبػػاره فرصػػة ،مػػع التأكػػد
اغبقيقػػي لتعثػػر أي مشػ ٍ

من أنو يتوفر لدينا اغبل الكامل للتمكن من ذباوز مرحلة اػبسارة.
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- ٛال بػػد مػػن دراسػػة الوضػػع اؼبػػايل والسػػمعة للشػػركاء ودراسػػة تػػارىبهم يف ؾبػػاؿ
األعمػػاؿ وقػػدراهتم اؼباليػػة ،فلػػيس مػػن اؼبناسػػب ألي جهػػة خَتيػػة أف تسػػتقل
ب ػػذاهتا يف اؼبش ػػاريع االس ػػتثماريةو ب ػػل ق ػػد تك ػػوف الشػ ػراكات يف حقه ػػا أوىل،
ول ػػيس م ػػن اؼبناس ػػب يف اؼبقاب ػػل أف تُق ػ ِػدـ اعبه ػػة اػبَتي ػػة عل ػػى الشػ ػراكة قب ػػل
ربقيق معر ٍفة كافية عن الشريك ،سواء كاف مؤسسة أو فرداً.

- ٜال بد أف يكوف لدى اعبهة اػبَتية الوقت الكايف لدراسة اؼبشروع ،وهتيئػة
الفرصػػة لنجاحػػو ،وال تضػػطر للػػدخوؿ الس ػريع وغػػَت احملسػػوب يف فػػرص
ومشػروعات تعتقػػد أف الوقػت ضػػيق وأ ػػا سػتفوت إذا م تبػػادر باؼبشػػاركة
واالستثمار فيها.
ٓٔ  -يػُ َفض ػ ُػل أف تض ػػع اعبه ػػة اػبَتي ػػة ح ػػداً مالي ػاً أقص ػػى للمش ػػروع ،وأف ال
تزيػػد اؼبشػػاركة يف اؼبشػػروع الواحػػد عػػن رأس مػ ٍ
ػاؿ ؿبػػدد بسػػقف أعلػػى ال
يصح ذباوزه أبداً.
ٔٔ  -يػُ َفض ػ ُل أف تضػػع اعبهػػة اػبَتيػػة بعػػض احملػػاور يف حسػػبا ا عنػػد ازبػػاذ
قػ ػرار االس ػػتثمار ،وم ػػن ذل ػػك ؿب ػػور البع ػػد اعبرػ ػرايفو ف ػػبل تتب ػػٌت مش ػػروعاً
يص ػػعب عليه ػػا مراقبت ػػو ومتابعت ػػو لبع ػػده ع ػػن موقعه ػػا ،واالرتب ػػاط ب ػػاعبودة
والتميز يف اؼبنتج ،واػبدمات اليت يقػدمها اؼبشػروع ،وانسػجاـ اؼبشػروع يف
الرؤي ػػة م ػػع اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،ووج ػػود مي ػػزة نس ػػبية تػ ػربط ب ػػُت اعبه ػػة اػبَتي ػػة

واؼبشروعو كػأف يقػوـ اؼبشػروع علػى فكػرة وجػود عػدد كبػَت مػن الفػروع أو
اؼبستفيدين عند اعبهة اػبَتية.
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نموذج:
جه ػػة خَتي ػػة دولي ػػة تعم ػػل يف بريطاني ػػا ،ويعم ػػل ل ػػديها أكث ػػر م ػػن ٖٙ
موظف ػ ػاً متفرغ ػ ػاً ،إض ػ ػػافة إىل ٓ٘ٔ موظف ػ ػاً تُش ػ ػػرؼ عل ػ ػػيهم يف دول ػ ػػة أخ ػ ػػرى،
ػت منػ ػػذ أكثػ ػػر مػ ػػن عش ػ ػرين عام ػ ػاً ،ولػ ػػديها إي ػ ػرادات ثابتػ ػػة مػ ػػن عوائػ ػػد
تأسسػ ػ ْ
األوقػػاؼ ،تصػػرؼ منهػػا علػػى احتياجاهتػػا الدائمػػة ،وىنػػاؾ تربعػػات غػػَت ثابتػػة
تتوسع ا حسب توافر الدعم.

منذ بداية التأسػيس ت شػراء مبػٌت كامػل علػى مسػاحة جيػدة ،وبػو عػدد
مػ ػػن اؼبرافػ ػػق الػ ػػيت تُقػ ػػدـ خػ ػ ٍ
ػدمات ُربقػ ػػق إي ػ ػرادات ،مثػ ػػل :اؼبدرسػ ػػة ،ومكتػ ػػب
خ ػػدمات س ػػياحية ،ومطع ػػم ،ومكتب ػػة ،وص ػػالة ألع ػػاب رياض ػػية ،وس ػػكن ي ػػتم
تأجَته للمسلمُت اعبدد ،أو الطبلب ،كمػا ت إطػبلؽ مشػاريع إسػكاف طػبلب
احتياج كبَت.
قرب اعبامعات ،فحقق دخبلً جيداً بسبب وجود
ٍ
ػت
حرصػاً علػػى االسػػتقرار اؼبػػايل والنجػػاح يف مسػػَتة عملهػػا اػبػػَتي ،قامػ ْ
عدد من اؼبشاريع اػبَتيػة الػيت ت إطبلقهػا يف ع ٍ
بتحويل ٍ
ػدد مػن الػدوؿ األفريقيػة
ػدأت زبفػػف عنهػػا الػػدعم بشػػكل سػػنوي متزايػػد،
إىل صبعيػػات خَتيػػة ؿبليػػة ،وبػ ْ
حىت تبدأ اؼبشاريع واعبمعيات تعتمد على نفسها ذاتياً.
األمػػُت العػػاـ يػػرى أنػػو لنجػػاح االسػػتثمارات هبػػب أف توجػػد إدارة مسػػتقلة
ع ػػن اعبمعي ػػة ،وفري ػػق متخص ػػص ،وسياس ػػات ثابت ػػة ،وأف يك ػػوف حج ػػم عبلق ػػات
دور كبَت يف النجاح االستثماري للجهات اػبَتية.
اؼبسئولُت جيداًو ألف لذلك ٌ
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كم ػػا ي ػػرى أف أى ػػم أس ػػباب الفش ػػل أحيانػ ػاً ى ػػو رئ ػػيس اعبه ػػة اػبَتي ػػة،
وذلك بسبب عدـ التعامػل باحًتافيػة (مثػل عػدـ االىتمػاـ بدراسػات اعبػدوى)
وكذلك بسبب الفردية يف ازباذ القرارات ،ويرى أف على إدارة اعبهػة اػبَتيػة أف
تتجنػػب الػػدخوؿ يف مشػػاريع تشػػريليةو أل ػػا تسػػتنزؼ مواردىػػا ،وتصػػرفها عػػن
عملهػا األصػػلي ،وغالػػب االسػػتثمارات التشػريلية  -مثػػل اؼبطػػاعم والسػػياحة -
تفشل عند اعبهات اػبَتيػة .بينمػا االسػتثمارات العقاريػة أو اؼبشػاركة يف نشػاط
اسػػتثماري ذبػػاري مػػع رجػػل أعمػػاؿ لديػػو دراسػػات كافيػػة ونػػاجح يف عملػػو ىػػو
التوجو األفضل للجهات اػبَتية ،وىنػا ينبرػي أف ال تقػوـ اعبهػة اػبَتيػة دبنافسػة
التجػػارو حػػىت ال تتضػػرر يف عػػدـ تلقػػي الػػدعم مػػنهم ،فهػػم األقػػوى ماديػاً ،فقػػد
ػرت َم ػ ػػن
ػت إحػ ػػدى اعبهػ ػػات اػبَتيػ ػػة باالس ػ ػػتثمار يف مصػ ػػنع ميػ ػػاه فخسػ ػ ْ
قامػ ػ ْ
ػت يف خبلف ػ ػػات إداري ػ ػػة ،وفش ػ ػػل اؼبش ػ ػػروع .وق ػ ػػد ك ػ ػػاف م ػ ػػن
نافس ػ ػػتهم ،ودخل ػ ػ ْ
األجدى ؽبا الدخوؿ يف شر ٍ
اكات تفيد اعبميع.

مثال :إحدى اعبهات اػبَتية كانت تقػيم مناسػبات صباىَتيػة بش ٍ
ػكل دائػم
وعلى مدار عدة سنوات ..وأل ػا حباجػة إىل توثيػق ىػذه الفعاليػات إعبلميػاً ونقلهػا
لتحقيق أكرب فائدةو فقد أتاحػت للفريػق اإلعبلمػي العامػل أف يتحػوؿ إىل مؤسسػة
ذباريػػة خاصػػة تقػػدـ خػػدماهتا بسػػعر خػػاص داخػػل اعبهػػة اػبَتي ػة أو غَتىػػا بسػػعر
منافس للسوؽ وبقق عوائد للمؤسسة اػباصة واعبهة اػبَتية.
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الدراسة الزابعة

ت مػع
بناءً علػى الزيػارات اؼبيدانيػة ،واالسػتطبلعات ،واؼبقػاببلت الػيت سبػ ْ
ػدد م ػػن الق ػػائمُت عل ػػى اعبه ػػات اػبَتي ػػة يف ع ػ ٍ
عػ ٍ
ػدد م ػػن دوؿ اػبل ػػيج الع ػػريب،
وجػػدنا أف ىنػػاؾ عػػدداً مػػن العقبػػات األساسػػية اؼبتكػػررة يف إطػػارات عامػػة ،أو
بصػػور جزئيػػة ،وكػػاف ال بػػد لنػػا مػػن حصػػر وذكػػر ىػػذه العقبػػات ،حػػىت يبكننػػا
مسػػاعدة اعبهػػات اػبَتيػػة يف ذبنبه ػػا يف س ػػبيل االنتقػػاؿ إىل مرحلػػة جدي ػػدة يف
مسَتهتا لتنمية مواردىا اؼبالية من خبلؿ تفعيل االستثمارات.
العقبة األولى (العجز المادي):
االفتقػ ػػار إىل أسػ ػػس تنميػ ػػة اؼب ػ ػوارد اؼباليػ ػػة مػ ػػن خػ ػػبلؿ االسػ ػػتثمارات،
وأسس االستثمار نعٍت ا :رأس اؼباؿ ،واألصوؿ ،واؼبعرفػة ..إخل .ويػدخل يف
ىػػذه العقبػػة االفتقػػار إىل السػػيولة اؼباليػػة الػػيت يبكػػن تنشػػيطها اسػػتثمارياً لتػػدر
عوائد مالية.
وم ػػع ك ػػوف ى ػػذه العقب ػػة حقيقي ػة ورئيس ػػية ،إال أنن ػػا نعتق ػػد أف كث ػَتاً م ػػن
اعبهات اػبَتية تعيش مشػكلة اعتقادىػا بأنػو لػيس شبػة ؾبػاؿ لبلسػتثمار إال مػن
خبلؿ تػوافر رأس مػاؿ كبػَت وفػائض عػن االحتيػاج ،والواقػع أف فكْػر االسػتثمار
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دبعناه اؼبتقدـ ال يفًتض وجود رأس ماؿ كبَت ،وال فػائض ،وىػذا مػا سػيتم حبثػو
بالتفصػػيل بتوفيػػق اهلل وذكػػر أمثلتػػو ومباذجػػو يف شػػرح مبػػوذج أسػػاس يف الفصػػل
التايل من فصوؿ الكتاب.
ين ػػدرج رب ػػت ى ػػذه العقب ػػة ع ػػدـ مس ػػاعدة اعبه ػػات اؼباكب ػػة عبه ػػة خَتي ػػة
ؿبددة ،أو عدـ قناعة اؼباكبُت دبشاريع اعبهة اػبَتية ،وعػدـ اسػتثمار االقبػازات
السػ ػػابقة يف اعبهػ ػػة اػبَتيػ ػػة بطريقػ ػػة اسػ ػػتثمارية ،وعػ ػػدـ اسػ ػػتربلؿ اإلمكانيػ ػػات
اؼبتاحة للجهة ،وعدـ وجود مقر دائم حي ث يؤثر ذلك علػى كثػَت مػن األمػور،
وضػػعف مسػػتوى دخػػل أف ػراد اؼبنطق ػة ،ويػػدخل فيهػػا أف أكػػرب م ػوارد اعبمعيػػات
تكػػوف عبػػارة عػػن أمػواؿ ـبصصػػة ال يبكػػن التصػػرؼ فيهػػاو أل ػػا هبػػب أف تُنفػػق
يف أوجهها اؼبشروعة ؽبا.
العقبة الثانية (العجز المعرفي):
االفتق ػػار إىل األفك ػػار ال ػػيت تس ػػهم يف تنمي ػػة اؼب ػ ػوارد اؼبالي ػػة م ػػن خ ػػبلؿ
االسػػتثمارات ،ويػػدخل يف ذلػػك عػػدـ تػػوفر اػبػربة الكافيػػة يف ؾبػػاؿ االسػػتثمار،
والبقاء يف دائرة الًتكيز على ؾباالت ؿبدودة وضيقة ومألوفة.
سبب جػوىري وىػو االفتقػار إىل األشػخاص ذوي
ىذا العجز اؼبعريف لو ٌ
الكفػػاءة واػبػػربة والتخصػػص القػػادرين علػػى تنميػػة وإدارة االسػػتثمارات (عجػػز
بشري).

65

آفاق االستثمار

والس تتؤال ال تتذي يف تترض نفس تتو ى تتو :أيهم تتا أكث تتر أىمي تتة ،الم تتوارد
المالية ،أم الموارد البشرية؟
والواقع أننا م نطرح ىذا السؤاؿ على أي جهة خَتية فكانػت إجػابتهم
مػػًتددة أو ـبتلفػػة ،ف ػاعبميع يوافقػػوف علػػى أف اؼب ػوارد البش ػرية تُعتػػرب أكثػػر أنبي ػةً
وسػػبباً يف جلػػب وتنميػػة اؼب ػوارد اؼبالي ػة ،ومػػع ذلػػك فػػالواقع أف ب ػرامج اعبه ػػات
اػبَتي ػ ػػة واجتماع ػ ػػات الق ػ ػػائمُت عليه ػ ػػا واىتمام ػ ػػات ؾبل ػ ػػس إدارهت ػ ػػا تتجاى ػ ػػل
ٍ
بشكل مناسب لتلبيػة االحتياجػات
بشكل كبَت البح ث عن األفراد ،وتأىيلهم
ٍ
اؼبالية اؼبستقبلية.
يبقى أف التحدي اؼبعريف ،واستقطاب وتأىيػل الكػادر البشػري اؼبناسػب
لػػيس أمػراً سػػهبلً ،لكننػػا قػػدمنا يف الدراسػػة الثانيػػة مػػا يسػػاعد علػػى زبطػػي ىػػذه
العقبة ،كما أننا يف الفصػل القػادـ سنسػتعرض الكثػَت مػن األفكػار االسػتثمارية
والتجارب العملية اليت رباوؿ تقليص سلبية عدـ وجود أفكار.
أخَتاً ..نشَت إىل أنو ينػدرج ربػت ىػذه العقبػة :عػدـ قػدرة اعبهػة اػبَتيػة

عل ػ ػػى اس ػ ػػتربلؿ الف ػ ػػرص ،وع ػ ػػدـ الق ػ ػػدرة عل ػ ػػى تفعي ػ ػػل األقس ػ ػػاـ النس ػ ػػائية أو
اؼبتطوعُت ،وعدـ القدرة على دراسة اؼبشاريع واألفكار اؼبتاحة.
العقبة الثالثة (العجز اإلداري):
االفتق ػػار إىل القاع ػػدة التنظيمي ػػة واإلداري ػػة ال ػػيت تس ػػهم يف تنمي ػػة اؼبػ ػوارد
اؼباليػػة مػػن خػػبلؿ تفعيػػل وتنميػػة االسػػتثمارات ،ويػػدخل فيهػػا عػػدـ التفػػرغ مػػن
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قب ػػل الك ػػادر اإلداري اؼبس ػػئوؿ ع ػػن اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،أو ع ػػن قس ػػم تنمي ػػة اؼبػ ػوارد
اؼباليػػة بالتحديػػد ،وعػػدـ وجػػود خطػػط إعبلميػػة ،وعػػدـ وجػػود دعايػػة وإعػػبلف،
وموظبية العمل يف بعض اعبهات اػبَتية ،وعدـ وجود التخطيط لتنميػة اؼبػوارد،
أو العجز عنو ،وضعف األنشػطة والػربامج الػيت تقػدمها اعبهػة اػبَتيػة ،وضػعف
أو صػػعوبة التواصػػل مػػع الػػداعمُت ،وضػػبابية صػػورة اعبهػػة لػػدى اجملتمػػع ،وعػػدـ
وجود خرباء ،وتشتت اعبهود والطاقات ،وعدـ وضوح الرؤية ،ورضا أصػحاب
القرار بالواقع ،وضعف الثقة بالذات لدى العاملُت على تنمية اؼبوارد ،وضػعف
معرفة العاملُت يهتهم اػبَتية ،واػبوؼ من اؼبخاطرة واػبسارة.
العقبة الرابعة (القناعات والتخوفات الخاطئة):
من العقبات :وجود قناعات وـباوؼ لدى قادة اعبهة اػبَتيػة مػن تػأثَت
االستثمارات على ظبعة وتوجو ونشػاط اعبهػة ،والنظػرة الشػرعية للموضػوع الػيت
تصػػل إىل حػػد ربػػرًن اسػػتخداـ التربعػػات يف تنميػػة االسػػتثمارات ،فقػػد يك ػػوف
ؼ زائػ ػػد ،أو عػ ػػدـ رغبػ ػػة أصػ ػػحاب الق ػ ػرار يف ربمػ ػػل
لػ ػػدى اعبهػ ػػة اػبَتيػ ػػة زبػ ػػو ٌ
اؼبسػ ػػئولية ،أو القناعػ ػػة بانعػ ػػداـ الثقػ ػػة يف اعبمعيػ ػػة ،أو نشػ ػػاطها أو إدارهتػ ػػا ،أو
ػدد مػن ىػذه التخوفػات أو
القناعة بعدـ إحساس التاجر باعبهة .وقػد يكػوف ع ٌ
القناعػػات صػػحيحة وقائمػػةو إال أننػػا هبػػب أف ال قبعلهػػا ذريعػةً لتجنػػب تفعيػػل
االس ػػتثمارات يف اعبه ػػات اػبَتي ػػةو ب ػػل علين ػػا أف ن ػػدرس كي ػػف نتجن ػػب ى ػػذه
اؼبخاوؼ والقناعات.
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نموذج:
أحػػد اؼبوس ػرين جػػاء إىل جهػ ٍػة خَتيػػة وقػػدـ ؽبػػم اث ػػٍت عش ػػر ملي ػػوف
ليقوموا باستثمارىا ؼبػدة عشػر سػنوات يف بنػاء مسػاكن خَتيػة وكبوىػا مث يعيػدوا

لاير

إليػػو رأس اؼبػػاؿ ،وقػػد درسػوا األمػػر ووافػػق كافػػة اؼبسػػئولُت يف اعبهػػة اػبَتيػػة علػػى
ذلػػكو إال أف رئػػيس ؾبلػػس اإلدارة ذو اؼبقػػاـ الفاضػػل رفػػض األمػػر ،وقػػاؿ :ىػػذا
يف ذميت وأنا ال أربمل ىذه اؼبسئولية،
وبقيت ىذه اعبهة إىل اليوـ تطلػب مػاالً
ْ

لتسَت أمورىا.

إننػػا كبتػػاج إىل توقػ ٍ
ػف طويػػل عنػػد تػػأثَت قناعػػات أصػػحاب الق ػرار علػػى
ػدـ علػػى األمػػُت أحيانػاً  ،-وكبػػن نريػػد
زيػػادة دخػػل اعبهػػة اػبَتيػػة  -فػػالقوي مقػ ٌ
قػػادة قػػادرين علػػى جلػػب اؼبزيػػد مػػن اؼب ػوارد ،واسػػتثمار اؼب ػوارد اؼبتاحػػة بش ػ ٍ
ػكل
أفضل ،إضافةً إىل قادة قادرين على تبٍت اؼبشاريع اػبَتية وتنفيذىا.
العقبة الخامسة (األنظمة الرسمية):
اؼبتر ػَتات النظاميػػة واػبارجيػػة الػػيت قػػد تػػؤثر علػػى كافػػة األنشػػطة اػبَتيػػة
دور يف
واالجتماعي ػ ػػة يف اجملتم ػ ػػع بأس ػ ػػره ،ى ػ ػػذه العقب ػ ػػة ل ػ ػػيس للجه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة ٌ
ػبلع ووعػػي دبػػا وبػػدث يف
حصػػوؽبا أو ذبنبهػػاو لكنهػػا هبػػب أف تكػػوف علػػى إطػ ٍ
ؿبيطهػػا مػػن مسػػتجدات ،واػبطػػوة الرئيسػػية الػػيت عليهػػا التأكػػد منهػػا تتمثػػل يف
التع ػػرؼ الكام ػػل عل ػػى األنظم ػػة اغبالي ػػة ،ووج ػػود مرجعي ػػة نظامي ػػة أو ش ػػرعية،
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ومظلػ ػػة داعمػ ػػة لكػ ػػل أعمػ ػػاؿ واس ػ ػػتثمارات اعبهػ ػػة .هبػ ػػب مبلحظػ ػػة أف كاف ػ ػػة
العقبات السابقة يبكن التحكم ا ،باستثناء عقبة األنظمة.
وينػػدرج ربػػت ىػػذه العقبػػة التعقيػػدات اإلداريػػة للمصػػارؼ وصػػعوبة فػػتح
اغبس ػػابات البنكي ػػة ،أو عم ػػل االس ػػتقطاعات والتح ػػويبلت اؼبالي ػػة ،والتربع ػػات
القادمة من بعض اؼبنظمات الدولية وغَت ذلك.
إذا كنتتا نتحتتدث عتتن المستتائل الماليتتة م تراراً وتك ترارا فتتإن الستتب

يرجع إلى تعامل العديد من الجهات الخيرية مع المال بشكل إداري غيتر
صحيح.
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الفصل الثالث

 األسباب اليت سبنع اعبهات اػبَتية من االستثمار.
 أساس رأس اؼباؿ.
 أساس األصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة.
 أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية وقواعد البيانات.
 أساس (اؼبيزة اػباصة) أو (الكفاءة اعبوىرية).
 أساس األفكار اإلبداعية والفرص الساكبة.
 مبوذج األوقاؼ ،توسيع صور الوقف من خبلؿ أسس االستثمار.
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توضيح نموذج (أساس):
نموذج أساس لالستثمار في الجهات الخيرية:
الصورة الذىنية
التنظيم اإلداري والمالي أساس االستثمار

أفكار االستثمار

محر

االستثمار

التقييم واؼبراجعات
مب ػ ػػوذج (أس ػ ػػاس) اؼبوض ػ ػح أع ػ ػػبله يه ػ ػػدؼ إىل تنمي ػ ػػة اؼب ػ ػوارد اؼبالي ػ ػػة يف
اعبهػػات اػبَتيػػة مػػن خػػبلؿ االسػػتثمارات اآلمنػػة ،مػػع بقػػاء االسػػتثمار كوسػ ٍ
ػيلة
تسػػاعد اعبهػػة اػبَتيػػة يف ربقيػػق أىػػدافها ،مػػع احملافظػػة علػػى تركيزىػػا وتوجههػػا
لؤلعماؿ اػبَتية.
والنمػػوذج يقتضػػي وجػػود تنظػػيم داعػػم لبلسػػتثمار يبكننػػا مػػن اكتشػػاؼ
األسػػس الػػيت سبلكهػػا اعبهػػة اػبَتيػػة ..مث تطػػور األفكػػار االسػػتثمارية بنػػاءً علػػى

ىذه األسس ..وزبتار (احملرؾ) الذي سيتوىل ىذا االستثمار.
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الطبب األول:

االفتق ػ ػ ػػار إىل وج ػ ػ ػػود األس ػ ػ ػػس االس ػ ػ ػػتثمارية (رأس اؼب ػ ػ ػػاؿ  ،األص ػ ػ ػػوؿ،
اؼبعرفة..إخل) ،حي ث أف الرالب أف ىناؾ قناعة سائدة (وىػي صػحيحة بشػكل
ػاؿ وف ػػَت
نس ػػيب) أن ػػو ال يبك ػػن للجه ػػة اػبَتي ػػة أف تس ػػتثمر م ػػا م يك ػػن ل ػػديها م ػ ٌ
فائض عن حاجتها ،ورأس اؼباؿ ىو أحػد األسػس االسػتثمارية الػيت يُبػٌت عليهػا
التوسػع يف االسػتثمار ،لكنػو لػيس األسػػاس الوحيػد ،ولػيس بالضػرورة أف يكػػوف
وفَتاً وفائضاً عن اغباجة لتقوـ اعبهة اػبَتية باستثماره.
واعبػػدير بالػػذكر أف عػػدداً كبػَتاً مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة سبلػػك أُسسػاً اسػػتثمارية
جيػ ػػدةو لكنهػ ػػا لؤلس ػ ػػف ال ت ػ ػػدرؾ ذل ػ ػػك! وس ػ ػػيأيت توض ػ ػػيح ع ػ ػػدد م ػ ػػن األس ػ ػػس
االستثمارية ،ومباذج استثمارىا لتحقيق عوائد منها ،فيما يلي بإذف اهلل.
الطبب الجاىٌ:

االفتقار إىل األفكار االستثمارية ،وعدـ القدرة على تطػوير اؼبشػروعات
عند توافر بعض األسس (تشريل رأس اؼباؿ ،اؼبشاركة باؼبوجودات.)...
يف بعض األحياف يكوف األساس االسػتثماري متػوفراً (مثػل وجػود أرض
أو مبػػٌت عقػػاري) ،وتعػػي اعبهػػة اػبَتيػػة وجػػود ىػػذا األسػػاس ،لكنهػػا ال تعػػرؼ
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كيف تطػور األفكػار لتحوؽبػا إىل مشػ ٍ
روعات اسػتثمارية تػدر عوائػد ماديػةو مػن
غٌت عنها.
غَت أف ذبد نفسها يف مشكبلت وانشراالت ىي يف ً

وىذا ال يُعد عيباً يف اعبهة اػبَتية أو القائمُت عليهاو ألف تطوير
األعماؿ ( )Business Developmentوإدارة اؼبشروعات ( Project
 )Managementىي :زبصصات قائمة وؽبا روادىاو ولكن اؼبشكلة ىي بقاء
ىذه األصوؿ معطلة عن االستثمار ،يف الوقت الذي تعاين فيو اعبهة اػبَتية
من ٍ
نقص يف مواردىا اؼبالية.
الطبب الجالح:

االفتقػار إىل الكفػػاءات واػبػربات القػػادرة علػى تبػػٍت االسػػتثمار وتوجيهػػو
وتنميتػػو (ؿبػػرؾ االسػػتثمار) .تعػػاين اعبهػػات اػبَتيػػة مػػن عػػدـ وجػػود كفػ ٍ
ػاءات
متخصصػػة يبكنهػػا تفعيػػل عناصػػر القػػوة لػػدى اعبهػػة اػبَتيػػة ،وربويلهػػا ؼبصػػدر
ٍ
دخل مادي من خبلؿ االستثمار.
ويف مب ػػوذج (أس ػػاس) ف ػػإف االق ػ ػًتاح األكث ػػر عملي ػػة وواقعي ػػة ى ػػو :أف تزي ػػد
اعبه ػػات اػبَتي ػػة عبلقته ػػا دبػ ػػن ىب ػػدمها ِم ػػن داخ ػػل أو خػ ػػارج اعبه ػػة م ػػن اػب ػ ػرباء
والوسػػطاء واؼبتخصصػػُت يف ؾبػػاالت االسػػتثمار ،مقابػػل نسػػبة مػػن صػػايف األربػػاح
العائػػدة للجهػػة اػبَتيػػة ،وبالتػػايل تضػػمن اغبصػػوؿ علػػى أفضػػل الفػػرص االسػػتثمارية،
وتضمن أ ا ال تتكلف أي شيء حىت تأتيها األرباح بإذف اهلل تعاىل.
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وىػػذا األمػػر ينطبػػق علػػى كػػل مػػن سػػيقوـ بعمليػػة اإلدارة والتشػػريل ،أو
ػروع اسػػتثماري ستشػػارؾ اعبهػػة اػبَتيػػة فيػػو ،وسػػيتم التعػػرض
يُشػػرؼ علػػى مشػ ٍ
ؽبذا األمر بشكل تفصيلي أكثر يف الفصل األخَت من الكتاب.
نموذج:
استشػػارين أحػػد العػػاملُت يف إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة اؼبسػػئولة عػػن دعػػوة
غَت اؼبسلمُت فقاؿ :عنػدنا صػيٍت مسػلم عقليتػو التجاريػة جيػدة وعنػده أفكػار،
وقد كاف يعمل تاجراً يف بلده ،ونريده أف يستثمر لنا بعض اؼباؿ!!
وأخػػربين أحػػدىم أ ػػم سػػلموا مػػاالً ألحػػد منسػػويب اعبهػػة اػبَتيػػة ليتػػوىل
اس ػػتثماره يف س ػػوؽ األس ػػهم ،فخس ػػروا أكث ػػر م ػػن نص ػػف اؼببل ػػغ دوف علمه ػػم،
فسارعوا بسحب باقي اؼببلغ.
مػن اػبطػػأ أف تتخػػذ اعبهػػة اػبَتيػػة قػراراً ارذباليػاً دبػػنح األمػواؿ لفػ ٍ
ػرد يقػػوـ
بتشريلها..
الطبب السابع:

االفتقار إىل قاعدة تنظيمية وإدارية داخل اعبهة اػبَتيػة تُسػهم يف تنميػة
بأس ػرىا .فػػبل ذبػ ُػد أف
االسػػتثماراتو دوف أف تطرػػى علػػى مسػػَتة وتوجػػو اعبهػػة ْ
مسػػئولية وصػػبلحية االسػػتثمار يف اعبهػػة اػبَتيػػة لػػدى إدارة أو أف ػراد ؿبػػددين،
واغبػػل باختصػػار ىػػو إعػػادة ترتيػػب اؽبيكػػل اإلداري دبػػا يضػػمن ربديػػد مسػػئولية
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االس ػػتثمار بش ػػكل دقي ػػق وعمل ػػي ل ػػدى إدارة ـبصص ػػة وف ػػرد ؿب ػػدد م ػػع فري ػػق
حسب االحتياج ،وسيتم التعرض ؽبذا األمػر بش ٍ
ػكل تفصػيلي أكثػر يف الفصػل
األخَت من الكتاب.
الطبب ارتامظ:

قناعات وـباوؼ القائمُت علػى اعبهػة اػبَتيػة مػن تػأثَت االسػتثمار علػى
ظبعػػة اعبهػػة اػبَتيػػة ،أو تريػػَت التوجػػو الػػذي قامػػت ألجلػػو ،أو االنشػػراؿ عػػن
األنشطة الرئيسية ،أو تسرب الكفاءات إىل ؾباؿ االستثمار اػباص..إخل.
لن تنطلق تنمية الموارد المالية ..إذا كان القيادة تقليدية
واغب ػػل لكػ ػػل ذلػ ػػك ىػ ػػو التنظػ ػػيم الػ ػػداخلي ،واالسػ ػػتفادة مػ ػػن مفػ ػػردات
وعناص ػػر موض ػػوع الص ػػورة الذىني ػػة للجه ػػات اػبَتي ػػة وتَبني ػػو باس ػػتمرار ،وى ػػذا
سوؼ نتعرض لو أيضاً بالتفصيل يف الفصل األخَت من الكتاب.

فيم ػ ػػا يل ػ ػػي م ػ ػػن ى ػ ػػذا الفص ػ ػػل س ػ ػػيتم اس ػ ػػتعراض ع ػ ػ ٍ
ػدد م ػ ػػن األس ػ ػػس

االس ػػتثمارية ال ػػيت تس ػػاعد اعبه ػػة اػبَتي ػػة يف تنمي ػػة االس ػػتثمارات ،وى ػػي عل ػػى
النحو التايل:
(ٔ) أساس رأس اؼباؿ.
(ٕ) أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية وقواعد البيانات.
(ٖ) أساس األصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة.
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(ٗ) أساس (اؼبيزة اػباصة) أو (الكفاءة اعبوىرية).
(٘) أساس األفكار اإلبداعية والفرص الساكبة.
( )ٙمبوذج األوقاؼ ،توسيع صور الوقف من خبلؿ أسس االستثمار.
وربت كل أساس سػنقدـ توضػيحاً كافيػاً وعػدداً مػن أفكػار اؼبشػروعات
االسػػتثمارية الكفيلػػة بتحقيػػق عوائػػد ماديػػة بشػػكل أو بػػآخر وبنسػػب متفاوتػػة
بتوفيق اهلل تعاىل.
نموذج:
تُع ػػد صبعي ػػة اإلحس ػػاف الطبي ػػة يف جيػ ػزاف ناش ػػئةو إال أ ػػا وم ػػن ب ػػداياهتا
ػت علػ ػػى أسػ ػػاس التخصػ ػػص
تتبػ ػػٌت العديػ ػػد مػ ػػن عناصػ ػػر النجػ ػػاح .فقػ ػػد انطلقػ ػ ْ
واالحتي ػ ػػاج يف اؼبنطق ػ ػػةو حي ػ ػػ ث تُق ػ ػػدـ خ ػ ػػدمات ص ػ ػػحية نظامي ػ ػػة ،وق ػ ػػد ب ػ ػػذؿ

الق ػػائموف عليه ػػا جه ػػداً الختي ػػار ىوي ػػة تعك ػػس اؼبس ػػتوى اؼب ػػأموؿ ،وم يتع ػػاملوا
بعشػوائية مػػع اختيػػار االسػػم والشػػعار وغػػَته( ،ال بػػد مػػن التفػػرد والتميػػز يف كػػل
تفاصيل عملك).
كاف تأسيس اعبمعية إحدى شبرات ٍ
لقاء علمي اطلعػوا مػن خبللػو علػى
ذبػػارب صبعيػػات صػػحية ناجحػػة أخػػرى ،وبػػدؤوا بأخػػذ موافقػػة رجػػاؿ أعمػػاؿ
وأطب ػػاء ووجه ػػاء وط ػػبلب عل ػػم ،مث حص ػػلوا عل ػػى اؼبوافق ػػة الرظبي ػػة م ػػن ال ػػوزارة،
وانطلقػ ػ ػوا م ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ ال ػ ػػدعم اؼب ػ ػػايل الرظب ػ ػػي ال ػ ػػذي سبنح ػ ػػو ال ػ ػػوزارة لتأس ػ ػػيس
صبعية خَتية.
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ت تشكيل ؾبلػس إدارة مػن ٖٔ فػرداً مػنهم وكيػل أمػارة اؼبنطقػة ،وسبكنػوا
ػكلت انطبلقػػتهم الفعليػػة ،وق ػػدـ ؽبػػم أح ػػد
مػػن صبػػع قراب ػػة ٓٓٗ ألػػف لاير ش ػ ْ
الداعمُت مساحة مفتوحة ؼبقر اؼبكتب الرئيسػي (قػاؿ :ىػي لكػم حػىت تسػترنوا
عنها) ،فتم تشكيل وتأثي ث اؼبقر ،وبدأت اللجاف أعماؽبا.
بػدأت اللجنػة الفنيػػة بوضػع اؼبشػاريع الطبيػػة الػيت زبػدـ فئػػات ؿبػددة مػػن
اؼبرضػػى ،وكػػل مشػػروع تُوضػػع لػػو خطػػة ويسػػوؽ ،فيػػأيت التمويػػل بتوفيػػق البػػاري،
رت كثَتاً من الدعم.
علماً بأف العبلقات الشخصية يف نفس الوسط الطيب وف ْ
مػػن اؼبشػػاريع الػػيت ت إطبلقهػػا مشػػروع اإلسػػكاف اػبػػَتي للم ػرافقُت مػػع
اؼبرضػػى اؼب ػراجعُت ،وكثػػَتٌ مػػنهم فق ػراء وال هبػػدوف تكلفػػة السػػكن ،وىػػذه تعتػػرب
خدم ػػة جدي ػػدة دبيزاني ػػة متواض ػػعة ج ػػداً .وك ػػذلك األم ػػر م ػػع مش ػػروع توص ػػيل
اؼبرضى ِمن القرى إىل اؼبستشفى والعكس.
مث وفقهم اهلل بأف تربع أحد التجار من أعضػاء ؾبلػس اإلدارة بػأرض يف
موقػػع متميػػز ،وت اسػػتكماؿ تصػػميمها وبػػدء استصػػدار الًتاخػػيص البلزمػػة ؽبػػا،
واؽبػػدؼ تسػػويق فكػػرة إنشػػاء وقػػف متخصػػص للجمعيػػةو ؼبسػػاعدهتا يف ربقيػػق
استقرار مادي مستقببلً بتوفيق اهلل.
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األساس األول

اؼبقصػود مػن ىػذا األسػاس ىػػو :وجػود رأس مػاؿ يبكػن أف تسػترٍت عنػػو
اعبهػػة اػبَتيػػة ؼبػػدة ؿبػػددة متواصػػلة ،وبرػػض النظػػر عػػن حجػػم اؼببلػػغو إال أنػػو
كلما أمكػن االسػترناء عػن مبلػغ نقػدي أكػرب لفػًتة ؿبػددة أطػوؿ ،كلمػا أمكػن
استثمار النقد يف اغبصوؿ على صفقات متميزة وجيدة (اؼباؿ يولد اؼباؿ).
وسأس ػػتعرض فيم ػػا يل ػػي بع ػػض األمثل ػػة والنم ػػاذج العملي ػػة ال ػػيت يبك ػػن
استثمار رأس اؼباؿ فيها:
ٔ ا-س ػػتثمار رأس اؼبػ ػػاؿ يف سبلػ ػػك األراضػ ػػي يف اؼبنػ ػػاطق ذات الطلػ ػػب
اؼبتزايػ ػ ػ ػػد (مثػ ػ ػ ػػل الش ػ ػ ػ ػراء يف اؼبخططػ ػ ػ ػػات اعبديػ ػ ػ ػػدة اغبكوميػ ػ ػ ػػة أو
اػباصة) ،ومن َمث إعادة بيعها عنػد ارتفػاع قيمتهػا السػوقية ،ويبكػن
حينهػا إخػراج رأس اؼبػاؿ مػػن االسػتثمار ،وإبقػػاء الػربح ليضػػارب يف
شػػراء مواقػػع أخػػرىو ػػدؼ الشػراء وإعػػادة البيػػع عنػػد أربػػاح سػريعة
(يبكػػن أف تتفػػق اعبهػػة اػبَتيػػة مػػع مكتػػب تسػػويق عقػػاري لتجنػػب
االنشراالت اؼبتوقعة).
ٕ ا-سػػتثمار الفػػائض اؼبػػايل يف بنػػاء منشػػآت عقاريػػةو برػػرض بيعهػػا أو
تأجَتىػػا بعوائػػد سػػنوية ،ووقْػػف ريعهػػا علػػى أنشػػطة اعبهػػة اػبَتيػػة،
وى ػػذا االس ػػتثمار يتطل ػػب ع ػػدة أم ػػور منه ػػا :التعاق ػػد م ػػع مق ػػاولُت
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متخصصػػُت ذبنب ػاً للخطػػأ أو االنشػػراؿ ،والتنبػػو إىل أف ىػػذا النػػوع
من االستثمارات يؤدي إىل ذبميد اؼباؿ لفًتة طويلة نسبياً.

ٖ ا-س ػػتئجار مب ػػٌت كب ػػَت بش ػػكل كام ػػل ،مث إع ػػادة ت ػػأجَته كوح ػػدات
مقطعة بربح ؾبدي.
مثال:
يوجػػد يف إحػػدى اؼبػػدف الرئيسػػية :مبػػٌت مكػػوف مػػن  ٗٛشػػقة صػػرَتة،

يطلب صاحبو تػأجَته عبهػة واحػدة سػنوياً بقيمػة ٓٓٓٔ،ٖٓٓ،
مقسػػمة علػػى دفعتػػُتُ ،يبكػػن أف يُعػػاد تػػأجَت اؼببػػٌت لكػ ّػل شػػقة سػػنوياً
لاير

بقيمػػة إصباليػػة ٓٓٓ ٔ،ٚٚٓ،تقريب ػاً ،ويبكػػن أف يتػػوىل مكتػػب عقػػار
اؼبسػػئولية بالكامػػل مقابػػل نسػػبة مػػن العائػػد وتبقػػى اعبهػػة اػبَتيػػة بعيػػدة
عن تعقيدات وانشراالت اؼبستأجرين.
ٗ -ش ػراء بضػػاعة نقػػداً بسػػعر مػػنخفض ومنػػافس ،وبكميػػات جيػػدة،
وإعػػادة بيعهػػا باآلجػػل بسػػع ٍر أعلػػى وربػ ٍػح ذي جػػدوى ،مػػع ضػػماف
وجود العميلو حبي ث ال تكوف ىنػاؾ تكلفػة نقػل وزبػزين ،وضػماف
قدرة العميل على الدفع يف األجل احملدد.

مثال:
سبلػػك جهػػة خَتيػػة مبلػػغ ٓٓٓ ٔ٘ٓ،لاير ويبكنهػػا االسػػترناء عنهػػا
ؼب ػػدة طبس ػػة أش ػػهر ،ويوج ػػد ت ػػاجر صبل ػػة حباج ػػة إىل بض ػػاعة يق ػػوـ
بتص ػريفها خ ػػبلؿ ف ػػًتة ثبلثػػة أش ػػهر ،في ػػتم االتفػػاؽ عل ػػى أف تق ػػوـ
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اعبه ػػة اػبَتي ػػة بش ػراء البض ػػاعة وإع ػػادة بيعه ػػا ل ػػو ب ػربح ٓٔ %م ػػثبلً
وتس ػػتلم ماؽبػػا خ ػػبلؿ أربعػػة أشػػهر بشػػيكات أو س ػػندات مؤجلػػة،
على أف يقوـ نفس التاجر باسػتبلـ ونقػل البضػاعة مػن اؼبػورد حػىت
تتجنب اعبهة اػبَتية أكرب قد ٍر من األعباء.
٘ -االسػػتثمار يف األسػػهم (مضػػاربةً أو اسػػتثمارا) :اسػػتثمار مبلػػغ نقػػدي
يف اؼبضػػاربة ،بش ػراء وبيػػع األسػػهم يف سػػوؽ األوراؽ اؼباليػػة ،مػػع وضػػع
سياس ػػة واض ػػحة تض ػػمن ؿبدودي ػػة اؼبخ ػػاطر ،وم ػػن اؼبه ػػم أف تض ػػمن
إخ ػراج رأس اؼبػػاؿ بأسػػرع وقػػت والعمػ َػل فقػػط باألربػػاح .ىػػذا اؼبسػػلك
من مسالك التنميػة اؼبػايل ،البػد فيػو أف يكػوف نشػاط الشػركة الػيت يػتم
فيه ػػا اس ػػتثمار أمػ ػواؿ اعبمعي ػػات اػبَتي ػػة نش ػػاطاً مباح ػ ػاًو ألف حك ػػم
سبلػػك األسػػهم والتصػػرؼ فيهػػا بيع ػاً وش ػراءً ىبتلػػف بػػاختبلؼ نشػػاط
الشركة ،كما أنو يتطلب شخصاً وبسن االسػتثمار علػى أسػس علميػة

وليس خربة شخصية فردية وضربات حظ.

- ٙاالسػ ػ ػػتثمار بتمويػ ػ ػػل مشػ ػ ػػروعات صػ ػ ػػرَتة أو متعثػ ػ ػػرة حالي ػ ػ ػاً ،واعػ ػ ػػدة
مسػػتقببلً ،مقابػػل سبل ػك حصػػة دائمػػة فيهػػا ،علػػى أف يكػػوف السػػبب
الوحيػػد للتعثػػر اغبػػايل ىػػو عػػدـ وجػػود سػػيولة ماليػػة ،وعلػػى أف تكػػوف
مشػػاركة اعبهػػة اػبَتيػػة كافيػػة السػػتمرار اؼبشػػروع ،فػػبل يتطلػػب اؼبشػػروع
مب ػػالغ إض ػػافية ق ػػد يص ػػعب توفَتى ػػا الحقػ ػاً ،وعل ػػى أف تض ػػمن اعبه ػػة
اػبَتية حصتها يف اؼبلكية بعقود نظاميػة ،مثػاؿ :مشػروع نقػل طالبػات
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يبل ػػك طب ػػس ح ػػافبلت ،وال يس ػػتطيع اغبص ػػوؿ عل ػػى عق ػػد النق ػػل إال
بتملػ ػػك حافلػ ػػة إضػ ػػافية تُكلػ ػػف ٓٓٓ ٔٓٓ،لاير ،وىػ ػػذا اؼببلػ ػػغ غػ ػػَت
مت ػػوفر عن ػػد ص ػػاحب اؼبش ػػروع ،فت ػػدخل اعبه ػػة اػبَتي ػػة شػ ػريكاً فبػ ػوالً
بقيمة اغبافلة ،وتبقى شريكاً دائماً يف العوائد السنوية للمشروع.

- ٚاؼبش ػػاركة يف ص ػػناديق االس ػػتثمار البنكي ػػة اجمل ػػازة ش ػػرعاً ،وال ػػيت تك ػػوف
نسب اؼبخاطرة واؼبدة االستثمارية فيها ؿبددة بشكل واضح ودقيق.

- ٛشراء بعض اػبدمات أو اؼبنتجات الػيت يتطلبهػا قطػاع ؿبػدد بسػعر
اعبملػػة ،مث إعػػادة بيعهػػا بسػػعر اؼبفػ ّػرؽ ،وربقيػػق ىػػامش ربػػح جيػػد،
مث ػػاؿ :جه ػػة خَتي ػػة تتعاق ػػد م ػػع ش ػػركة خدم ػػة ح ػػج وعم ػػرة لت ػػوفَت
حافلة كاملة لػٓ٘ شخصاً بسعر ٓ٘ لاير للشػخص ،مث تقػوـ ىػي
بتقػ ػػدًن اػبدمػ ػػة للمس ػ ػػتفيدين بسػ ػػعر ٓ ٛلاير للشػ ػػخص ،وتتػ ػػوىل
الش ػػركة كاف ػػة تفاص ػػيل التنفي ػػذ واؼبتابع ػػة ،مث ػػاؿ آخ ػػر :تق ػػوـ جه ػػة
خَتيػػة بالتعاقػػد مػػع مركػػز تػػدريبو إلعػػداد دورة تدريبيػػة خاصػػة ،مث
تقوـ بإعادة بيع اؼبقعد امش ربح مقبوؿ.

 ٜا-س ػ ػػتربلؿ األراض ػ ػػي اػباص ػ ػػة اؼبوج ػ ػػودة يف اغب ػ ػػي ،واس ػ ػػتثمارىا بع ػ ػػد
التنسيق مع أصحا ا ،أو اسػتثمار أراضػي اػبػدمات العامػة اؼبتاحػة يف
اؼبنطقػػة ،بفػػتح ؿبػػبلت أو تقػػدًن ألعػػاب أطفػػاؿ ،أو يبكػػن مػػثبلً إنشػػاء
مبلعب رياضية للشباب على أحد اؼبرافق العامة وتشريلو ذبارياً.

ٓٔ -استثمار اؼبواسم دبا يصػلح فيهػا ،بالتنسػيق مػع تػاجر متخصػص،
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مثػ ػػاؿ :اؼبتػ ػػاجرة باألغن ػ ػػاـ يف موس ػ ػػم اغبػ ػػج ،أو اؼبتػ ػػاجرة ب ػ ػػبعض
اؼبنتجات الرذائية يف رمضاف.
ٔٔ -اغبصػ ػػوؿ علػ ػػى امتيػ ػػازات ذباريػ ػػة تفتقػ ػػر اؼبنطقػ ػػة إليهػ ػػا ،وإعػ ػػادة
تشريلها من خبلؿ شركاء متفرغُت.
نؤكد أنو كلما ت توفَت مبالغ نقدية أكرب ،وكلمػا أمكػن االسػترناء عنهػا
لف ػػًتة ؿب ػػددة أط ػػوؿ ،كلم ػػا منحػ ػ ِ
ت اعبه ػػة اػبَتي ػػة ع ػػدداًكبػ ػَتاً م ػػن اػبي ػػارات
والفرص االستثمارية اليت يبكن االستفادة منها.

نموذجان من قرية صغيرة:
ػب القػ ػػائم علػ ػػى إح ػ ػػدى اعبهػ ػػات اػبَتي ػ ػػة مػ ػػن اؼبس ػ ػػئولُت يف إح ػ ػػدى
ٔ ) طل ػ ػ َ
اعبهػػات اؼباكبػػة أف يقوم ػوا بزيارتػػو ،ورتػػب ؽبػػم برناؾب ػاً كػػامبلً ،فوجػػدوا أف
ىنػػاؾ احتياج ػاً كب ػَتاً يتناسػػب مػػع اش ػًتاطاهتم يف الػػدعم ،فقػػاموا بتأسػػيس
مسػػجد جػػامع ومعػػو غػػرؼ وؿبػػبلت لئلهبػػارو حبيػػ ث تكػػوف العوائػػد كافيػػة
للصرؼ على مناشط اعبهة اػبَتية واعبامع.

ػررت مػػع مسػػئوليها أف ٓ٘ %مػػن اإلي ػرادات تُصػػرؼ علػػى
ٕ) جهػػة خَتيػػة قػ ْ
األوقاؼ وليس على الربامج ..ؼبدة زمنيػة ؿبػددة تسػهم يف تنميػة واسػتقرار
اعبهة اػبَتية على اؼبدى الطويل بتوفيق اهلل تعاىل.
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األساس الثاىي

اؼبقصػود مػػن ىػذا األسػػاس ىػػو :اسػتثمار األصػػوؿ اؼباديػة اؼبلموسػػة الػػيت
سبلكها اعبهة اػبَتيػة ،أو تتػوفر لػديها بش ٍ
ػكل دائػم أو مؤقػتو حبيػ ث يبكػن أف
تكػػوف ىػػذه األصػػوؿ وسػػيلة ؼبشػػروع يػػدر عائػػداً رحبيػاً ،وال يضػػر باسػػم ومكانػػة
اعبهة اػبَتية أو يتعارض مع نشاطها.
وسأسػػتعرض فيمػػا يلػػي بعػػض األمثلػػة والنمػػاذج العمليػػة واألفكػػار الػػيت
يبكن استثمار أساس األصوؿ فيها:
ٔ) استثمار األراضي :حبي ث تقػوـ اعبهػة اػبَتيػة بالبنػاء لنفسػها برػرض
التأجَت أو البيع بسع ٍر جيد ،واغبصػوؿ علػى سبويػل خػارجيو حبيػ ث
يػػتم سػػداد مسػػتحقات التمويػػل الحق ػاً مػػن عوائػػد اؼببػػٌت ،أو تقػػوـ
بعم ػػل ضبل ػػة تس ػػويقية للمس ػػانبة يف بن ػػاء اؼبش ػػروع ال ػػوقفي .ويبك ػػن
أحيان ػاً التعػػاوف مػػع شػػركة فبول ػػة أو داعمػػة للعمػػل اػبػػَتي للتكف ػػل
بالبناء مقابل وضع اظبهم على اؼببٌت.
ٕ) اسػػتثمار األراضػػي الػػيت سبلكهػػا اعبهػػة ولػػيس ؽبػػا مػػاؿ لتبنيهػػا :حبيػػ ث
تُعطَى مستثمراً يدفع إهباراً سنوياً متزايداً مع فًتة ظباح للبنػاء ،وىنػا
يتوجػػب علػػى اؼبسػػتثمر أف يبػػٍت ويسػػتفيد مػػن العوائػػد ؼبػػدة ؿبػػددة
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دبتوسط ٓٔ أعواـ مع دفع اإلهبار السنوي للجهة اػبَتيػة ،مث تعػود
ملكية العقار وعوائده إىل اعبهة اػبَتية.
ٖ) اسػ ػ ػػتخداـ الواجه ػ ػ ػات اؼبتميػ ػ ػػزة يف اؼببػ ػ ػػاين اؼبملوكػ ػ ػػة أو اؼبسػ ػ ػػتأجرة
كمسػػاحات إعبلنيػػة دب ػػا يتيحػػو النظ ػػاـ ودبػػا ال ىب ػػل دبكانػػة وظبع ػػة
اعبه ػػة اؼبعني ػػة ،ويبك ػػن التع ػػاوف م ػػع وك ػػاالت الدعاي ػػة اؼبتخصص ػػةو
حبي ث تدير اؼبوضوع بنسبة ؿبددة من العائد.
ٗ) تأجَت اؼبرافػق واؼبسػاحات الػيت يبكػن االسػترناء عنهػا يف اؼببػاين الػيت
سبلكهػػا اعبهػػات اػبَتيػػة ،مثػػل :مبػػاين الفػػروع ،أو اإلدارات الػػيت ت
إغبلقها منذ زمنو حبيػ ث يػتم إعػادة تػأجَت ىػذه اؼبرافػق إىل جهػات
أخرى باتفاؽ واضح وبعوائد مناسبة.
يف إحػػدى اعبهػػات كػػاف م ػػن اؼبمكػػن رفػػع اؼببػػٌت ط ػػابقُت إض ػػافيُت
بنػػاءً علػػى التنظػػيم اعبديػػد ،فبػػا يعػػٍت تػػوفَت مسػػاحات واسػػعة ،يبكػػن
أف ربق ػ ػػق عوائ ػ ػػد مالي ػ ػػة يف حال ػ ػػة ت ػ ػػأجَته ،لكنه ػ ػػا م ترفع ػ ػػو لع ػ ػػدـ
احتياجها لو!
فكما أف اعبهة اػبَتية قد تستأجر جػزءاً مػن مبػٌت ذبػاري ،فهػي قػد
تؤجر جزءاً من مبانيها لنشاط ذباري.
٘) اسػػتثمار الس ػػيارات الػػيت سبلكه ػػا اعبه ػػة لتقػػدًن بعػػض اػبػػدمات يف
األوق ػػات ال ػػيت ال تك ػػوف في ػػو ؿبتاج ػػة إىل اس ػػتخدامها .وم ػػن ى ػػذه
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اػبػػدمات :خدمػػة توصػػيل الطػػبلب والطالبػػات ،خػػدمات للمراكػػز
واألنديػة خػػبلؿ اإلجػازات ،خػػدمات سػائق خػػاص أو تلبيػة خاصػػة
للمن ػػازؿ ،خ ػػدمات اؼبواس ػػم مث ػػل ش ػػركات اغب ػػج والعم ػػرة ..ويبك ػػن
االتفاؽ مع جهة متخصصة لتفعيل ىذه اإلمكانات.
 )ٙبي ػػع األجه ػػزة القديب ػػة (مث ػػل اؽب ػػاتف والف ػػاكس واغباس ػػب وغَتى ػػا)
واألش ػ ػػياء العيني ػ ػػة اؼبلموس ػ ػػة (مث ػ ػػل األث ػ ػػاث اؼبس ػ ػػتعمل وال ػ ػػدواليب
وكبوىػػا) الػػيت توجػػد يف اؼبسػػتودع لفػػًتة طويلػػة وال يُسػػتفاد منهػػا ،أو

ال حاجػػة ؽبػػا مسػػتقببلً .وكمثتتال واضتتح :رأينػػا سػػيارة قديبػػة جػػداً
متهالكػػة يف مسػػتودع إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة ،وم ىبطػػر عل ػى بػػاؿ
أحد أف يقًتح بيعها يف التشليح .وكمثال آخر :فإنػو حػىت األوراؽ
القديبػػة ال ػػيت ترغ ػػب اعبه ػػة يف إتبلفه ػػا ىن ػػاؾ مص ػػانع ورؽ تش ػًتيها
بأسعار ؿبددة.

 )ٚبع ػ ػػض اعبه ػ ػػات اػبَتي ػ ػػة سبلػ ػ ػػك قاع ػ ػػات للمحاض ػ ػ ػرات ،ومعامػ ػ ػػل
للتػ ػ ػػدريب اؼبتخصػ ػ ػػص يف ؾبػ ػ ػػاؿ اغباسػ ػ ػػب اآليل وغػ ػ ػػَته ،ويبكنهػ ػ ػػا
االس ػػتثمار بتأجَتى ػػا للجه ػػات اؼبس ػػتفيدة ،أو إقام ػػة ال ػربامج فيه ػػاو
بررض ربقيق عوائد رحبية.
 )ٛبع ػػض اعبه ػػات اػبَتي ػػة سبل ػػك مراف ػػق رياض ػػية ،أو وب ػػيط ػػا مراف ػػق
عام ػػة ،مث ػػل ملع ػػب ك ػػرة الق ػػدـ اؼبوج ػػود يف اغب ػػي ،وح ػػدائق عام ػػة،
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ويبكنها استثمار ىذه اؼبرافق ،بالتنسيق مػع َمػن يلػزـ إلقامػة الػربامج
الرياضية واغبفبلت واؼبناسبات بعوائد رحبية.
 )ٜاؼب ػزاد العلػػٍت للم ػواد العينيػػة الػػيت ذبمعهػػا اعبهػػة وال يبكػػن االسػػتفادة
منها مباشرًة ،وىذا اؼبػزاد هبػب أف يػتم وفػق الضػوابط الشػرعية ،فػبل
تبػػيح اعبهػػة لنفسػػها زيػػادة قيمػػة أسػػعار اؼببيعػػات حبجػػة أف الزيػػادة
تدخل كتربع..
سؤال للنقاش :كيف يصبح مقر الجهة الخيرية جاذباً للداعمين؟
تجربة:
اؼبكتػػب التعػػاوين لػػدعوة اعباليػػات يف اعببيػػل مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة ذات
النشاط اؼبستمر والواسع واؼبثمػر بتوفيػق اهلل تعػاىل ،وأغلػب أسػباب النجػاح يف
عمله ػ ػػم :انطبلقه ػ ػػم م ػ ػػن أص ػ ػػل ثاب ػ ػػت يُش ػ ػػكل قاع ػ ػػدة أعم ػ ػػاؽبم وذبمعه ػ ػػم
ونشاطاهتمو حي ث يرتبط مقر اؼبكتب باؼبسػجد اعبػامع ،وىػذا مػنحهم العديػد
مػػن الفوائػػد ،ومنهػػا علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ :االسػػتفادة مػػن اؼبسػػاحات والسػػاحات
الواسعة للمسجد ومواقف السيارات اؼبتاحة ببل تكاليف ،حضور صبهور كبػَت
للمسجد يف كل صبلة ،ويف اعبمعة وغَتىا ،فبا يُسهل وصوؿ كثَت مػن النػاس
إىل اؼبكت ػػب بش ػ ٍ
ػكل دائ ػػم ،فيك ػػوف م ػػنهم اؼبتع ػػاوف وال ػػداعم .واغبص ػػوؿ عل ػػى
الكثَت من التسهيبلت اغبكومية اؼبوجهة للمسجد وما ىو ضمن مرافقو.
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ى ػػذا االس ػػتقرار اؼبب ػػٍت عل ػػى اس ػػتثمار األص ػػوؿ س ػػاعد اؼبكت ػػب يف تب ػػٍت
ع ػػدد م ػػن األنش ػػطة واؼبش ػػاريع االس ػػتثمارية ،ك ػػاف م ػػن أنبه ػػا اس ػػتثمار بع ػػض
اؼبسػ ػػاحات لتأسػ ػػيس قاعػ ػػات تػ ػػدريب ربقػ ػػق أىػ ػػداؼ اؼبكتػ ػػب ،مثػ ػػل تأىيػ ػػل
وتػ ػػدريب اؼبسػ ػػلمُت اعبػ ػػدد ،ويف نفػ ػػس الوقػ ػػت ت التعاقػ ػػد مػ ػػع جهػ ػػة تػ ػػدريب
متخصصػػة لتشػػريلها مقابػػل عوائػػد ماليػػة للمكتػػب .وقػػد سبك ػن اؼبكتػػب أيضػػا
مػػن االسػػتثمار يف إنشػػاء مشػػروع مطعػػم (مطػػب ) متميػػز حقػػق ظبعػػة ومكانػػة
رائعة يف اؼبنطقة وحقق عوائد مالية جيدة بتوفيق اهلل.
فكرة:
ىػػل يبكػػن أف توجػػد اعبهػػة اػبَتيػػة (مقػػر/فػػرع/معػػرض) يف أمػػاكن غػػَت
مألوفة ،مثل اجملمعات السكنية اؼبرلقة وداخل الشركات واألسواؽ وغَتىا؟
أفهاز اضتجناز االضه التجازٍ للجهُ ارترييُ:

(االسػػم التجػػاري) يُعػػد مػػن أىػػم األصػػوؿ الػػيت سبلكهػػا اعبهػػات اػبَتيػػة،

واسػ ػػتثمار االسػ ػػم التجػ ػػاري يُعػ ػػد ؾبػ ػػاالً خصػ ػػباً للكثػ ػػَت مػ ػػن األفكػ ػػارو إال أف
حساس ػػية اؼبوض ػػوع تتطل ػػب م ػػن إدارة اعبه ػػة اػبَتي ػػة القي ػػاـ ب ػػبعض اػبط ػ ػوات
البلزمة ،أنبها :وضع الضوابط البلزمة لضماف استثمار االسم بشػكل صػحيح
تبلزم ػػو اعب ػػودة يف أي منتج ػػات أو خ ػػدمات يبك ػػن تق ػػديبها ،ى ػػذا إذا رغب ػػت

اعبهة يف التوسع ،وتبقػى بعػض األفكػار اؼبباشػرة الػيت هبػب أف تفكػر كػل جهػة
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كيػػف تسػػتفيد منهػػا باسػػتثمار اظبهػػا يف ؾبتمعهػػا القريػػب ،وسػػتجٍت الكثػػَت مػن
العوائد بإذف اهلل.
ٔ -تفعيل التعاوف مػع مراكػز خػدمات نسػائية متخصصػةو دبػا يوظػف
ثقػػة النػػاس يف اسػػم اعبهػػة اػبَتيػػة ،مثػػل :مراكػػز التفصػػيل النسػػائي
والتصوير واألفراح وغَتىا.
ٕ -وضع االسم على بعض الكتب والرسائل العلمية لتزكيتها.
ٖ -التعػاوف مػع اؼبػػدارس اػباصػة ،أو ؿبػبلت اػبػػدمات ،أو غَتىػا مػػن
خبلؿ االسم فقط.
ٗ -التعػ ػ ػ ػػاوف مػ ػ ػ ػػع وسػ ػ ػ ػػائل اإلعػ ػ ػ ػػبلـ اؼبتخصصػ ػ ػ ػػة مثػ ػ ػ ػػل الصػ ػ ػ ػػحف
واجملبلت الشبابية.
٘ -اؼبشػ ػ ػ ػػاركة يف اػبػ ػ ػ ػػدمات اإللكًتونيػ ػ ػ ػػة كعمػ ػ ػ ػػل ؾبموعػ ػ ػ ػػة رسػ ػ ػ ػػائل
قنوات .sms
- ٙوضع شعار اعبهػة اػبَتيػة لتسػويق بعػض اؼبنتجػات االسػتهبلكية بعػد
االتفاؽ وإشهار وجود نسبة معلنة لدعم أنشطة اعبهة اػبَتية.
اس ػػم اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،ى ػػو أص ػ ٌػل كب ػػَت هب ػػب أف ي ػػتم التفك ػػَت جي ػػداً يف
استثماره بطريقة ال تتعارض مع أىدافها ومكانتها يف ؾبتمعها احمليط ػا ،وقػد

88

آفاق االستثمار

ال يكوف االسم التجاري للجهة اػبَتية ىػو اظبهػا اؼبباشػرو بػل قػد يكػوف أحػد
حققت قباحاً وشهرة واسعة ،مثل اؼبخيمات الًتفيهية الشبابية.
اؼبشاريع اليت
ْ
مث تتال :مؤسسػػة ىديػػة اغب ػػاج واؼبعتم ػػر ،تعمػػل يف مكػػة اؼبكرمػػة ،وى ػػي
اعبهػػة اػبَتيػػة الوحيػػدة الػػيت سبػػارس ىػػذا النشػػاط ،ويبكنهػػا فعلي ػاً اسػػتثمار ىػػذا
االسم وىذه اؼبيزة بطريقة ربقق أىدافها وتوفر ؽبا موارد مالية.
نموذج:
أحد مكاتب الدعوة يف اؼبنطقة الوسطى عرضت عليػو إحػدى شػركات
العبلقات العامة أف تقوـ بإعػداد ىػدايا يف اإلجػازات واؼبناسػبات ،وتضػع اظبػو
عليها ..على أف تتػوىل الشػركة عمليػة ومصػاريف اإلنتػاج والتوزيػع مقابػل نسػبة
للمكتب توفر لو أكثر من طبسُت ألف لاير يف كل موسم.
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األساس الثالث

اؼبقصػػود مػػن ىػػذا األسػػاس ىػػو :اسػػتثمار قواعػػد البيانػػات واؼبعلومػػات
واػب ػربات اؼبعرفي ػػة اؼبت ػػوفرة ل ػػدى اعبه ػػة اػبَتي ػػةو سػ ػواء بس ػػبب األفػ ػراد اؼبنتم ػػُت
للجهػػة ،أو بسػػبب زبصػص وؾبػػاؿ وطػػوؿ مػػدة العمػػل يف اعبهػػةو حبيػػ ث يبكػػن
أف تكػػوف ىػػذه اؼبعلومػػات واؼبعرفػػة وسػػيلة ؼبشػػروع يػػدر عائػػداً رحبي ػاً وال يضػػر
باسم ومكانة ونشاط اعبهة اػبَتية.
قواع ػػد البيان ػػات واؼبعلوم ػػات م ػػن أى ػػم األس ػػسو ول ػػذا عل ػػى اعبه ػػات
اػبَتيػػة فع ػبلً أف ربػػرص علػػى امػػتبلؾ بيانػ ٍ
ػات أكثػػر وأكػػرب ،وأف ربػػدد ؾبػػاالت
اؼبعرفة اػباصة لديها ،وربرص على دراستها واالستفادة منها.
وسأس ػػتعرض فيم ػػا يل ػػي بع ػػض النم ػػاذج العملي ػػة واألفك ػػار ال ػػيت يبك ػػن
استثمار أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية فيها:
ٔ ا-سػػتثمار العبلقػػات يف عمػػل الوسػػاطة يف ؾبػػاؿ العقػػار أو يف ؾبػػاؿ
الفرص التجارية باالسػتفادة مػن قائمػة اؼبتعػاملُت مػع اعبهػةو حيػ ث
يبكن من خبلؿ العبلقات القائمة مع ٍ
عدد من الػداعمُت اغبصػوؿ
على أبرز الفرص اليت يرغبوف بيعها ،أو الػيت يرغبػوف شػراءىا ،ومػن
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مث تق ػػوـ اعبه ػػة اػبَتي ػػة ب ػػالربط ب ػػُت الط ػػرفُت مقاب ػػل اغبص ػػوؿ عل ػػى
العمولة اؼبتعارؼ عليها.
ٕ ا-س ػػتثمار قواع ػػد البيان ػػات ببي ػػع بع ػػض اؼبعلوم ػػات بش ػ ٍ
ػكل مناس ػػب
عبه ػ ػػات خاص ػ ػػة بطريق ػ ػػة ال تس ػ ػػبب اخًتاقػ ػ ػاً للخصوص ػ ػػية ،مث ػ ػػل
اؼبس ػػانبة يف دعػ ػػوة كبػ ػػار الشخصػ ػػيات غبفػ ػػل أو مشػ ػػروع جديػ ػػد،
كن ػػوع م ػػن العبلق ػػات العام ػػة وذل ػػك دبقاب ػػل م ػػادي ،ومث ػػل دالل ػػة
شػركات البحػوث والدراسػات علػػى عينػات ؿبػددة دبقابػل ،وعمومػاً
فإن ػػو يبك ػػن مس ػػاعدة الكث ػػَت م ػػن اعبه ػػات االستش ػػارية ،وجه ػػات
البح ػ ػػوث والدراس ػ ػػات ،وجه ػ ػػات التس ػ ػػويق والعبلق ػ ػػات العام ػ ػػة يف
ربقيق أىدافها البحثية من خبلؿ العبلقات والبيانات اؼبتاحة لػدى

اعبهات اػبَتية.
ٖ ا-س ػػتثمار اػبػ ػربات والكف ػػاءات اؼبت ػػوفرة ل ػػدى اعبه ػػة اػبَتي ػػة بتق ػػدًن
استشػػارات أس ػرية أو تربويػػة أو ؿباض ػرات ونػػدوات دبقابػػل مػػاديو
ف ػػإف وج ػػود ع ػػدد م ػػن اؼبستش ػػارين ذوي اؼبعرف ػػة اؼبتخصص ػػة ض ػػمن
دائػ ػػرة يُعػ ػػد ثػ ػػروة معرفيػ ػػة يبكػ ػػن اسػ ػػتثمارىا لتحقيػ ػػق عوائػ ػػد ماديػ ػػة
تس ػػتفيد منه ػػا اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،كم ػػا يس ػػتفيد نف ػػس ى ػػؤالء األفػ ػراد،
ويبكن أيضاً التعػاوف مػع مراكػز التػدريب واالستشػارات اؼبتخصصػة
لتقػػوـ بالتسػػويق وعقػػد اؼبناشػػط ،وتعطػػي اعبهػػة اػبَتيػػة ومنسػػوبيها
نسػػبة مػػن العوائػػد ،خاصػػة أف بعػػض اعبهػػات اػبَتيػػة يقػػوـ نشػػاطها
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علػػى ن ػواحي فنيػػة ،مثػػل وجػػود متخصصػػُت يف عػػدة لرػػات لػػدعوة
اعباليػػات مػػثبلً ،وك ػػل زبصػػص م ػػن ىػػذه التخصص ػػات ى ػػو معرف ػػة
خاصة يبكن استثمارىا بالطريقة اؼبناسبة.
ٗ -ربوي ػ ػػل الرص ػ ػػيد العلم ػ ػػي واؼبع ػ ػػريف إىل منتج ػ ػػات( ،كت ػ ػػب وبػ ػ ػرامج
ونش ػرات ومقػػاالت) يبك ػن مػػن خبلؽبػػا مشػػاركة عػ ٍ
ػدد مػػن اعبهػػات
اؼبختلفة مثل اؼبكتبات ودور النشر.
٘ تػ-ػوفَت طلبػػات خاصػػة مقابػػل رسػػم خدمػػة ،مثػػاؿ :ؾبموعػػة عػػائبلت
تريػػد تنظػػيم برنػػامج ترفيهػػي ألطفػػاؽبم ،أو ؾبموعػػة شػػباب يريػػدوف
دورة تدريبية يف صػيانة السػيارات ،أو ؾبموعػة عرسػاف يريػدوف دورة
تأىي ػػل زواج ،تق ػػوـ اعبه ػػة اػبَتي ػػة بتنس ػػيق تنفي ػػذ ى ػػذه اػب ػػدمات
مقابل رسم خدمة.
- ٙقد تعرض بعػض اعبهػات الرحبيػة تنظػيم بػرامج مشػًتكة مػع جهػات
رحبيػػة أخػػرى ليػػتم تػػوفَت العمػػبلء وتوجيػػو الػػدعوات مػػن قبػػل اعبهػػة
اػبَتيػػة بتخفػػيض خػػاص ،وتأخػػذ نسػػبة مػػن العوائػػد ،مثػػل :دعػػوة
صبػػاىَت اعبهػػة اػبَتيػػة لزيػػارة مدينػػة ألعػػاب ترفيهيػػة بسػػعر خػػاص يف
أحد األياـ.
- ٚاألطباؽ اػبَتية :جرت العادة يف منػاطق عػدة أف يصػنع أىػل اغبػي
يف دورىػػم طعام ػاً متنوع ػاً لصػػا ،اعبهػػة اػبَتيػػة ،ويقصػػدوف بػػذلك
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إعانتهػػا بقيمػػة ىػػذه اؼبطعومػػات ،ويش ػًتيها اآلخػػروف وىػػم يعلمػػوف
أف عائداهتا للجهة اػبَتية .وكبل الطرفُت (صػانع الطعػاـ واؼبشػًتي)
يقصد دعم اؼبشاريع اػبَتية ووضع اؼباؿ يف موضعو.
- ٛابتكػ ػ ػ ػػار برنػ ػ ػ ػػامج يهػ ػ ػ ػػدؼ إىل زيػ ػ ػ ػػادة قواعػ ػ ػ ػػد بيانػ ػ ػ ػػات العػ ػ ػ ػػاملُت
واؼبستفيدين والداعمُت يف اعبهػة اػبَتيػة مػن خػبلؿ اؼبتعػاملُت اآلف
فعليػ ػ ػاً .ف ػ ػػتحفظ قواع ػ ػػد البيان ػ ػػات ،وتص ػ ػػنفها ..وربس ػ ػػن التفك ػ ػػَت
والعمل على استثمارىا.
- ٜإطبلؽ مشروع األسر اؼبنتجة ،بطريقػة ربقػق عوائػد للجهػة واألسػرة
اؼبسػػتفيدة ،مػػع مبلحظػػة أف عػػدداً مػػن اؼبختصػػُت أكػػدوا علػػى أف
مشاريع األسر اؼبنتجة طواؿ الفًتات اؼباضية ىي مشاريع فاشػلة ال
ربق ػػق اعب ػػدوى منه ػػا ،والس ػػبب يف نظرن ػػا ى ػػو ع ػػدـ التعام ػػل معه ػػا
باعتبارىا مشروعاً استثمارياً.
ٓٔ -اغبصوؿ على رعاية مػن الشػركات الػيت ترغػب يف ربسػُت صػورهتا
لػػدى اعبمه ػػور ،ويبكػػن أف يتط ػػور األم ػػرو فتصػػبح اعبهػػة اػبَتيػػة
راعيػة وشػريكة اسػًتاتيجية ،فتتبػػٌت الشػركات كػػل نشػاطات اعبهػػة
اػبَتية ومشاريعها.
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نموذج:
اؼبستودع اػبَتي يدة يعتٍت كثَتاً يانب التدريب وتأىيل أبنػاء الفقػراء،
وى ػػو يق ػػوـ ب ػػدور الوس ػػاطة ب ػػُت احملتػػاجُت للعم ػػل م ػػن الفق ػراء وب ػػُت أص ػػحاب
األعم ػػاؿ ،فه ػػو لدي ػػو أكث ػػر م ػػن ٓ ٛطالبػ ػاً يف األكاديبي ػػة التخصص ػػية الطبي ػػة
يتػػدربوف علػػى عػػدة زبصصػػات طبيػػة سػػتؤىلهم لسػػوؽ العمػػل ،كمػػا ت تأىيػػل
مػػن سػػبقهم ،والػػذين قػػاموا بعػػد ذلػػك بإرجػػاع بطاقػػة صػػرؼ اؼبخصصػػات إىل
اؼبسػ ػػتودع اػبػ ػػَتي لبلػ ػػوغهم مرحلػ ػػة االكتفػ ػػاء اؼبػ ػػادي ،كمػ ػػا أف الفتيػ ػػات يػ ػػتم
تػػدريبهن يف عػػدة مشػػاغل نسػػائية ومػػن مث يػػتم تػػوظيفهن يف نفػػس اؼبشػػرل إذا
أسبمن مراحل التدريب دبتوسط مرتب شهري يقدر بنحو ٓٓ٘ٔ لاير.
مثتتال :عػػدد مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة اسػػتطاعت اغبصػػوؿ علػػى إعبلنػػات
ؾبانية يف الطرؽ لدى شػركات التسػويق مػن خػبلؿ البلديػة واألمػارة ..ذلػك أف
لزمهم بنسبة من اإلعبلنات للخدمات العامة.
النظاـ يُ ُ
االضتجناز علِ أضاع العالقات مع التجاز والىجهاء:

يوجػ ػػد رص ػ ػػيد جي ػ ػػد م ػ ػػن العبلق ػ ػػات القويػ ػػة ب ػ ػػُت اعبه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة وب ػ ػػُت
(اؼبؤسسات التجارية ،أو التجار ،أو بعض وجهاء اؼبنطقة) ،وبناءً علػى نوعيػة
ىذه العبلقات فيمكن للجهة اػبَتية االستثمار يف أفكار كثَتة منها:
ٔ -التمويل بناءً على اإلقبازات ،واإلحصاءات والنجاحات السابقة.
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ٕ -اغبص ػػوؿ عل ػػى الس ػػيولة :ت ػػربع  -ق ػػرض حس ػػن  -تس ػػهيبلت أو
ضمانات.
ٖ -أخذ أراضي لفًتات طويلة بقيمة ـبفضة وإعادة استثمارىا.
ٗ -الش ػػفاعة ل ػػدى الر ػػَت للحص ػػوؿ عل ػػى اس ػػتثناءات /م ػػنح ؾباني ػػة/
خ ػ ػػدمات ؾباني ػ ػػة /خ ػ ػػدمات ـبفض ػ ػػة (مث ػ ػػل خ ػ ػػدمات الكهرب ػ ػػاء
واؼبعامبلت اغبكومية).
٘ -تس ػػويق اعبه ػػة اػبَتي ػػة م ػػن خ ػػبلؿ عبلقاهت ػػا كجه ػػة متخصص ػػة يف
ٍ
ؾباؿ ما.
- ٙربويل العبلقة مع جهات التدريب إىل مشاريع تدريب تدر عوائد.
تدر عوائد.
- ٚربويل العبلقة من اعبهات اؼبعنية بالشباب إىل مشاريع ّ
- ٛتك ػػوين فري ػػق استش ػػاري م ػػن التج ػػار إلدارة أم ػ ػواؿ اعبه ػػة اػبَتي ػػة
بطريقػة فعالػػة .ومػػن أبػػرز األمثلػػة علػػى ذلػػك :صبعيػػة ربفػػيظ القػػرآف
يدةو حي ث كونت ؾبلس ذبار جدة ػبدمة القرآف الكرًن.
- ٜاغبصوؿ على أفكار وفرص من خبلؿ العبلقات.
ٓٔ -خ ػػدمات اس ػػتثمارية خاص ػػة حس ػػب الفئ ػػة اؼبتاح ػػة ،مث ػػل عم ػػل
نادي صحي خػاص ،أو مدينػة ترفيهيػة تعليميػة بطريقػة إبداعيػة،
أو ضبلة حج خاصة حسب العبلقات اؼبتاحة.
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ٔٔ -اسػػتثمار ؾبموعػػة العبلقػػات لبنػػاء ربػػالف بػػُت عػػدد مػػن الشػػركاء
مقابل حصة للجهة اػبَتية.
ٕٔ -تب ػ ػ ػػٍت ؾبل ػ ػ ػػس ش ػ ػ ػػريف م ػ ػ ػػن ال ػ ػ ػػداعمُت والوجه ػ ػ ػػاء وغ ػ ػ ػػَتىم م ػ ػ ػػن
الشخصيات اؽبامة يف اؼبنطقة.
فكرة:
أف تػػذىب إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة للمسػػتثمرين ،وتطلػػب مػػنهم دعمػاً،
عل ػػى أف يش ػػرلوا ى ػػذا ال ػػدعم عن ػػدىم ويص ػػرفوا ؽب ػػا أرباح ػاً رب ػػع س ػػنوية ،وي ػػتم
تثبيت العمل بشكل نظامي كامل.
نموذج:
وقع ػػت الن ػػدوة العاؼبي ػػة للش ػػباب اإلس ػػبلمي والبن ػػك اإلس ػػبلمي للتنمي ػػة
يػػدة (صػػندوؽ تنميػػة األوقػػاؼ) مػػؤخراً اتفاقيػػة لتمويػػل مشػػروع الوقػػف اػبػػَتي
يف صبهوريػػة السػػودافو حيػػ ث يقػػوـ البنػػك دبوجػػب ىػػذه االتفاقيػػة بتمويػػل ىػػذا
اؼبشروع دببلغ  ٛمبليُت دوالر ،وسبتد الفػًتة الزمنيػة إلنشػاء اؼبشػروع إىل ثبلثػُت
شػػهراً ،ويػػتم التسػػديد بطريقػػة التػػأجَت اؼبنتهػػي بالتمليػػك ،ويتكػػوف اؼبشػػروع مػػن
بػ ػػرجُت متمػ ػػاثلُت بارتفػ ػػاع  ٜأدوار ،ويق ػ ػػع يف العاص ػ ػػمة السػ ػػودانية اػبرط ػ ػػوـ،
وزبصػػص عوائػػده لتمويػػل ب ػرامج النػػدوة العاؼبيػػة يف شػػرؽ أفريقيػػا الػػيت سبتػػد إىل
تسع دوؿ قابلة للزيادة.
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وىػ ػػذا اؼبشػ ػػروع يبثػ ػػل ركيػ ػػزة سػ ػػتعتمد عليهػ ػػا النػ ػػدوة بػ ػػإذف اهلل يف إدارة
وتشريل براؾبها التعليمية والدعوية بصفة خاصة يف ىذا اإلقليم ،حي ث أثبتػت
دراسػػات اعبػػدوى عوائػػد اسػػتثمارية واعػػدة ؽبػػذا ال ػػنمط مػػن العقػػار الراق ػػي يف
اػبرطوـ نتيجةً لزيادة الطلب وقلة اؼبعروض.
نموذج:
استثمار المعرفة الموجودة لدى مشروا قافلة الخير بالمنطقة الشرقية
توجد خػربات مًتاكمػة لػدى إدارة وأعضػاء القافلػة يف إنشػاء اؼبخيمػات
والفعاليات والربامج اؽبادفة اؼبوجهة للشباب ،كما تُعترب القافلة مبوذجػاً ناجحػاً
وذبربػػة رائػػدة يف العمػػل اػبػػَتي ،تقتػػدي ػػا كثػػَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة ،وسبتلػػك
القافلػػة منتجػػات ومػواد إعبلميػػة كثػػَتة كونتهػػا خػػبلؿ السػػنوات العشػػر اؼباضػػية،
وى ػػذه األمػ ػػور تعت ػػرب ميػ ػػزة معرفي ػػة هبػ ػػب أف تس ػػتفيد منهػ ػػا قافل ػػة اػبػ ػػَت بعػ ػػدة
طرؽ مثل:
ٔ -تس ػ ػ ػػويق ذبرب ػ ػ ػػة القافل ػ ػ ػػة يف اعبان ػ ػ ػػب النس ػ ػ ػػائي والرج ػ ػ ػػايل ك ػ ػ ػػإدارة
ملتقي ػػات ،س ػواء التس ػػويق للجه ػػات اػبَتي ػػة اؼبماثل ػػة ،أو اعبه ػػات
اػباصة والعامة دبا وبقق عائداً مادياً.
ٕ -تطػػوير مبػػوذج إلدارة مثػػل ىػػذه اؼبشػػاريع يبكػػن أف يػُػدرس ويػُػدرب
عليو دبقابل.
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ٖ -إع ػ ػػداد وتق ػ ػػدًن برن ػ ػػامج أو إص ػ ػػدار ع ػ ػػن إدارة اؼبتط ػ ػػوعُت وح ػ ػػل
مشكبلهتم.
ٗ -إنشاء مشروع خاص إلدارة اؼبناسبات.
٘ -استثمار قواعد بيانات الشباب بطريقة مناسبة.
- ٙتقدًن االستشارات اؼبتخصصة فيما يرتبط دبجاالت اىتماـ الشباب.
- ٚتأسيس قناة جواؿ خاص باؼبستفيدين من أنشطة القافلة.
- ٛإبػ ػراز القافل ػػة كجه ػػة ق ػػادرة عل ػػى إدارة وتنفي ػػذ اؼبش ػػاريع واؼبناش ػػط
اػبَتية نيابةً عن الرَت ،مثل الشركات الكربى.
- ٜاسػػتثمار العبلقػػة مػػع اعبهػػات الرظبيػػة يف اؼبنطقػػة لتػػوفَت مقػػر دائػػم
على مستوى ٍ
عاؿ من التجهيزات واؼبرافق اليت تدر عوائد مالية.
ٓٔ -توص ػػيل التحػػديات ال ػػيت تواج ػػو القافلػػة إىل صبهورىػػا اؼبس ػػتفيدين
(مثػػاؿ :أىػػل اغبػػي أو التجػػار أو مػػوظفي اغبكومػػة أو الشػػباب)
ؼبعايشة واقعها ،وابتكار ٍ
حلوؿ ؽبا ،ومساعدهتا يف تطبيقها.
ٔٔ تػ-ػرويج عضػػوية القافلػػة لتثبيػػت اعبمػػاىَت واكتسػػاب أعضػػاء جػػدد
برس ػػوـ رمزي ػػة ،ودراس ػػة عم ػػل عض ػػويات خاص ػػة برس ػػوـ خاص ػػة
مقابل خدمات خاصة تدر عوائد مادية.
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أضلىب التخالفات:

يبكػػن أف ي ػػتم عم ػػل العدي ػػد م ػػن التحالف ػػات ب ػػُت اعبه ػػات اػبَتي ػػة م ػػع
بعضػػها أو بػػُت اعبهػػات اػبَتيػػة وجهػػات حكوميػػة أو خاصػػة يف سػػبيل ربقيػػق
أىػػداؼ اجتماعيػػة أو اسػػتثمارية .وعلػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ :تقػػوـ صبعيػػات ربفػػيظ
القػػرآف بػػدعم الشػػؤوف الدينيػػة يف القطاعػػات العسػػكرية اغبكوميػػة مػػن خػػبلؿ
إنش ػػاء وإدارة ومص ػػاريف اغبلق ػػات ،عل ػػى أف تق ػػوـ الش ػػؤوف الديني ػػة دبس ػػاعدة
اعبمعيػػات يف تنميػػة االسػػتقطاعات الشػػهرية وعمػػل اؼبعػػارض اؼبتخصصػػة الػػيت
ربقق عوائد مادية للجمعية.
على الجهات الخيرية أن تقيم عالقاتها لتعرف مع من تتحالف؟
ولماذا التحالفات؟
ربقيق أىداؼ مشًتكة بُت األطراؼ اؼبتحالفة.زيادة نتائج األعماؿ اػبَتية واالجتماعية.تقليل التكرار واالزدواجية اليت ربصل بُت جهتُت ؽبما نفسالنشاط.
تقليل التكاليف واستخداـ أمثل للموارد.توزيع أفضل لؤلدوار على أساس اؼبيزة اؼبوجودة عند كل طرؼ.زيادة التواصل والعبلقات مع أطراؼ ومستويات جديدة.تقوية موقف صبيع األطراؼ اؼبتحالفة.001
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مثال:
شػػركة (الراعػػي) اػباصػػة الػػيت تعمػػل يف ؾبػػاؿ اللحػػوـ ،ربالفػػت مػػع جهػػة
خَتي ػػة متخصص ػػة ،لتت ػػوىل األخ ػػَتة توزي ػػع غب ػػوـ اؼبتربع ػػُت .كم ػػا أ ػػا أتاح ػػت
للجهة اػبَتية خدمة خاصة للداعمُت الذين يريدوف تػوفَت اللحػوـ والصػدقات
بأنفسهم.
نموذج ىام جداً:
ػدأت وقف ػ ػاً
ػت إحػ ػػدى اعبهػ ػػات اػبَتيػ ػػة أف جه ػ ػةً أخػ ػػرى قػ ػػد بػ ػ ْ
الحظػ ػ ْ
ػت عليهػػا التحػػالف والشػراكةو حبيػػ ث يػػتم
اسػػتثمارياً وم تسػػتطع إكمالػو ،فعرضػ ْ
توزي ػ ػػع العوائ ػ ػػد بنس ػ ػػبة وتناس ػ ػػب ،ويبق ػ ػػى كي ػ ػػاف ك ػ ػػل جه ػ ػػة خَتي ػ ػػة مس ػ ػػتقبلً
نظامياً وقانونياً.
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األساس الزابع

اؼبقصػػود مػػن ىػػذا األسػػاس ىػػو اسػػتثمار بعػػض اؼبميػزات اػباصػػة ،والػػيت
قد تصل أحيانػاً إىل كو ػا (كفػاءة جوىريػة) ،دبعػٌت أ ػا نقطػة سبيػز وقػوة ردبػا ال
تتػػوفر ألي جهػػة أخػػرى ضػػمن البيئػػة احمليطػػة باعبهػػة اػبَتيػػة ،ىػػذه اؼبمي ػزات أو
الكفػػاءات الػػيت سبلكهػػا اعبهػػة اػبَتيػػة أو تتػػوفر لػػديها بشػػكل دائػػم أو مؤقػػت
يبك ػػن اس ػػتثمارىا بطريق ػػة ت ػػدر عائ ػػداً مالي ػ ػاًو حبي ػػ ث يبك ػػن أف تك ػػوف وس ػػيلة

ؼبشروع يدر عائداً رحبياً ،وال يضر باسم ومكانة ونشاط اعبهة اػبَتية.

يف أحيػػاف كثػػَتة ،يكػػوف أسػػاس اؼبميػزات اػباصػػة يف الرالػػب ىػػو وجػػود
موىوبُت ،وكفاءات بشرية مػن نػوع خػاص ،وعليػو يبكػن التنسػيق معهػم لتقػدـ
ػوع ي ػػدر عائ ػػداً مادي ػاً ،تس ػػتفيد من ػػو اعبه ػػة اػبَتي ػػة
اعبه ػػة اػبَتي ػػة منفع ػػة م ػػن ن ػ ٍ
ويستفيد أيضاً منو ىؤالء اؼبوىوبوف الذين ال يبكنهم العمل دبفردىم.
وعل ػػى س ػػبيل اؼبث ػػاؿ :ش ػػخص م ػػن الع ػػاملُت متمي ػػز ذب ػػاه تنظ ػػيم بػ ػرامج
األطفػػاؿ أو إقامػػة األمسػػيات الثقافيػػةو فيُسػػتثمر لعمػػل مناسػػبات تػػدر عائػػداً،

أو شخص متميز يف التعامل مع التقنيةو فيبتكػر منشػطاً مرتبطػاً باعبهػة اػبَتيػة
يكوف استثماراً يدر دخبلً.
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والػػذي هبػػب أف تثػػق فيػػو اعبهػػة اػبَتيػػة أ ػػا ال تعػػدـ وجػػود ميػػزة خاصػػة
بإمكا ػا توظيفهػػا بشػ ٍ
ػكل صػػحيح بتوفيػػق اهلل تعػػاىل ،وال تعػػدـ وجػػود كفػػاءات
وموىػػوبُت مػػن نػػوع خػػاص يبكػػنهم نفعهػػا واالنتفػػاع مػػن خبلؽبػػا (مثػػل معلمػػي
القػػرآف الػػذين لػػديهم أسػػانيد متصػػلة) ،وقػػد تكػػوف ميزهتػػا تنػػوع مشػػاريعها ،أو
سبيز القسم النسائي لديها ،أو تعدد لرات العاملُت فيهػا ،أو موقعهػا اعبرػرايف،
عليها أف تدرس وربلل وتنػاقش مػا لػديها فعليػاً ،وسػوؼ تعػرؼ فبيزاهتػا مث تبػدأ
باالستثمار بناءً عليها.
عل ػػى اعبه ػػة اػبَتي ػػة أف ربص ػػر ك ػػل نق ػػاط قوهت ػػا ..مث ترك ػػز عل ػػى نقط ػػة
واحدةو فتصبح ميزة كربى يصعب تقليدىا ومنافستها.
وسأسػػتعرض فيمػػا يلػػي بعػػض األمثلػػة والنمػػاذج العمليػػة واألفكػػار الػػيت
يبكن استثمار أساس اؼبيزة اػباصة فيها:
ٔ -ميػزة االنتشػار اعبرػرايف مػن خػػبلؿ الفػروع أو نطػػاؽ ومػدى العمػػل،
فلػ ػػدى ع ػ ػػدد مػ ػػن اعبه ػ ػػات اػبَتي ػ ػػة انتش ػ ػػار واس ػ ػػع حبي ػ ػػ ث ترط ػ ػػي
مساحات كبَتة بنشاطها ،ويبكنها تلقائياً ضػم عػدد مػن اػبػدمات
واألنشطة ببل تكلفة إضافيةو بل يكوف ؽبا عائد من ذلك.
ٕ -قد تكوف اؼبيزة ىي أف مقر اعبهػة اػبَتيػة يف منطق ٍػة صػرَتة ،يرغػب
اآلخروف يف تقػدًن خػدمات نوعي ٍػة فيهػا ،وال يبكػنهم إهبػاد مكتػب

خاص أو ربمل تكلفتو ،وعلى سبيل اؼبثاؿ :مكتب صػرَت عبمعيػة
تُعٌت برعاية األيتاـ يف قرية صرَتة نائية ،يبكن أف يكوف أيضاً فبػثبلً
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عبهات خَتية كربى ترغب يف تقدًن خػدماهتا يف تلػك القريػة ،كمػا
يبكػػن أيضػاً أف يكػػوف فبػػثبلً عبهػػات خاصػػة .ففػػي اؼبنطقػػة الصػػرَتة
ربت ػػاج اعبه ػػة أف تتع ػػرؼ جي ػػداً عل ػػى فبي ػ ػزات منطقته ػػا ،وإح ػػدى
ػت تػػاجراًكبػَتاً جػػداً يقػػيم يف منطقػػة أخػػرى،
اؼبنػػاطق الصػػرَتة خرجػ ْ
ػلت إلي ػ ػػو اعبه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة وص ػ ػػار داعمػ ػ ػاً كبػ ػ ػَتاً ؽب ػ ػػا ،كم ػ ػػا أف
فوص ػ ػ ْ
اعبمعيات اؼباكبة تقدـ ؽبذه اؼبناطق أكثر من غَتىا.

ٖ -ميػػزة اؼبوقػػع :فلػػدى عػػدد مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة موقػػع متميػػزو حيػػ ث
أنػػو قػػد يكػػوف يف منطقػ ٍػة توجػػد ػػا مػػدارس ومبػػاين حكوميػػة وردبػػا
جامعػػات أو مستشػػفيات أو غَتىػػا مػػن اؼبرافػػق الػػيت يبكػػن ابتكػػار
أنشطة استثمارية دبشػاركتها ،وىنػا هبػب التوقػف بش ٍ
ػكل أكػرب عنػد
ك اعبهػة اػبَتيػة الوحيػدة الػيت تعمػل يف نشػاطك
ىذه النقطة :كونُ َ
يف منطقتػػك ،هبػػب أف تكػػوف ميػػزة كبػػَتة يف عبلقاهتػػا وفػػتح آفػػاؽ
الف ػػرص أمامه ػػا ،ف ػػإذا كان ػػت اعبه ػػة الوحي ػػدة لتحف ػػيظ الق ػػرآف أو
رعايػػة األيتػػاـ أو رعايػػة اؼبعػػاقُت مػػثبلً ،فكػػل ىػػذا هبػػب أف تسػػتفيد
منو ٍ
بشيء من األفكار اؼبعروضة.
ٗ -مي ػػزة كث ػػرة ع ػػدد الع ػػاملُت واؼبنتس ػػبُت للجه ػػة ،أو اؼبس ػػتفيدين م ػػن
خػػدماهتا ،فبػػا يعػػٍت إمكانيػػة حبػػ ث اسػػتثمار ميػػزة ىػػذا العػػدد بطريقػ ٍػة
رحبيػ ػ ػػة ،مثػ ػ ػػل :الػ ػ ػػًتويج ل ػ ػ ػػبعض اؼبنتجػ ػ ػػات واػبػ ػ ػػدمات ،أو صبػ ػ ػػع
اؼبعلومات مقابل رسوـ وعوائد ؿبددة.
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من أمثلة ذلك:
إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة لػػديها أكثػػر مػػن ٕٓٔ ألػػف مسػػتفيد مػػن
خ ػػدماهتا يف مدين ػػة رئيس ػػية واح ػػدة .أال يبك ػػن أف ذبع ػػل م ػػن ى ػػذه
اؼبيزة باباً لتحقيق عوائد مالية؟
هبب أف نشَت ىنا إىل أنبية اؼبتطوعُت يف تنمية اؼبوارد اؼباليػةو فػإ م
قػػد ال هبلبػػوف دخ ػبلً كب ػَتاً ،إال أ ػػم وبكػػل تأكيػػد يبكػػن أف يػػوفروا

مبالغ كبَتة وكثَتة من مصاريف اعبهػات اػبَتيػة ،ومػن األمثلػة علػى
ذل ػػك :ؾبل ػػس تس ػػويق م ػػن اؼبتط ػػوعُت يف إح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػة
سػػاىم يف تػػوفَت تكلفػػة دراسػػة متخصصػػة بقيمػػة ٕٓٓٓ٘ لاير مػػع
اغبصوؿ على جودةٍ أفضل .وفٍت تصوير ؿبًتؼ متطوع مع إحػدى

اعبهػػات اػبَتيػػة وفػػر ؽبػػا عش ػرات اآلالؼ ،وم يكلفهػػا سػػوى قيمػػة
معدات بألف لاير.
٘ -وجػػود إدارة وكفػػاءات وقواعػػد بيانػػات نسػػائية متميػػزةو حبيػػ ث يبكػػن
تفعيل اعبانب النسائي يف تنمية اؼبوارد اؼبالية وذلك بأش ٍ
ػكاؿ كثػَتة
زبضػع لطبيعػة وعبلقػات كػل جهػػة ،مػن األمثلػة :تسػويق اؼبنتجػػات
النسػػائية مػػن خػػبلؿ منتسػػبات اعبهػػة اػبَتيػػة وذلػػك دبقابػػل مػػادي
مباشػػر ،أو دبقابػػل نس ػػبة مػػن العوائػػد ،أو بش ػرائها بتخفػ ٍ
ػيض كب ػػَت
ودف ػ ٍع آجػػل علػػى التص ػريف ،فاعبمعيػػة ال ػػيت لػػديها قواعػػد بيانػػات
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ومنتس ػ ػػبات يص ػ ػػل إىل آالؼ الس ػ ػػيدات م ػ ػػا ب ػ ػػُت طالب ػ ػػة وموظف ػ ػػة
وس ػػيدة ؾبتم ػػع وغ ػػَتىن يبكنه ػػا تق ػػدًن الكث ػػَت ؽب ػػن ،أو االس ػػتفادة
منهن يف الًتويج وإفادهتن أيضاً.
نموذج جمعية تعظيم البلد الحرام:
قام ػػت اعبمعي ػػة يف بدايػ ػػة انطبلقته ػػا بتأىي ػػل عػ ػػدد م ػػن السػ ػػيدات
االجتماعي ػػات للتعري ػػف باعبمعي ػػة وال ػػدعوة إىل دعمه ػػا م ػػن خ ػػبلؿ
التجمعػات النسػػائية اػباصػػة ،وحصػلت علػػى دعػ ٍم كبػَت مػػن خػػبلؿ
ؾبتمع نسائي كامل.
- ٙميػػزة وجػػود داعػػم كبػػَت (الػػداعم الكنػػز) يتبػػٌت نشػػاط اعبهػػة بشػػكل
كب ػػَتو ألن ػػو يع ػػيش يف نف ػػس اؼبنطق ػػة ،أو يس ػػاندىا بش ػػكل كب ػػَت،
وعليو فبدالً من قياـ اعبهة بطلػب الػدعم والًتكيػز علػى مصػروفات
مباشػرة ،ربػػاوؿ ربويػل عبلقتهػػا ػذا الػػداعم إىل اسػتثمارات تنفعهػػا
علػػى اؼبػػدى الطويػػل ح ػػىت بعػػد وفػػاة الػػداعم .ويبكػػن تعم ػػيم ىػػذه
النقطػػة بطريقػ ٍػة أوسػػع بالشػػكل التػػايل :يوجػػد داعػػم يتنػػافس عليػػو
الكث ػػَتوف بس ػػبب مع ػػرفتهم ب ػػو ،وداع ػػم ال يعرف ػػو أح ػػد س ػواؾ (ق ػػد
يكوف ؿببلً صرَتاً يف أحد األحياء السكنية) ،ركز على بنػاء عبلقػة
استثمارية ذا األخَت.
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نموذج:
عن ػ ػػدما ذى ػ ػػب من ػ ػػدوب إح ػ ػػدى اعبه ػ ػػات اػبَتي ػ ػػة ألخ ػ ػػذ مب ػ ػػوذج
ػلت ىػذه السػيدة بأختهػا
استقطاع من سيدة بقيمػة مائػة لاير ،اتص ْ

أرسلت اؼبندوب إليها ،فإذا باألخت تتربع بشػيك قيمتػو شبامبائػة
مث
ْ
ألف لاير مرة واحدة .مث يف مػرة الحقػة بشػيك قيمتػو ثبلشبائػة ألػف
ػلت باعبه ػػة اػبَتي ػػة وس ػػلمتهم حقيب ػػة
لاير .مث يف م ػػرة الحق ػػة اتص ػ ْ
ؾبوىرات كاملة فيها خات واحد قيمتو مائيت ألف لاير!

- ٚقػد تكػػوف اؼبيػػزة الػػيت عنػػد بعػػض اعبهػػات اػبَتيػػة ىػػي أرقػػاـ إقبازاهتػػا
الكبػػَتة ،فمػػثبلً :عػػدد اؼبسػػتفيدين مػػن خػػدماهتا بعش ػرات اآلالؼ،
أو عدد اؼبسلمُت اعبدد يصل إىل العشػرات كػل أسػبوع ،أو تكفػل
آالؼ األسػػر الفقػػَتة دب ػػا فيه ػػا مػػن أيت ػػاـ وأرامػػل ،فحينهػػا يتوج ػب
على اعبهة اػبَتية ؿباولة بناء استثمارات تنبثق من ىذه اؼبيزة.
- ٛاعبمعية الوحيدة اؼبتخصصػة ،مػثبلً :علػى مسػتوى السػعودية صبعيػة
مكافحػػة القػػات يف جي ػزاف ،ىػػي اعبهػػة الشػػرفية اؼبعتمػػدة العتمػػاد
وإصدار البحوث والدراسات اؼبتخصصة والوحيدة يف ؾباؽبا.

نماذج من جهات خيرية في مناطق صغيرة:
ٔ) جهػة خَتيػػة اسػػتأجرت شػػقة ب ػٓٓ٘ لاير ،ولػػديها شػػخص مػػتمكن
ػت بتق ػػدًن دورات تعل ػػيم لر ػػة للص ػػرارو
م ػػن اللر ػػة االقبليزي ػػة ،وقام ػ ْ
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حيػ ث أف اؼبنطقػػة كلهػا لػػيس فيهػػا مركػز واحػػد لتعلػيم اللرػػة ،وذلػػك
مقابل عائد متناسب مع حاؿ الناس.
ٕ) جهػػة خَتيػػة يف منطقػػة ػػا العديػػد مػػن ـبططػػات اؼبػػنح ،اقًتضػػت
مبلر ػ ػاً مػ ػػن أحػ ػػد التجػ ػػار ،واشػ ػػًتت أراضػ ػػي مػ ػػن أصػ ػػحاب اؼبػ ػػنح
بأسعار رخيصة جداً ال تزيد عن عشػرة آالؼ لػؤلرض ،وبعػد عػدة
أش ػ ػػهر بػ ػ ػاعوا األراض ػ ػػي بع ػ ػػدة أض ػ ػػعاؼ ال ػ ػػثمن وأع ػ ػػادوا الق ػ ػػرض
لصاحبو التاجر (استثمروا كثرة اؼبنح اؼبطروحة يف منطقتهم).
ٖ) جه ػ ػػة وج ػ ػػدت أف يف منطقته ػ ػػا تكث ػ ػػر اغبػ ػ ػوادث اؼبروري ػ ػػة فقام ػ ػػت
ػت مػ ػػع ثػ ػػبلث سػ ػػطحات (سػ ػػيارات
بالتنسػ ػػيق مػ ػػع اؼبػ ػػرور ،واتفقػ ػ ْ
السػ ػػحب) فتنقػ ػػل السػ ػػيارات بعػ ػػد اغبػ ػػادث مقابػ ػػل ٓٓٔ نصػ ػػفها
ألنشطة اعبهة اػبَتية.
ٗ) جهػػة خَتيػػة يف من ػػاطق جبليػػة ػػا حاجػػة كبػػَتة للم ػػاء ،ي ػػتم تعبئػػة
الوايت ؾباناً ،مث يُباع فيها برحبية مناسبة.
٘) جهػػة خَتيػػة يف منطقػػة ربتػػاج خػػدمات كثػػَتة ،تقػػوـ بتأىيػػل العمالػػة
م ػػن الشػ ػػباب عل ػػى اؼبشػ ػػاريع الص ػػرَتة ،وتسػ ػػلمهم ى ػػذه اؼبشػ ػػاريع
مقابل إهبار أو نسبة مػن الػدخل ،مثػل :بوفيػو ،أو بقالػة ال تكلػف
فعلياً يف منطقة صرَتة أكثر من طبسة عشر ألف.
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أفهاز اضتجناز مًصَ اضتدداو التكيًُ:

 )1تقػ ػ ػػوـ اعبهػ ػ ػػة اػبَتيػ ػ ػػة بػ ػ ػػدمج أسػ ػ ػػاليب التسػ ػ ػػويق واالتصػ ػ ػػاالت،
والتموي ػ ػ ػػل التقليدي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع اإلمكاني ػ ػ ػػات اعبدي ػ ػ ػػدة ال ػ ػ ػػيت يتيحه ػ ػ ػػا
اإلنًتنػػتو لتنميػػة العبلقػػات مػػع األعضػػاء ودمػػج صبيػػع اؼبؤيػػدينو
من خبلؿ الرسائل اإللكًتونية.
 )2جػ ػػذب األعض ػ ػػاء لزيػ ػػارة اؼبوق ػ ػػع ،والتفاع ػ ػػل مػ ػػع اؼبؤيػ ػػدين ول ػ ػػيس
االكتفاء فقط بإرساؿ الرسائل اإللكًتونية ؽبم.
 )3تفعي ػ ػػل القائم ػ ػػة الربيدي ػ ػػة للتواص ػ ػػل بالربي ػ ػػد اإللك ػ ػػًتوين ،وتفعي ػ ػػل
اؼبنت ػػدى اإللك ػػًتوين لتب ػػادؿ اغب ػ ػوارات واآلراء ،ونش ػػر اؼبش ػػاركات
والتجارب والطلبات على اؼبوقع.
 )4تويل تصميم موقع علػى االنًتنػتو حبيػ ث يبثػل (اؼبنطقػة اعبررافيػة)
باالتفاؽ مع كبار اؼبسئولُت ،وفتح الفرصة للمعلنُت يف اؼبوقع.

نموذج االستقطاا التقني:
عدد من اعبهات اػبَتيػة اسػتبدلت مبػاذج االسػتقطاع التقليديػة  -الػيت
تؤخذ إىل اؼبتربعُت ومػن َمث تُعػاجل بالتنسػيق بػُت اعبمعيػة واؼبصػرؼ  -إىل مبػاذج

إلكًتونيػة عػػرب اغباسػػب اآليل احملمػػوؿ ،ويػػتم االنتهػػاء مػػع اؼبتػػربع يف نفػػس لقائػػو
ٍ
وبشكل مباشر.
مع اؼبندوب
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نموذج :مشروا الخير الشامل:
انطبلقػاً مػن إيبػاف اجملموعػة الوطنيػة للتقنيػة ( )NTGبأنبيػة دور القطػػاع
اػب ػػاص يف اإلس ػػهاـ الفع ػ ػاؿ يف خدم ػػة اجملتم ػػع ،وغباج ػػة القط ػػاع اػبػ ػػَتي إىل
تطوير آليات مشاريع العمل اػبػَتي ،رأت اجملموعػة بالتعػاوف مػع وزارة الشػؤوف
االجتماعي ػػة ت ػػأطَت ى ػػذه األعم ػػاؿ والػ ػربامج واألنش ػػطة اػبَتي ػػة وف ػػق نظ ػػاـ آيل
حاسويب ،ومن ىنا انطلقت فكرة مشروع اػبَت الشامل.
استخدام التقنية في العمل الخيري:
ٔ -التوفَت واالستربلؿ األمثل للموارد التشريلية اؼبادية والبشرية.
ٕ -تنمية موارد الدخل (التربعات).
ٖ -تنظيم وحفظ بيانات اؼبنشآت ،وسهولة الوصوؿ إليها.
ٗ -تسريع اإلجراءات العملية.
٘ -مساعدة أصحاب القرار يف تقرير اؼبسارات اإلسًتاتيجية للعمل.
الخير الشامل:
ٔ -التطوير الكامل للنظاـ اآليل اؼبسمى (اػبَت الشامل).
ٕ -التجهيزات البلزمة لتشريل وإدارة النظاـ اآليل للجهة اؼبشرلة.
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فكترة المشتتروا :تطػػوير نظػػاـ آيل (حاسػويب) علػػى الشػػبكة العنكبوتيػػة

( ،)Internetت ػ ػرتبط فيػ ػػو صبيػ ػػع اعبمعيػ ػػات اػبَتيػ ػػة التابعػ ػػة لػ ػػوزارة الشػ ػػؤوف
االجتماعيةو حبي ث يتيح ىذا النظاـ العمليات التالية:
أ .تفعيػل وإدارة التربعػات إىل اعبمعيػػات اػبَتيػة عػرب وسػػائط الػدفع التقنيػػة
اؼبتنوعة (.)... - MASTERCARD - SMS – SADAD - VISA
ب .إدارة اإلجػراءات الفنيػػة اؼبتنوعػػة يف اعبمعيػػات اػبَتيػػة بأسػػلوب آيل
معياري.
ج .اإلشراؼ واؼبتابعػة علػى مسػار صػرؼ التربعػات الػواردة للجمعيػات
اػبَتية.
د .إدارة توزيع اإلعانات اؼباليػة للجمعيػات اػبَتيػة الصػادرة مػن الػوزارة،
واؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة.
أىداف المشروا:
يهدؼ اؼبشروع إىل ربقيق التايل:
ٔ -بنػػاء قاعػػدة بيانػػات شػػاملة للػػوزارة ،تشػػمل صبيػػع التربعػػات ال ػواردة
والصػػادرة مػػن وإىل ـبتل ػػف الش ػرائح العامل ػػة يف القطاعػػات اػبَتي ػػة
التابعة للوزارة.
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ٕ -ربقيػ ػ ػػق التطػ ػ ػػوير والتوحيػ ػ ػػد واؼبرونػ ػ ػػة لؤلنظمػ ػ ػػة اآلليػ ػ ػػة يف اعبهػ ػ ػػات
واعبمعي ػ ػػات اػبَتي ػ ػػة اؼبس ػ ػػتفيدة ،واؼببني ػ ػػة عل ػ ػػى احتياج ػ ػػات ى ػ ػػذه
اعبهات.
ٖ -تسػػهيل وفباثل ػػة (توحي ػػد) أس ػػلوب وإج ػراءات اؼبؤسس ػػات الداعم ػػة
(اؼباكبة) مػن خػبلؿ نظػاـ حاسػويب متميػز يفػي يميػع احتياجػاهتم،
ويلري التداخل بُت اؼبؤسسات اؼباكبة.
ٗ -الدقػ ػ ػػة يف القيػ ػ ػػاـ بتسػ ػ ػػجيل اإليػ ػ ػػداعات البنكيػ ػ ػػةو نظ ػ ػ ػراً الرتبػ ػ ػػاط
اؼبؤسسػ ػػات اؼباكبػ ػػة واعبمعيػ ػػات باؼبصػ ػػارؼ (البن ػ ػوؾ) ضػ ػػمن ىػ ػػذا
النظاـ اؼبراد قيامو.

٘ -ب ث روح اؼبشػاركة بػُت أفػراد اجملتمػع لتبػٍت مشػاريع خَتيػة وطنيػة مػن
خ ػػبلؿ االط ػػبلع اؼبباش ػػر ؼبش ػػاريع اعبمعي ػػات اػبَتي ػػة ،أو اؼبش ػػاريع
اؼبراد دعمهاو لكي ترى النور وذلك عرب بوابة الكًتونية.
 -ٙسػػرعة التواصػػل بػػُت صبيػػع اعبهػػات والش ػرائح اؼبسػػتفيدة مػػن خػػبلؿ
الًتابط االلكًتوين (اؼبوثق) ؽبذا النظاـ (الرسػائل القصػَتة - SMS
النظػاـ علػى االنًتنػت ػ  )...بعيػداً عػن مبطيػة االتصػاؿ (الفػػاكس،
اػبطابات اليدوية.)...
 -ٚالتوثيق الكامػل عبميػع تفاصػيل التربعػات واؼبشػاريع والػربامج اػبَتيػة
وبػ ػػاختبلؼ أن ػ ػواع اؼب ػ ػواد التوثيقيػ ػػة (مقػ ػػروءة ،صػ ػػوتية ،مرئيػ ػػة،)...
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وإرفاقه ػػا يف إط ػػار اؼبش ػػاريع والػ ػربامج اؼبنف ػػذة ،والرج ػػوع إليه ػػا عن ػػد
اغباجة (أرشيف الكًتوين) بيسر وسهولة.
 -ٛإص ػػدار تق ػػارير اسػ ػًتاتيجية ودوري ػػة تس ػػهم يف ربقي ػػق رؤي ػػة ورس ػػالة
ال ػػوزارة اؼبرتبط ػػة بالعم ػػل اػب ػػَتي ،فب ػػا يُس ػػهم يف ازب ػػاذ القػ ػرار وبن ػػاء
وتطوير اػبطط االسًتاتيجية والتنفيذية.
 -ٜصػػناعة الشػػفافية الكاملػػة للمشػػاريع وال ػربامج وزيػػادة ثقافػػة اعبهػػات
اؼبسػ ػػتفيدة ذبػ ػػاه ذلػ ػػك مػ ػػن خػ ػػبلؿ نشػ ػػر صبيػ ػػع ال ػ ػربامج واؼبشػ ػػاريع
وجعلهػػا متاحػػة عبميػػع أفػراد اجملتمػػع (سػواء متربعػػُت ،أو إعبلميػػُت،
أو غ ػػَتىم) ورغبػ ػةً يف زي ػػادة الثق ػػة ػػذه اعبمعي ػػات ،وؿباربػ ػةً ل ػػتُهم
اإلرىاب وغسيل األمواؿ.
الجهات المستفيدة من المشروا:
ٔ -وزارة الش ػ ػ ػ ػػؤوف االجتماعي ػ ػ ػ ػػةو فبثل ػ ػ ػ ػػة يف إدارة اعبمعي ػ ػ ػ ػػات اػبَتي ػ ػ ػ ػػة
واؼبؤسسات اػبَتية.
ٕ -اؼبؤسسات الداعمة (اؼباكبة).
ٖ -اعبمعيات اػبَتية التابعة لوزارة الشؤوف االجتماعية.
ٗ -اؼبتربعوف.
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أفهاز اضتجناز مًصَ االىتػاز وادتناهرييُ:

إف ميػػزة الوصػػوؿ إىل عػ ٍ
ػدد كبػػَت مػػن إحػػدى ش ػرائح اجملتمػػع (ذكػػور -
إنػاث -كبػار  -صػػرار) وكسػب ثقػػتهم ،وحضػور أع ٍ
ػداد كبػػَتة مػن اؼبسػػتفيدين
لفعاليات اعبهة ،هبب أف يُفعل بطرؽ استثمارية عديدة ...
عػػدد اؼبسػػتفيدين مػػن أنشػػطة صبعيػػات ربفػػيظ القػػرآف الكػػرًن يصػػل إىل
عش ػرات اآلالؼ يف بع ػػض من ػػاطق اؼبملك ػػة ،واؼبتع ػػاملوف غ ػػَت اؼبباشػ ػرين مث ػػل:
عوائلهم ،وأصدقائهم ،وجَتا م يصل إىل أضػعاؼ ىػذا الػرقم ،فػبل يبكػن عػدـ
التفكَت يف ىذه األرقاـ بطرؽ استثمارية مناسبة ربقق عوائد مالية.
ومن األفكار المقترحة:
ٔ -فتح باب (الدفع االختياري) ؼبن يشاركوف يف الفعاليات واألنشطة.
ٕ -تسويق مساحات العرض يف اؼبهرجانات والربامج اعبماىَتية.
ٖ -توسيع تسويق مباذج االستقطاع ودعم الربامج اؼبختلفة.
ٗ  -تسويق برامج وخدمات للرَت.
٘ -إقامة برامج ترفيهية وتدريبية.
- ٙتطوير منتجات خاصة وتسويقها.
- ٚبيع مساحات إعبلنية يف اؼبناسبات اؼبختلفة.
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- ٛإقامػػة رحػػبلت دوريػػة برسػػوـ رحبيػػة (الػػدعوة للمشػػاركة يف رحػػبلت
شػػهرية ،أو أسػػبوعية ترفيهيػػة باغبافلػػة إىل منتجػػع ،أو حديقػػة ،أو
ش ػػاطئ م ػػع برن ػػامج مبسػ ػط ،وأخ ػػذ رس ػػوـ خدم ػػة ف ػػوؽ التكلف ػػة
الفعلي ػػة ،رب ػػت تنس ػػيق ومتابع ػػة اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،م ػػن ذل ػػك أيض ػ ػاً
رحػػبلت شػػبابية ،رحػػبلت عائليػػة ،رحػػبلت لؤلطفػػاؿ ،ويبكػػن أف
تتط ػ ػ ػ ػػور إىل رح ػ ػ ػ ػػبلت عم ػ ػ ػ ػػرة ،وزي ػ ػ ػ ػػارة للمدين ػ ػ ػ ػػة ،ورح ػ ػ ػ ػػبلت يف
اإلجازة الصيفية.
أفهاز اضتجناز مًصَ نجسَ املتطىعني:

ق ػػد يوج ػػد ل ػػدى اعبه ػػة اػبَتي ػػة فري ػػق متكام ػػل م ػػن اؼبتط ػػوعُت واؼبتطوع ػػات
لديهم الرغبة والقدرة على العمل ،وإدارة الفعاليات واؼبناشط واؼبشاريع اؼبختلفة.
وأذك ػػر أف إح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػة ل ػػديها فري ػػق يص ػػل إىل ٖٓ٘ٔ متطوعػ ػاً
ومتطوعة ثابتُت ومنضبطُت ومشاركُت ،وىنا توجد الكثَت من األفكار االستثمارية:
ٔ) إدارة وتشريل الفعاليات والربامج لآلخرين دبقابل مادي.
ٕ) الوصػػوؿ إىل سػػاعات تطػػوع بعقػػود يبكػػن ربويلهػػا إىل رقػػم خػػاص
ػػدؼ صبػػع مليػػوف سػػاعة تطػػوع مػػثبلً ،ومػػن َمث يبكػػن ربويلهػػا إىل
أي أعمػػاؿ وتسػػتطيع اعبهػػة اػبَتيػػة بنػػاءً عليهػػا االرتبػػاط دبشػػاريع

ومناس ػػبات ،وى ػػذا يس ػػاعد يف ربوي ػػل التط ػػوع إىل عم ػػل احػ ػًتايف،
ويقود للسبق يف ربويل العمل التطوعي إىل مصدر دخل.
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إح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػة تع ػػرض ك ػػل أعماؽب ػػا  -ال ػػيت تتطل ػػب ص ػػرفاً -
علػػى اؼبتطػػوعُت أوالًو لتعػػرؼ إف كػػاف بإمكػػا م القيػػاـ ػػذه األعمػػاؿ أـ ال ،مث
تقرر الصرؼ من عدمو ..فوفرت الكثَت ذه الطريقة.
اؼبتطوع قد ال هبلب ماالً كثَتاً ..لكنو يوفر ماالً كثَتاً
مثال:
إلحػػدى أكػػرب صبعيػػات ربفػػيظ القػػرآف الكػػرًن يف اؼبملكػػة :كانػػت كافػػة
تعامبلهتػ ػػا واتفاقاهتػ ػػا مػ ػػع الرػ ػػَت تػ ػػتم عػ ػػرب عقػ ػػود نظاميػ ػػة رظبيػ ػػة لػ ػػدى ؿبػ ػػامي
متخصص متطوع.
فكرة:
تع ػػاين ع ػػدد م ػػن اعبه ػػات اػبَتي ػػة م ػػن ع ػػدـ ق ػػدرهتا عل ػػى ال ػػدخوؿ إىل
بعػػض اؼبرافػػق اغبكوميػػة أو اػباصػػة السػػتقطاب الػػداعمُت ..فلمػػاذا ال تعتمػػد
على اؼبتطوعُت من العاملُت يف نفس ىذه اؼبواقع حيػ ث يبكػن دعػوهتم ليتعرفػوا
عل ػػى اؼبش ػػاريع اػبَتي ػػة ل ػػدى ى ػػذه اعبه ػػة ،مث يكون ػػوف ى ػػم حلق ػػة الوص ػػل م ػػع
منشػػأهتم ومنسػػوبيها (فالػػداؿ علػػى اػبػػَت كفاعلػػو) ،وللجهػػة اػبَتيػػة أف تتوقػػع
حجػػم االس ػػتفادة اؼبأمول ػػة ح ػػُت يس ػػهم ك ػػل معل ػػم يف اس ػػتقطاب رفاق ػػو ،وك ػػل
طالب يف استقطاب أقرانو ،وكل مدير يف استقطاب موظفيو وأىلو..إخل.
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األساس اخلامس

اؼبقصػػود مػػن ىػػذا األسػػاس :ىػػو اسػػتثمار بعػػض األفكػػار اإلبداعيػػة ،أو
انتهاز فرصة ساكبة تبػدو نوعيػة وغػَت ـبطػ ٍط ؽبػا أو غػَت متوقعػة ،ىػذه األفكػار
والفػػرص الػػيت قػػد تػػرد للجهػػة اػبَتيػػة يبكػػن اسػػتثمارىا بطريقػػة تػػدر عائػػداً ماليػاً
وال تضر باسم ومكانة ونشاط اعبهة اػبَتية.
وسأس ػػتعرض فيمػ ػػا يلػ ػػي بع ػػض األمثلػ ػػة والنمػ ػػاذج العملي ػػة الػ ػػيت يبكػ ػػن
استثمار أساس األفكار اإلبداعية والفرص فيها:
ٔ) إعػػداد بطاقػػات متميػػزة ؼبنسػػويب اعبهػػة اػبَتيػػة مػػن إداريػػُت ومعلمػػُت
وطبلب وداعمػُت ومسػتفيدينو حبيػ ث تتجػدد سػنوياً ،وفػتح البػاب
أمػػاـ كػػل مسػػتثمر يريػػد أف يقػػدـ خدماتػػو أو حس ػوماتو لكػػل مػػن
وبمل ىذه البطاقة مقابػل رسػوـ رمزيػة للجهػة اػبَتيػة ،أو نسػبة ،أو
غػػَت ذلػػك .ويبكػػن االتفػػاؽ مػػع اعبهػػات التسػػويقية الكػػربى لعمػػل
زبف ػػيض لل ػػداعمُت واؼبتع ػػاونُت م ػػع اعبه ػػة اػبَتي ػػة م ػػن خ ػػبلؿ ى ػػذه
البطاقة ،بعد اعتمادىا من جهة شرعية معتمدة.
ٕ) تقػػدًن خػػدمات اعبهػػة اػبَتيػػة بأسػػعار مناسػػبة للتجمعػػات اػباصػػة،
مث ػػل :تق ػػدًن حلق ػػات ،وبػ ػرامج التحف ػػيظ ألبن ػػاء منس ػػويب اعبه ػػات
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الكػ ػػربى علػ ػػى شػ ػػروبة ؿبػ ػػددة ،مثػ ػػل :اػبطػ ػػوط اعبويػ ػػة السػ ػػعودية،
وأرامك ػػو ،وس ػػابك ،واؽبيئ ػػة اؼبلكي ػػة ،والتحلي ػػة ..وغَتى ػػا ،أو ف ػػتح
ب ػ ػ ػػاب تيس ػ ػ ػػَت ال ػ ػ ػػزواج ؼبنس ػ ػ ػػويب الش ػ ػ ػػركات الك ػ ػ ػػربى ،أو جه ػ ػ ػػات
دعم من نفس اعبهة.
حكومية ،مثل :التعليم ،مقابل ْ
ٖ) االتف ػػاؽ م ػػع البن ػػوؾ اإلس ػػبلمية لوض ػػع ص ػػراؼ ض ػػمن أم ػػبلؾ اعبه ػػة
اػبَتيػػةو حبيػػ ث تراقػػب اعبهػػة اػبَتيػػة عػػدـ وجػػود أي تعػ ٍ
ػديات عليػػو -
خاصةً يف اؼبناطق النائية  -وربصل يف اؼبقابل على سعر إهبار اؼبوقع.
يف بعػ ػػض منػ ػػاطق اؼبملكػ ػػة الصػ ػػرَتة نسػ ػػبياً (مثػ ػػل مدينػ ػػة تبػ ػػوؾ)..
وبصل تريَت دائم يف موظفي الدولػة مػن منسػويب القطػاع العسػكري
والتعليمػػي ،فبػػا شػػجع العػػاملُت يف اعبهػػات اػبَتيػػة علػػى اسػػتقطا م
حبم ػ ػػبلت االس ػ ػػتقطاع الش ػ ػػهري م ػ ػػن الرات ػ ػػب كلم ػ ػػا حص ػ ػػل تري ػ ػػَت
يف اؼبوظفُت.
ٗ) فكػ ػر ونفػ ػذ :ل ػػدى الكث ػػَت م ػػن األفػ ػراد أفك ػػار ومش ػػاريع خَتي ػػة ال
هب ػػدوف ؾب ػػاالً لتطبيقه ػػا ،وم ػػن ال ػػذكاء أف تتب ػػٌت اعبه ػػة اػبَتي ػػة م ػػن
يتنػػاغم مػػع أىػػدافها ،وتشػػجعهم للقيػػاـ بالتنفيػػذ مػػن خبلؽبػػاو علػػى
أف كػػل صػػاحب فكػػرة ومشػػروع سػػيقاتل ويناضػػل للتنفيػػذ والتمويػػل
من خبلؿ إمكاناتو وعبلقاتو.
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٘) ادعمنػػا دبػػا لػػديك :افػػتح األبػواب علػػى مصػراعيها لكػػل دعػػم وكػػل
داعم يسهم يف ربقيق أىداؼ اعبهة اػبَتية ،يبكن ؼبطعػم أف يقػدـ
العشاء يف مناسبة ،ويبكن ؼبدرب أف يقدـ جهده يف دورة تدريبيػة،
ويبك ػ ػػن تق ػ ػػدًن االستش ػ ػػارات م ػ ػػن األطب ػ ػػاء واحمل ػ ػػامُت .ك ػ ػػل ى ػ ػػذه
استثمارات ؽبا قيمة ماليةو ألف كل شيء يُقػدـ إمبػا ىػو يف حقيقتػو
وقت لو قيمة مادية ،كما أنو وبقق أىدافاً أكثػر مػن ؾبػرد اغبصػوؿ
علػػى مػ ٍ
ػاؿ وتنفيػػذ ب ػرامج ،وغالبػاً فػػإف صػػاحب كػػل مشػػاركة سػػيوفر

مصاريفو إلقباح مشاركتو.

 )ٙنش ػػارككم يف تنفي ػػذ نش ػػاطكم :ق ػػد توج ػػد جه ػػات (حكومي ػػة ،أو
خاصػػة ،أو خَتيػػة) ل ػػديها سبويػػل وإمكانػػات لتنفي ػػذ ب ػرامج خاص ػػة
تتقػػاطع وتشػػًتؾ مػػع بػرامج اعبهػػة اػبَتيػػة ،والرالػػب أف أغلػػب تلػػك
اعبهػػات تعجػػز عػػن التنفيػػذ بسػػبب عػػدـ التخصػػص ،أو عػػدـ تػػوفر
الطاق ػػات البشػ ػرية الراغب ػػة ،أو ع ػػدـ ت ػػوفر اؼبك ػػاف اؼبناس ػػب ،فعل ػػى
اعبهػػة اػبَتيػػة التعػػاوف دبػػا وبقػػق أىػػداؼ اعبميػػع ،وتػػويل اإلش ػراؼ
على تنفيذ برامج خدمة اجملتمع الػيت تتبناىػا تلػك اعبهػات علػى أف
يوفر ذلك عوائد مادية للجهة اػبَتية.
 )ٚاعبه ػ ػػات الرحبي ػ ػػة ال ػ ػػيت تق ػ ػػدـ خ ػ ػػدمات وال تس ػ ػػتطيع الوص ػ ػػوؿ إىل
اؼبن ػػاطق الص ػػرَتة ،أو البعي ػػدة ،مث ػػل :ش ػػركات اشػ ػًتاكات اجمل ػػبلت
اؽبادفة وكبوىا ،تتفق مع اعبهة على وضع النسػ عنػد اعبهػة ويػأيت
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اؼبشًتؾ ألخػذ نسػختو ،أو تسػجيل اشػًتاكو يف نفػس اعبهػة مقابػل
نسبة من العائد.
 )ٛربديد فئات ؿبددة (مثل :فئػة السػيدات يف اؼبنػازؿ) ،وتطػوير عػدد
من أفكار وبرامج االسػتثمار اؼبوجهػة ؽبػذه الفئػة (مثػل :التوسػط يف
بي ػػع مش ػػروالهتم اليدوي ػػة) ،أو فئ ػػة العق ػػاريُت وتك ػػوف الفك ػػرة ت ػػوفَت
ف ػػرص عقاري ػػة لبيعهػ ػػا م ػػن خبلؽب ػػم ،أو فئػ ػػة الع ػػاملُت يف اعبهػ ػػات
اػبَتيػػة وتكػػوف الفكػػرة اسػػتهدافهم بربنػػامج سػػياحي ترفيهػػي بسػػعر
مناسب يوفر عائداً للجهة اػبَتيػة ،أو فئػة الرياضػيُت الشػباب يُػوفر
ؽبػػم ملعػػب ق ػدـ وط ػػائرة بإهبػػار رمػػزي عل ػػى إحػػدى أراض ػػي اعبهػػة
اػبَتية..إخل.
نموذج إبداعي:
ػررت عمػػل
إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة اسػػتهدفت شػػروبة األطفػػاؿ وقػ ْ
حصػػالة بشػ ٍ
ػكل جػػذابو حبيػػ ث يفػػك الطفػػل اغبصػػالة ويطلػػب مػػن
وال ػػده إي ػػداع اؼببل ػػغ يف اغبس ػػاب الرظب ػػي للجمعي ػػة اؼبكت ػػوب عل ػػى
اغبص ػ ػػالة ،مث يأخ ػ ػػذ اإليص ػ ػػاؿ والطف ػ ػػل إىل مق ػ ػػر اعبمعي ػ ػػة ليس ػ ػػتلم
الطفل ىديتػو ..مث يتسػلم حصػالة جديػدة ومعهػا حصػاالت أخػرى
إلخوتو وأصحابو.
 )ٜربط اؼبواقع االلكًتونية لعدد من اعبهات اػبَتية ربت رابط واحػدو
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حبي ػػ ث يَكثُ ػر زواره ،وبالت ػػايل يَكثُ ػر اؼبعلن ػػوف ،وتُ ػوزع العوائ ػػد بنس ػػبة
وتناسب.
ٓٔ) فكرة التعامل مع اعبهات األجنبيػة العاملػة يف البلػد والػيت يتوجػب
عليهػػا دفػػع ض ػرائب لطػ ٍ
ػرؼ مػػا ،ويبكػػن طػػرح موضػػوع أف تػػدعم
اعبهات اػبَتية وترعى مناسباهتا بدالً من دفع الضرائب.
ٔٔ) قػػد تعػػرؼ اعبهػػة اػبَتيػػة أف ىنػػاؾ مسػػتثمراً أو أكثػػر يبحػػ ث عػػن
فرصػػة يف اؼبنطقػػة ،أو ضػػمن إطػػار يبكػػن للجهػػة اػبَتيػػة أف تُفيػػد
فيػػو ،اؼبقػػًتح أف تقػػوـ اعبهػػة اػبَتيػػة بتقػػدًن معلومػ ٍ
ػات مبدئيػػة ،أو
َ
تسػػهيل األمػػر للمسػػتثمر أو الػػداعم حبيػػ ث يُقػػدـ نسػػبة ثابتػػة مػػن
عوائده للجهة اػبَتية فيما بعد.
ٕٔ) تلم ػ ػػس اعبه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة وج ػ ػػود ص ػ ػػعوبة ل ػ ػػدى القن ػ ػوات الفض ػ ػػائية
اؼبنضػ ػػبطة يف تػ ػػوفَت مكػ ػ ٍ
ػاف مناسػ ػػب للتصػ ػػوير وعقػ ػػد اللقػ ػػاءات،
الفكرة أف توفر مكاناً للقنوات تصور فيػو وتسػجل دبقابػل مػادي،
أو مقابل دعاية وإعبلف وترويج ألنشطتها ومشاريعها.
ٖٔ) ربدي ػػد ع ػػدد م ػػن االحتياج ػػات االس ػػتثمارية يف البيئ ػػة القريب ػػة م ػػن
اعبهػة اػبَتيػة ،مثػل :عػدـ وجػود جه ٍػة تُسػوؽ منتجػات السػيدات
يف اؼبنازؿ ،وعدـ ثقة سيدات اؼبنازؿ يف أي أحد ،فتحػاوؿ اعبهػة
اػبَتية التوفيق بُت الطرفُت مقابل نسبة.
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ػاع دوري لس ػػكاف اغب ػػي ووجهائ ػػو ،وأص ػػحاب
ٗٔ) هتيئ ػػة مك ػػاف اجتم ػ ٍ
اؼبناسبات دبقابل مناسب ،أو مكاف ليقػوـ الطػبلب باؼبػذاكرة ،أو
ليجدوا دروساً خاصة بأسعار مناسبة.
٘ٔ) فكػػر اؼبسػػئولية االجتماعيػػة بػػدأ يأخػػذ يف االنتشػػار والتوسػػع بػػُت
رج ػ ػ ػػاؿ اؼب ػ ػ ػػاؿ واألعم ػ ػ ػػاؿ والش ػ ػ ػػركات واألفػ ػ ػ ػراد ،ووزارة الش ػ ػ ػػؤوف
ػلكت جػاً يُسػ ِهم يف ربويػل اإلعانػات اؼبقدمػة إىل
االجتماعيػة س ْ
مشاريع قادرة على تلبيػة متطلبػات أسػر الفئػات اؼبسػتفيدة ،وىػذه
فرصة أماـ اعبهات اػبَتية الستثمارىا.
 )16فك ػػرة اؽبدي ػػة اػبَتي ػػة أو الدعوي ػػة :يشػ ػًتيها أي ف ػػرد ويرس ػػلها ِم ػػن
خػػبلؿ اعبهػػة اػبَتيػػة إىل َمػػن وبػػب ،عليػػك تكلفػػة إعػػداد وإيصػػاؿ
اؽبديػ ػػة (بالتنسػ ػػيق مػ ػػع جهػ ػػة متخصصػ ػػة) ووضػ ػػع ىػ ػػامش رحب ػ ػي
للجهة اػبَتية ،ويبكن احتػذاء النمػوذج التػايل :جهػة خَتيػة قػررت
إقام ػ ػػة دع ػ ػػوة لتك ػ ػػرًن اؼبتف ػ ػػوقُت واؼبتفوق ػ ػػات يف كاف ػ ػػة اؼبراح ػ ػػل يف
اؼبنطق ػة ،وت طلػػب تقػػدًن اؽبػػدايا ؽبػػم مػػن أىػػل اؼبنطقػػة ،وقامػػت
اعبهة بكل الدور.
 )ٔٚالتعريف باؼبشػاريع الصػرَتة اعبديػدة يف ؿبػيط اعبهػة اػبَتيػة مقابػل
مبلػ ػ ٍغ مقط ػػوع ،أو ى ػػدايا عيني ػػة :مث ػػل احمل ػػبلت الص ػػرَتة اعبدي ػػدة
(بقالة ،وـببز ،وكويف شوب ،ومكتبة...إخل).
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 )ٔٛق ػػد تك ػػوف ل ػػك عبلق ػػات ب ػػالبعض وم ي ػػدعموؾ ،اس ػػتثمر فرص ػػة
وأرسػػل ؽبػػم خطػػاب شػػكر ،أو درع تقػػدير علػػى دعمهػػم للعمػػل
اػبَتي عموماً ،ويف ذلك تشجيع غَت مباشر ؽبم لدعمك.
 )ٜٔقيػػاـ وفػػد مػػن اؼبسػػتفيدين مػػن الػػدعم دبشػػاركتك يف زياراتػػك إىل
الداعمُت ،ومن أمثلػة ذلػك :أخػذؾ للطػبلب األيتػاـ ،أو لطػبلب
ربف ػػيظ الق ػػرآف الك ػػرًن ،أو ع ػػدد م ػػن ذوي االحتياج ػػات اػباص ػػة
وغَت ذلك.
ٕٓ) كان ػ ػ ػػت ص ػ ػ ػػناديق التربع ػ ػ ػػات تق ػ ػ ػػوـ عل ػ ػ ػػى فك ػ ػ ػػرة لاير واح ػ ػ ػػد يف
الرال ػ ػػب ..وبالت ػ ػػايل يبك ػ ػػن تص ػ ػػميم وابتك ػ ػػار ضب ػ ػػبلت اس ػ ػػتقطاع
لص ػ ػػرار ال ػ ػػداعمُت ال ػ ػػذين يبك ػ ػػن أف يش ػ ػػاركوا خبمس ػ ػػة أو عش ػ ػػرة
رياالت وكبوىا.
نموذج:
ػت إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة وجػػود أكثػػر مػػن مصػػنع يقػػوـ بإعػػادة
الحظػ ْ

وصممت حاويات عبمػع الػورؽ اؼبسػتعمل،
فابتكرت
شراء الورؽ يف منطقتها،
ْ
ْ
مث تق ػػوـ يمع ػػو وإع ػػادة بيع ػػو للمص ػػانع ،وتس ػػتفيد م ػػن العائ ػػد اؼب ػػادي يف دع ػػم
نشاطاهتا وبراؾبها.
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نموذج آخر:
إحدى اعبهات اػبَتية وضعت لنفسها ىدفاً ؿبدداً..
ففػي كػل عػاـ تسػتهدؼ شػروبة جديػدة علػى األقػل لتنميػة اؼبػوارد اؼباليػػة
من خبلؽبا ..وكاف من شرائحهم:
 األطفاؿ يقودوف آبائهم إىل التسػوؽ وأمػاكن اللعػب ..كيػف قبعلهػم
يقودوف والديهم إىل دعم اعبمعية؟
 غَت اؼبسلمُت كيف يدعموف نشاطنا اػبَتي؟
 الفقراء ..كيف يكونوف داعمُت؟
اإلبداا ينبغي أن يكون أساساً ..تطلبو الجهات الخيرية في كل نشاطاتها
وأعمالها ..ولو اقتةى األمر تعيين وخص بوظيفة مبدا..

ألن أزمة كثير من الجهات الخيرية ال تكمن في المشكالت،
وإنما تكمن في عدم اكتشاف الحلول واصطياد الفرص والنظر بطريقة
مختلفة إلى األمور التقليدية.
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عندما تتغير الظروف وتقل التبرعات ..فإنو ال تستمر إال األوقاف
(الوقت تتف) :ى ػػو أب ػػرز ص ػػور الص ػػدقات اعباري ػػة ،ويع ػػٍت ربب ػػيس األص ػػل
وتسػػبيل اؼبنفعػػةو لقولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم لعمػػر بػػن اػبطػػاب رضػػي اهلل عنػػو:
ػدقت ػػا)(ٔ) ،وفبػػا ورد يف الصػػدقة اعباريػػة مػػا
ػت أصػػلها ،وتصػ َ
(إف شػػئت حبسػ َ
رواه مسػلم عنػو صػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو قػاؿ( :إذا مػات اإلنسػاف انقطػع عملػو
(ٕ)
إال من ثبلث :صدقة جارية ،أو علم يُنت َفع بو ،أو ولد صا ،يدعو لو)
وقػد أدرؾ الرعيػػل األوؿ مػػن الصػػحب الكػراـ أنبيػػة الوقػػف فسػػارعوا إىل
وقػػف الػػدور واألراضػػي واألسػػلحة واؼب ػزارع ..وغَتىػػاو رغبػةً يف نيػػل مػػا أعػػد اهلل
اب مستمر وجز ٍاء ال ينقطػعِ ،
تعاىل لصاحب الصدقة اعبارية من ثو ٍ
ومػن أشػهر
األوقف يف العصر النبوي :وقف بئر رومة على اؼبسلمُت ،فقد كانػت ليهػودي
اظبو رومة الرفاري يبيػع ماءىػا ألىػل اؼبدينػة ليشػربوا منهػا ،فلمػا ىػاجر الرسػوؿ
صلى اهلل عليو وسلم إىل اؼبدينة وليس فيهػا مػاء يسػتعذب غػَت بئػر رومػة قػاؿ:
(مػػن يشػػًتي بئػػر رومػػة فيك ػػوف دل ػػوه مػػع دالء اؼبسػػلمُت ولػػو اعبن ػػة؟ فاش ػًتاىا

(ٔ) رواه البخاري ( )ٕٖٚٚواللفظ لو ،ومسلم (ٕٖ.)ٔٙ
(ٕ) رواه مسلم (ٖٓٔٗ).
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عثم ػػاف رض ػػي اهلل عن ػػو وأوقفه ػػا عل ػػى أى ػػل اؼبدين ػػة) (ٔ) ،فللوق ػػف أث ػ ٌػر ب ػػارز يف
التنميػػة بأنواعهػػا ،ومػػن ذلػػك أوقػػاؼ ُىبص ػص ريعهػػا ػبدمػػة العلػػم والػػدعوة إىل
اهلل تعاىل واالىتماـ حبملة كتاب اهلل العظػيم ،ويف كثػ ٍَت مػن اجملػاالت اػبَتيػة يف
وقتن ػػا اغباض ػػر يبك ػػن االس ػػتفادة م ػػن الوق ػػف يف اؼبنظم ػػات اػبَتي ػػة م ػػن خ ػػبلؿ
اؼبشاريع االستثمارية اؼبختلفة :سواءً كانػت تعليميػة أو صػحية أو اجتماعيػة أو
صرؼ ريعهػا علػى تنميػة مشػروعات اؼبنظمػة
اقتصادية أو صناعية أو زراعية ..يُ َ
اػبَتية نفسها واؼبشروعات اػبَتية األخرى.
إف ؼبؤسسػػات األوقػػاؼ دور مهػػم يف التنميػػة االقتصػػادية ،واالجتماعيػػة
للمجتمع ػػات ع ػػرب الت ػػاري اإلس ػػبلمي الزاى ػػر ،فق ػػد تكفل ػػت األوق ػػاؼ بتموي ػػل
العديد من اغباجات واػبدمات األساسية والعامة للمجتمػع فبػا خفػف العػبء
علػػى الػػدوؿ واغبكومػػات ،ولػػذا هبػػب علػػى كػػل نشػػاط خػػَتي اجتمػػاعي القيػػاـ
دبحاولػػة جػػادة للحصػػوؿ علػػى مصػػدر مػػن مصػػادر الػػدعم الركيػػزة والػػيت تتصػػف
بالديبومة وعدـ االنقطاع ،أال وىي األوقاؼ اإلسبلمية.
توسعة صيغ الوقف وتطورىا:
إف اعبهػػات اػبَتيػػة أو مػػن يقػػوـ بواجػػب النظػػارة ،علػػيهم اغبمػػل األكػػرب
يف استحداث صيغ تنموية جديدة لؤلوقاؼ ،وتوسعة ؾباالت الوقف القديبػة،
وإف اؽب ػ ػ ػػدؼ االقتص ػ ػ ػػادي اؼبباش ػ ػ ػػر الس ػ ػ ػػتثمار أمػ ػ ػ ػواؿ األوق ػ ػ ػػاؼ ى ػ ػ ػػو تولي ػ ػ ػػد
(ٔ) رواه البخاري بألفاظ ـبتلفة.
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دخػػلٍ نقػػدي مرتفػػع بقػػدر اإلمكػػاف ،ولػػن يػػتم ذلػػك دوف العمػػل علػػى توسػػيع
مفه ػػوـ الوق ػػف وإخراج ػػو م ػػن دائ ػػرة األعم ػػاؿ التقليدي ػػة إىل فض ػػاء اس ػػتثماري
أرحب وأوسع وآمن .ويف ثقة الناس باؼبؤسسػات اػبَتيػة والقػائمُت عليهػا أكػرب
داعم لتطوير واستحداث أوقاؼ جديدة.
مع العلم أف الوقف إذا كاف ريعو كثػَتاً ونتاجػو وفػَتاً فهػو وسػيلة مأمونػة
ومورد شبو مضموف ،ووقف اعبهات اػبَتية من أفضل الوسائل.
ٌ
إف م ػ ػػن اؼبستحس ػ ػػن يف زمانن ػ ػػا وال ػ ػػذي تتس ػ ػػارع في ػ ػػو اغبي ػ ػػاة كب ػ ػػو التط ػ ػػور

واالبتك ػػار أف نس ػػتفيد م ػػن األنػ ػواع اؼبس ػػتجدة يف األوق ػػاؼ ،مث ػػل وق ػػف األس ػػهم
والص ػػكوؾ والص ػػناديق االس ػػتثمارية إىل غ ػػَت ذل ػػك ،وأف كب ػػاوؿ اإلب ػػداع حبي ػػ ث ال
يقتصػػر الوقػػف علػػى أصػػحاب األمػواؿ الكثػػَتة ،بػػل حػػىت أصػػحاب األمػواؿ القليلػػة
مػػن اؼبمكػػن أف يسػػهموا يف الوقػػف ،وكبػػن نتطلػػع إىل اؽبيئػػة العامػػة لؤلوقػػاؼ والػػيت
صدر القرار السديد بإنشػائها أف تسػهم يف ذلػك ،وأف يكػوف إنشػاؤىا نقطػة رب ٍ
ػوؿ
يف عام األوقاؼ فبا يفيد األوقاؼ وينميها ويفيد أفراد اجملتمع كافة.
والتذي يتدعونا لطترح ىتذا الموضتوا ضتمن نمتوذج أستاس :أنتو يمكتن
تحويل أي من األسس السابقة إلى أوقاف بأوكال عديدة ،منها ما يلي:
أوالً :وقف اليكىد:

اخت ػػار اجملم ػػع الفقه ػػي اإلس ػػبلمي بع ػػد اس ػػتعراض أدل ػػة اؼب ػػانعُت :جػ ػواز

ػائز شػػرعاً :ألف اؼبقص ػػود
وقػػف النقػػود ،وجػػاء فيػػو مػػا نصػػو( :وقػػف النقػػود جػ ٌ
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الشػػرعي مػػن الوقػػف :حػػبس األصػػل وتسػػبيل اؼبنفعػػة وىػػو متحق ػ ٌق فيهػػا ،وألف
النقود ال تتعُت بالتعيُت وإمبا تقوـ أبداؽبا مقامها) ا.ى ػ
فمن مميزات وقف النقود:
ٔ .يبكػن توجيػػو االسػػتثمار يف النقػػود اؼبوقوفػة إىل األوجػػو األكثػػر نفعػاً
يف كل زماف ومكاف.
ٕ .يبكن التنقل بُت أوجو االستثمارات اؼبتوفرة بسهولة يف ٍ
وقت قصَت.
ٖ .يبكن تفادي أغلب مشكبلت العقار الثابت.
ل ػػذا ينبر ػػي تش ػػجيع وق ػػف النق ػػودو ألن ػػو يس ػػهم يف بن ػػاء اجملتم ػػع ،وس ػػد
اغباجاتو بل وفتح أبواب اػبَت للمسػانبة يف الوقػف ولػو دب ٍ
ػاؿ قليػل مػن صبيػع
فئات اجملتمع.
من الصور اليت يبكن االستفادة منها وتطبيقها يف أوقاؼ النقود:
القرض اغبسنو حي ث يُعطَى ماؿ الوقف ؼبن وبتاج إليو ويرد بدلو .ومن
اؼبعلوـ أف يف ىذا تنفيساً عن كث ٍَت فبن وبتاج إىل اؼباؿ وال هبد من يقرضو،

فمثبلً :أصحاب اؼبشاريع التجارية الصرَتة وبتاجوف إىل الدعم اؼبايل ،ومن
اؼبقًتح أف تقوـ اؼبؤسسات اػبَتية بعملية اإلقراض ؽبؤالء عن طريق إنشاء
صندوؽ خَتي من أمواؿ أوقاؼ النقود إلقراض احملتاجُت وفق ٍ
ٍ
آلية ؿبددة
ٍ
وضمانات معينةو حبي ث تضمن التدفقات النقدية ،كما يبكن أف تكوف ىناؾ
سياسات للصندوؽ مثل أف ما يتم إقراضو ال يزيد علىٓ ٙيف اؼبائة من
027

آفاق االستثمار

حجم الصندوؽ ،وٕٓ يف اؼبائة هبنب كاحتياطي نظامي ،وٕٓ يف اؼبائة
يستثمر ليسهم يف بقاء الصندوؽ ومبوه ،إىل غَت ذلك من سياسات يبكن أف
ربافظ على الصندوؽ واستمراريتو.
كمػػا يبكػػن أف يسػػتفاد مػػن وقػػف النقػػود عػػن طريػػق اسػػتثمار النقػػود يف
مشػ ػػاريع واسػ ػػتثمارات شػ ػػرعية تعػ ػػود بػ ػػالنفع علػ ػػى الػ ػػوطن واؼب ػ ػواطن ،واألربػ ػػاح
اؼبتحقق ػػة تُص ػ َػرؼ يف اجمل ػػاالت اؼبوقف ػػة م ػػن أجله ػػا مص ػػارؼ الوق ػػف ،عل ػػى أف
يراعػى عنػد اسػتثمار ىػػذه األمػواؿ عػدـ الػػدخوؿ يف اسػتثمار ٍ
ات عاليػة اؼبخػػاطر
قػػد ت ػػذىب ب ػػأمواؿ الوقػػف ،كم ػػا يراع ػػى تنويػػع االس ػػتثمارات لتقلي ػػل اؼبخ ػػاطر
وربقيػق أربػاح مناسػػبة ،ومثػل ىػػذه الضػوابط يف االسػػتثمارات وغَتىػا ربتػػاج إىل
إدارة متخصصػػة يف االسػػتثمارو وؽبػػذا أقػػًتح أف تقػػوـ اؼبؤسسػػات اؼباليػػة حبكػػم
خربهتا االستثمارية بإنشاء صناديق استثمار وقفية مثل أي صػندوؽ اسػتثماري
لػػديها إال أنػػو يف ايػػة كػػل عػ ٍػاـ مػػثبلً تُقتطػػع نسػػبة مػػن األربػػاح احملققػػة لتصػػرؼ
يف اجملػ ػػاالت اػبَتيػ ػػة ،ووبػ ػػتفظ بالنسػ ػػبة اؼبتبقيػ ػػة كاحتيػ ػػاطي يػ ػػدعم الصػ ػػندوؽ
ويقوي ػػو ،ك ػػل ذل ػػك مقاب ػػل عم ػػوالت يأخ ػػذىا م ػػدير الص ػػندوؽ ك ػػأجرةٍ مقاب ػػل
عملػػو وأتعابػػو .وإنشػػاء مثػػل ىػػذا الصػػندوؽ لػػو مزايػػا وفوائػػد كثػػَتة منهػػا قػػدرة
ال ػواقفُت علػػى اخػػتبلؼ درجػػاهتم اؼباديػػة علػػى اؼبشػػاركة واؼبسػػانبة يف صػػندوؽ
وقػػف النقػػود ،وكػػذلك قػػدرة الصػػندوؽ علػػى دعػػم اؼبشػػاريع اػبَتيػػة أكػػرب مػػن
الفػػرد العػػاديو حيػػ ث إف مبػػالغ الصػػندوؽ ومبلءتػػو اؼباليػػة تؤىلػػو لتحقيػػق أربػػاح
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عالية ليتم صرفها (ٔ).
نموذج عن وقف النقود:
رجػػل أعمػػاؿ أوقػػف مبلر ػاً نقػػدياً قيمتػػو مليونػػا لاير ؼبػػدة ثػػبلث سػػنوات

عل ػػى إح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػةو حبي ػػ ث يقدمون ػػو قروضػ ػاً ميس ػػرة للمحت ػػاجُت،
ويشرفوف على متابعة ربصيلو وتدويره ،مث يعيدونو إليو بعد سباـ اؼبدة.
ثاىًاً :الىقف املؤقت (وقف امليافع املؤقت):

عرفو د.حسن الرفاعي  -يف حبثو اؼبقدـ للمػؤسبر الثػاين لؤلوقػاؼ يامعػة
أـ القرى (ص ٕٗ٘)  -فقاؿ" :ىو اؼبنفعة الناذبة عػن جهػد اإلنسػاف اليػدوي
أو العقل ػػي ،بش ػػكلها االنفػ ػرادي أو اعبم ػػاعي إذا ن ػػص الش ػػرع أو ق ػػاؿ الع ػػرؼ
دباليتهػػا ،فلصػػاحبها حػػق التصػػرؼ فيهػػا وقف ػاً مؤقت ػاً أو مؤبػػداً" .فاؼبنػػافع أم ػواؿ
يصح سبلكها والتصرؼ فيها وورود العقود عليهػاو سػواء أكانػت بعػوض كػالبيع
واإلجارة أـ برَت عوض كالوقف والعارية.
إف اؼبنافع اليت يبكن ورود عقد الوقف عليها كثػَتة وعظيمػة ومتنوعػة يف
ؾبتمعاتنا ،ومن أمثلة ما يبكن استخدامو من صور الوقف اؼبؤقت:
 وقػػف عائ ػػد العم ػػل عب ػػزء م ػػن الوق ػػت (لئلف ػػادة م ػػن جه ػػود اؼب ػػوظفُت يف
الدوائر اغبكومية أو اػباصة).
(ٔ) من مقاؿ( :أوقاؼ النقود) لياسر بن عبد الرضبن آؿ عبد السبلـ.
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 وق ػػف ج ػػزء م ػػن وق ػػت العم ػػل ،وىن ػػا ي ػػرد عل ػػى الوق ػػت واؼب ػػدة ال عل ػػى
قيمتها ،كوقف ساعة من الب ث أو ساعة طبية أو تدريبية أو استشارية.
 وقف العمل اإلضايف بدوف عوض يف مؤسسة من اؼبؤسسات اػبَتية.
 وقف اؼبستأجر منفعة العُت اؼبؤجرة خبلؿ مدة التأجَت.
 وقف اؼبستعَت منفعة العُت اؼبستعارة خبلؿ مدة العارية.
 رببيس منفعة حديقة يوماً يف األسبوع.
 رببػػيس منفع ػػة قاع ػػة احتف ػػاالت ،أو ربب ػػيس منفع ػػة مس ػػكن ،أو فن ػػدؽ،
لفًتة قصَتة أو طويلة.
 رببيس منفعة سيارات على جهة معينة.
ػرص كث ػ ٍَت مػػن أص ػػحاب األم ػواؿ علػػى وق ػػف أم ػواؽبم عب ػػر (الص ػػدقة
 حػ ُ
اعبارية  -علم ينتفع بو).

ػرص أى ػػل اغب ػػي عل ػػى دع ػػم النش ػػاط اػب ػػَتي ول ػػو بأس ػػهم بس ػػيطة،
 حػ ُ
لوثوقهم باؼبشرفُت عليو.
والواقػػع أف اسػػتحداث ىػػذه الصػػور الوقفيػػة يوسػع قاعػػدة العمػػل الػػوقفي
يف اجملتمػػعو إذ إف كثػَتاً مػػن الفئػػات االجتماعيػػة ال تسػػتطيع اؼبشػػاركة يف اعبهػػد
الػػوقفي اؼبػػايل يف اجملتمػػع ،فيلجػػأ صبيػػع ىػػؤالء إىل تسػػبيل مػػا لػػديهم مػػن منػػافع
مدةً معينةً من الزمن مث تعود بعدىا إىل ملكيتهم.
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ثالجاً :الصياديل الىقفًُ االضتجنازيُ:

حػػازت دولػػة الكويػػت السػػبق يف ىػػذا اجملػػاؿو حيػػ ث قامػػت بإنشػػاء العديػػد
من الصناديق الوقفية الػيت تقػوـ علػى تقسػيم اغباجػات االجتماعيػة إىل صػناديق أو
وحدات وقفية ؽبا ذمػة ماليػة مسػتقلة يتخصػص كػل منهػا يف رعايػة وج ٍػو مػن وجػوه
الػ ػػرب يف اجملتمػ ػػع ،وقػ ػػد قلػ ػػت ىػ ػػذه الصػ ػػناديق يف نشػ ػػاطاهتا قطاع ػ ػاً عريض ػ ػاً مػ ػػن
اعبوانػػب االجتماعيػػة والثقافيػػة يف اجملتمػػع الكػػوييت ،وتعتمػػد الصػػناديق الوقفيػػة علػػى
ريع األوقاؼ اؼبخصصة ؽبا سنوياً وعلى ما يتم إيقافو لذات الراية.
فك تترة الص تتندو  :تق ػػوـ علػػى إنش ػػاء إدارات تتخص ػػص ك ػػل منه ػػا برعاي ػػة
وخدمػػة ؾبػ ٍػاؿ معػػُت ،مػػع مبلحظػػة أف كػػل صػػندوؽ دبثابػػة وقػػف خػػَتي مسػػتقل،
أس اؼبػػاؿ:
وأمػواؿ ىػػذا الصػػندوؽ وقػػف ال هبػػوز التصػػرؼ فيهػػا ،ويبكػػن أف يضػػم ر ُ
أصوالً استثمارية كالبنػاء واألرض واؼبعػداتو لتكػوف احتياطيػاً السػتمرار الصػندوؽ،
وتوجد جهات متخصصة وأنظمة يف تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية.
واردات الص ت ت ت تتندو  :تربع ػ ػ ػ ػػات األف ػ ػ ػ ػراد ،وتربع ػ ػ ػ ػػات اؼبؤسس ػ ػ ػ ػػات أو

الشركات ،ومسانبة الدولػة ،وريػع الصػناديق الوقفيػة العامػة أو االسػتثمار فيهػا،
وتربع اؼبنظمات الدولية ،واؽببات والتربعات والوصايا.
إدارة الصتندو  :يتكػػوف الصػندوؽ مػػن ؾبلػػس إدارةٍ مكػوف مػػن ؾبمػػوع
الواقفُت أو غَتىمو فبا هبعػل اؼبشػاريع الوقفيػة عبػارة عػن قوالػب تنظيميػة تتمتػع

031

آفاق االستثمار

باالستقبلؿ اؼبايل ،واإلداري وتسعى باستقبللية لتحقيػق اغباجػات االجتماعيػة
التنموية اؼبطلوبة منها.
يف نتػػائج اس ػػتبياف عرض ػػتو جريػػدة عك ػػاظ الس ػػعودية (ع ػػدد  ٔٛٛٛيف
ٕٕٗٔٗٚ/ٚ/ى ػ ػ) عل ػػى ؾبموع ػػة م ػػن اؼبػ ػواطنُت بسػ ػؤاؽبم :ع ػػن أفض ػػل الس ػػبل
ؼبػ ػوارد األوق ػػاؼ وتنميته ػػا ،كان ػػت أب ػػرز األفك ػػار ت ػػدور ح ػػوؿ تنمي ػػة األوق ػػاؼ
وتطويرىا ،وربدي ث نظػاـ األوقػاؼ دبػا يػتبلءـ مػع اؼبترػَتات ،وإنشػاء الصػناديق
الوقفيػ ػػةو حيػ ػػ ث أشػ ػػار ٘ %ٛمػ ػػنهم إىل أف الق ػ ػرار لػ ػػو كػ ػػاف بيػ ػػدىم ألصػ ػػدروا
ٍ
تعليمات بضػرورة إنشػاء صػناديق وقفيػة ،وأكػدوا ضػرورة االسػتفادة مػن ذبػارب
الػػدوؿ األخػػرى يف العمػػل الػػوقفي ،وتعجيػػل اإلجػراءات اؼبتعلقػػة باألوقػػاؼ مػػن
حي ث االستثمار.
زابعاً :الىقف ادتناعٌ:

وتتمثل فكرتو باؼبسػانبة يف وقػف خػَتي عقػاري كبنػاء أو أرض ...إخل،
مث يُوزع على أسهم وقفيةو حبي ث يقوـ اؼبتربع بشراء سػهم أو أسػهم  -حسػب

مشروع معػُت ينفػق ريعػو علػى أوجػو اػبػَت
القدرة وحسب الفئات احملددة  -يف
ٍ
احملددة ،وىذه األسػهم ربػدد نصػيب صػاحبها يف مشػروع وقفػي معػُتو إال أنػو
ال وبػ ػػق للمسػ ػػاىم سػ ػػحب ىػ ػػذه األسػ ػػهم أو التػ ػػدخل يف طريقػ ػػة اسػ ػػتثمارىا،
وتُسػ ػػمى بالص ػ ػػكوؾ الوقفيػ ػػة أو س ػ ػػندات اؼبش ػ ػػاركة الوقفي ػ ػػة ،أو االكتت ػ ػػاب يف
مشروع وقفي على أساس:
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 -1الواقف :ؾبموع اؼبكتتبُت يف ىذه الصكوؾ.
 -2الناظر :اعبهة اؼبصدر ؽبا.
 -3الم تتال الموق تتوف :ى ػػي اؼبب ػػالغ اؼبالي ػػة اؼبكتت ػػب ػػا دب ػػا سبثل ػػو م ػػن
صكوؾ.
 -4الموقت تتوف عليت تتو :ىػ ػػي اعبهػ ػػة الػ ػػيت ستخصػ ػػص عوائػ ػػد اؼبشػ ػػروع
لئلنفاؽ عليها.

ومن فوائدىا :التعاوف الواضح بػُت أطرافهػا } َوتَػ َع َػاونُواْ َعلَػى الْػرب َوالتػ ْق َػوى{

(اؼبائػػدة ،)ٕ:والػػيت زبػػوؿ ؽبػػم بنػػاء اؼبشػػاريع الكبػػَتة الػػيت قػػد ال يسػػتطيع أحػػدىم
القيػػاـ ػػا دبفػػرده ،وتضػافر اعبهػػود واربادىػػا ،والعمػػل يف األمػػة بفكػػر اؽبػػم الواحػػد،
ويت ػػيح اؼبش ػػاركة ؼبختل ػػف ش ػ ػرائح اجملتم ػػع ،وارتف ػػاع مس ػػتوى التش ػػريل ،والبف ػػاض
البطالة والتضخم ،ويُعد أحد أسواؽ رأس اؼباؿ اإلسبلمي.
وقد تنشأ من ىذا النوا العديد من األوقاف ذات األفكار النوعية مثل:

ٔ) وقف العائلة أو القبيلة :تقوـ اعبهة اػبَتية بتجهيز وقف ،وعرضػو

علػػى أف ػراد عائلػػة واحػػدة ،كبػػَتة ،وذباريػػةو حبيػػ ث يتعػػاوف أف ػراد العائلػػة لتمويلػػو
ويبقى باظبهم ،وقد حصل ىذا بالتنسيق مع شيوخ القبائل يف بعض اؼبناطق.
ٕ) وق ت ت تتف األوق ت ت تتاف :إنش ػ ػ ػػاء وق ػ ػ ػػف يه ػ ػ ػػدؼ إىل تولي ػ ػ ػػد األوق ػ ػ ػػاؼ

اؼبتخصصة ألعماؿ اعبهات اػبَتية اؼبتنوعة.
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ٖ) نسبة ألعمال الجهة الخيرية من الوقتف التذري :عنػدما تفكػر عائلػة
أو تاجر يف زبصيص ٍ
وقف لذريتو ..مػن اؼبناسػب أف تقػًتح عليػو اعبهػة اػبَتيػة (أو
القاضػػي وىػػو يلعػػب دورا كبػَتاً يف ىػػذا الشػػأف) زبصػػيص نسػػبة مػػن الوقػػف لصػػا،

جهة خَتية ؿبددة ..وىذا األمر تظهر أنبيتو حػُت نبلحػظ أف اإلحصػائيات تشػَت
إىل أف قراب ػػة ٓ ٜباؼبائ ػػة م ػػن األوق ػػاؼ ى ػػي أوق ػػاؼ ذري ػػة ،ونس ػػبة ٘ باؼبائ ػػة فق ػػط
عترب خَتية موجهة عبهة ؿبددة ،و٘ باؼبائة خَتية غَت موجهة.
تُ َ
نماذج ألوخاص في مقدمة األعمال الخيرية في تركيا:
 - 1قادر نوري ىاس أوغلو:
يعتػػرب والػػده مػػن مؤسسػػي آؾ بنػػك ،وىػػو مػػن كبػػار العػػاملُت يف ؾبػػاؿ
السػػيارت (مصػػانع مرسػػيديس  -مصػػانع باصػػات  -مصػػانع سػػيارات نقػػل )،
ويبتلك العديد من اؼبصانع والوكاالت اؼبشهورة.
ومن أعمالو الخيرية:
 إنشاء جامعة قادر ىاس (.)Kadir Has Üniversitesi إنشاء وقف قادر للتعليم والصحة ( )HASVAKلؤلعماؿ اػبَتية. - 2ساكي سابنجي:
ي ػ ػػأيت يف اؼبرتب ػ ػػة  ٔٗٚك ػ ػػأغٌت أغني ػ ػػاء الع ػ ػػام حس ػ ػػب إحص ػ ػػائية ع ػ ػػاـ
ٕٗٓٓـ مػن قبػػل ؾبلػة ( )Forbesاألمريكيػػة ،ولػد سػػاكيب سػػنة ٖٖٜٔـ ،يف
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مدينة قيصػري .ويف عػاـ ٜٔٙٙـ وبعػد وفػاة والػده قػررت عائلتػو تسػليمو إدارة
ؾبموعة والده ،وقد أسػس مػع والدتػو وإخوانػو وقػف سػباقبي لؤلعمػاؿ اػبَتيػة،
واليت بنت جامعة سباقبي اػبَتية ،وىػي مػن أوائػل اؼبؤسسػات التعليميػة اػبَتيػة
يف تركيا.
من أعمالو الخيرية:
 وقف سباقبي اػبَتي والذي يدير كػل أعمػاؽبم اػبَتيػة ،واالجتماعيػةبعد وصية والدتو يميع أمبلكها للعمل اػبَتي.
 وق ػػف  LASSAلع ػػبلج أمػ ػراض األطف ػػاؿ ،ويف ع ػػاـ ٜٔٚٙـ أس ػػسمركز عبلج التشنج لدى األطفاؿ.
 جامعة سباقبي اػبَتية (كلفػت ٓ ٔٚمليػوف دوالر) ،وافتتحػت عػاـٜٜٜٔـ يف اسطنبوؿ.
 معاىد سباقبي للتعليم. - 3عزت بايسال:
 بٌت مستشفى والدة ،ومستشفى عاـ ،وعدداً من اؼبراكز الصحية. أس ػػس جامع ػػة ع ػػزت بايس ػػاؿ يف أبان ػػت ،وب ػػٌت الكث ػػَت م ػػن م ػػدارسمدينة بولو.
 أسس مركزاً لرعاية األيتاـ واألطفاؿ الذين ليس ؽبم أىل.035
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 ب ػ ػػٌت مركػ ػ ػزاً لرعاي ػ ػػة اؼبس ػ ػػنُت ،وب ػ ػػٌت مرك ػ ػػزاً لرعاي ػ ػػة الطلب ػ ػػة اؼبتف ػ ػػوقُتواؼبوىوبُت.
خامطاً :وقف (الرتضت):

فكرة الًتست ( )Trustتػدور حػوؿ زبصػيص أمػواؿ يتحػوؿ بعضػها إىل
أصوؿ غَت منقولػة ،أو حافظػة قػيم منقولػة أو غػَت منقولػة تػدر عائػداً ،وبعضػها
سػػيولة معػػدة لبلسػػتثمار مػػع ربديػػد اؼبسػػتفيد أو اؼبسػػتفيدين أو جهػػات أخػػرى
غَت ىادفػة للػربح للصػرؼ عليهػا مػن إيػرادات «الًتسػت» .أصػوؿ ىػذه الفكػرة
إسػػبلمية وقػػد أخػػذىا الرػػرب وطوروىػػا ،ويػػرى بعػػض البػػاحثُت أف «الًتسػػت»
ػبقت إليهػػا الش ػريعة اإلسػػبلمية ربػػت اسػػم «اإلرصػػاد» :وىػػي ص ػػيرة
فكػػرة سػ ْ
تشػػبو الوقػػف ولكنهػػا زبتلػػف عنػػو مػػن حيػػ ث مصػػدر األم ػواؿ والػػيت يبكػػن أف
تك ػػوف م ػػن بي ػػت اؼب ػػاؿ ،إض ػػافةً إىل أف اإلرص ػػاد يبك ػػن تري ػػَت ش ػػكلو وإبدال ػػو
وربويلو ٍ
دبرونة أكثر من الوقف.
وىناؾ العديػد مػن ىػذه الًتسػتات يف الرػرب ،وتقػوـ صبيعهػا علػى فكػرة
التخصػػص ،منهػػا :الًتسػػتات الصػػناعية اؼبخصصػػة حملاربػػة االحتكػػار ،وترسػػتات
الػػزواج ،والًتس ػػتات االس ػػتثمارية ..وغَتى ػػا ،وىن ػػاؾ نس ػػخة إس ػػبلمية م ػػن ى ػػذه
التجربة قاـ بتطويرىا ؾبموعة من رجاؿ األعمػاؿ اؼبسػلمُت يف مدينػة برمنجهػاـ
يف بريطانيػػا ،حيػػ ث يقومػػوف بػػإدارة واسػػتثمار أم ػواؿ خَتيػػة تتجػػاوز ٓٔ مليػػار
جنيو اسًتليٍت.
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صػػيرة الًتسػػت شػػبيهة بػػالوقف ،ولكنهػػا زبتلػػف عنػػو مػػن حيػػ ث مصػػدر
األم ػ ػواؿ والتص ػ ػػرؼ ،وإمكاني ػ ػػة تري ػ ػػَت ش ػ ػػكلو وإبدال ػ ػػو وربويل ػ ػػو دبرون ػ ػػة كب ػ ػػَتة،
وإمكاني ػػة تس ػػييلو وص ػػرفو يف أغراض ػػو أو أغ ػراض ش ػػبيهة ،يف ح ػػُت ال هب ػػوز يف
الوق ػػف االس ػػتبداؿ أو تري ػػَت ش ػػروطو إال بض ػ ػوابط ؿب ػػددة م ػػع رقاب ػػة القض ػػاء،
إض ػػافةً إىل الف ػػرؽ ب ػػُت الًتس ػػتات اػبَتي ػػة اؼبس ػػجلة واعبمعي ػػات اؼبس ػػجلةو م ػػن
حي ػػ ث ىياكله ػػا وأش ػػكاؽبا وتفاص ػػيلها ،ول ػػذا هب ػػب عل ػػى الع ػػاملُت يف اعبه ػػات
اػبَتية االستفادة من ىذه الفكرة يف استثمار أمػواؿ األوقػاؼ واألصػوؿ اػبَتيػة
اػباص ػػة باعبمعي ػػات اػبَتي ػػة ،وتط ػػوير آلياهت ػػا بطريق ػػة احًتافي ػػة اس ػػتثمارية ت ػػدر
عائداً دائماً ال ينضب.
دور المصرفية المالية اإلسالمية:
النظػػاـ اؼبصػػريف اإلسػػبلمي م يُنشػػئ أيػػة صػػناديق قائمػػة علػػى أوجػػو الػػرب
حػ ػػىت اآلف ،وم يطػ ػػور أم ػ ػواؿ الصػ ػػناديق واعبمعيػ ػػات اػبَتيػ ػػة ونشػ ػػاطات الػ ػػرب
ٍ
بشكل فعاؿ ،بينما النظػاـ اؼبصػريف الرػريب يقػوـ بػإدارة بعػض صػناديق األصػوؿ
ذات التوج ػػو االجتم ػػاعي وال ػػيت تق ػػدر باؼبلي ػػارات وربق ػػق الكث ػػَت م ػػن الفوائ ػػد
للمجتم ػػع .إف الًتس ػػت مب ػػوذج مث ػػايل ،وهب ػػب أف تق ػػوـ اؼبص ػػارؼ اإلس ػػبلمية
بتط ػػويرهو كون ػػو اس ػػتثماراً يق ػػوـ عل ػػى قاع ػػدة اجتماعي ػػة أخبلقي ػػة ُربَػػرـ اس ػػتثمار
األمػواؿ يف صػػناعات أو ؾبػػاالت ؿبػػددة كػػاػبمور والتبػػغ ،ويف اؼبقابػػل ربػػدد ؽبػػا
قائمػػة مػػن اجملػػاالت والنشػػاطات لبلسػػتثمار فيػػو ،وىػػي صبيعهػػا نشػػاطات زبػػدـ
اجملتمع.
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شهدت مبواً كبَتاً خبلؿ السنوات القليلة اؼباضيةو حػىت
صناعة الًتست
ْ
ػت مزي ػ ػػداً م ػ ػػن
إف الصػ ػػناديق اػباص ػ ػػة ػ ػػا  -ويف ظ ػ ػػل األزم ػ ػػة اؼبالي ػ ػػة  -حقق ػ ػ ْ
األربػػاحو السػػتنادىا إىل أصػػوؿ قويػػة ،واسػػتثمارىا يف م ػوارد حقيقيػػة بعيػػدة عػػن
الرى ػػوف واألوراؽ اؼبالي ػػة الونبي ػػة وتض ػػخم ال ػػديوف ،إض ػػافةً إىل ذل ػػك ف ػػإف م ػػن
فبيزات ىذا االستثمار (ذي التوجو االجتماعي) أنو يقاوـ الركود.
وأخ ػَتاً ،فإنػػو يُشػػار إىل أف ماليزيػػا ىػػي الدولػػة اإلسػػبلمية الوحيػػدة الػػيت
اىتمت بػ «الًتست» وقامت دبمارستو.
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الفصل الرابع

األمر األوؿ :التنظيم اإلداري الداعم لبلستثمار.
األمر الثاين :التنظيم اؼبايل الداعم لبلستثمار.
األمر الثال ث :نظاـ اغبوافز االستثمارية.
األمر الرابع :أثر الصورة الذىنية يف بناء وتنمية االستثمار.
األم ػػر اػب ػػامس :ؿباك ػػاة مب ػػاذج امتي ػػاز اعبه ػػات الرحبي ػػة ذب ػػاه اجملتم ػػع
وتطبيقاهتا يف اعبهات اػبَتية.
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األمز األول

ماذا نقصد بالتنظيم اإلداري؟:
دمػػج اؼبػوارد البشػرية واؼباديػػة يف اعبهػػة اػبَتيػػة مػػن خػػبلؿ ىيكػػل رظبػػي
يُبػ ػ ػػُت اؼبهػ ػ ػػاـ والصػ ػ ػػبلحيات ،ويقتضػ ػ ػػي التوزيػ ػ ػػع اؼبناسػ ػ ػػب لؤلف ػ ػ ػراد ،وربديػ ػ ػػد
االختصاص ػػات واؼبس ػػئولياتو ِم ػػن أج ػػل ربقي ػػق أى ػ ٍ
ػداؼ مش ػػًت ٍ
كة ؿب ػػددة سبث ػػل
االستثمار.
مبادئ التيظًه اإلدازٍ الطلًه لتينًُ االضتجناز:

ٔ -مبدأ ضرورة التنظيم :ينص على وجوب تقسػيم العمػل علػى أفػراد اعبهػة
اػبَتية ،فبل تبقى مهاـ تنمية االستثمار عامةً ،وال مركزةً عند فػرد أو عػدة

أفراد فقط.

ٕ -مب تتدأ اله تتدف :يُش ػػًتط أف يك ػػوف للجه ػػة اػبَتي ػػة (وإداراهت ػػا) ى ػػدؼ (أو
أىػػداؼ) ؿبػػددة وواضػػحة ومتفػػق عليهػػا ،فػػبل نكتفػػي بالتوجػػو كبػػو تنميػػة
االستثمارات فقطو بل هبب ربديد األىداؼ االستثمارية بدقة.
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ٖ -مبتتدأ التخصتتص :يػػنص علػػى أف يقتصػػر عمػػل كػػل موظػػف علػػى القيػػاـ

بأعبػػاء وظيفػػة واحػػدة ،فػػبل يكػػوف مسػػئوؿ االسػػتثمار ىػػو نفسػػو مسػػئوؿ
مهمة رئيسية أخرى ،أو يكوف باحثاً شرعياً ويتوىل االستثمار.

ٗ -مب تتدأ التنس تتيق :ترتي ػػب األم ػػور للوص ػػوؿ إىل اؽب ػػدؼ الع ػػاـ بأق ػػل ؾبه ػػود
وأس ػػرع وق ػ ٍ
ػت فبك ػػن ،ف ػػبل تُػػًتؾ إدارة االس ػػتثمار ب ػػبل دع ػػم إداري ن ػػوعي
لتنسيق متطلباهتا على مستوى اعبهة اػبَتية.

٘ -مبتتدأ الستتلطة :تعػػٍت القػػدرة الشػػرعية الػػيت تُنػػاط بشػ ٍ
ػخص مػػا ،والػػيت ذبعلػػو
ٍ
شخص مسػئولية االسػتثمار ،وىػو
قادراً على ازباذ القرارو فبل يصح تولية
غَت مؤىل وغَت قادر على ازباذ القرارات اؼبناسبة.

- ٙمبت تتدأ تفت تتوي

الست تتلطة :إعطػ ػػاء حػ ػػق ازبػ ػػاذ الق ػ ػرارات يف نطػ ػ ٍ
ػاؽ ؿبػ ػػدد

وبالقدر البلزـ إلقباز مهمػة معينػة ،فػبل يصػح توليػة الشػخص اؼبناسػب مث
تبقى اإلدارة العامة وصيةً على كافة التفاصيل والقرارات.

- ٚمبتتدأ المستتئولية :ؿباسػػبة مػػن أعطينػػاه السػػلطة علػػى كػػل مػػا يقػػع نتيجػػة
تفويضو للسلطات ؼبن ىم أدىن منو يف اؽبيكل التنظيمي.
- ٛمب تتدأ وح تتدة األم تتر :حص ػ ُػر س ػػلطة إص ػػدار األوام ػػر يف ك ػػل مس ػػتوى يف
مصد ٍر واحد ،فبل يكوف لػدينا مػدير إدارة اسػتثمار وتنميػة مػوارد ،مث تػأيت
األوامر من ؾبلس اإلدارة أو اؼبدير العاـ.
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- ٜمبت تتدأ نطت تتا اإلو ت تراف :أي ربديػ ػػد العػ ػػدد اؼبناسػ ػػب الػ ػػذي يُشػ ػػرؼ عليػ ػػو
شػػخص واحػػد ،وىبتلػػف ذلػػك علػػى حسػػب نػػوع العمػػل وطبيعتػػو ،وسػػهولة
االتصاؿ ،ومقدرة اؼبشػرؼ واسػتعداده الشخصػي ،فػبل كبمػل إدارة االسػتثمار

كل أفراد ومشكبلت إدارة التربعات والعبلقات العامة وغَت ذلك.
نموذج:

إحػ ػػدى اعبهػ ػػات اػبَتيػ ػػة قام ػ ػت بتعيػ ػػُت موظػ ػػف متخصػ ػػص يف تنميػ ػػة
االسػػتقطاعات والػػدعم فقػػط يف إحػػدى الشػػركات اغبكوميػػة الكػػربى الػػيت يزيػػد
عػػدد منسػػوبيها عػػن ٕٓ ألػػف موظػػف .وقػػد كػػاف مػػن أثػػر ىػػذا النظػػاـ أف طػػور
عدداً من األفكار اليت أسػهمت يف زيػادة العوائػد ،ومنهػا علػى سػبيل اؼبثػاؿ أنػو
الح ػػظ أف الثقاف ػػة الرالب ػػة عل ػػى منس ػػويب ى ػػذه الش ػػركة  -ح ػػىت الع ػػرب  -ى ػػي
اسػػتعماؿ اللرػػة اإلقبليزيػػة ..فعػػدؿ مبػػاذج االسػػتقطاع والتطػػوع لتكػػوف بػػاللرتُت
العربية واإلقبليزية ،والحظ ارتفاعاً كبَتاً يف نسبة االستجابة.
أعساض التيظًه غري الداعه لتينًُ االضتجناز:

ٔ -البطء يف ازباذ القرارات.
ٕ -تعدد جهات اإلشراؼ والوصاية.
ٖ -غياب ربديد األىداؼ وقياس ربقيقها.
ٗ -زيادة الروتُت والبَتوقراطية وضياع اؼبسئولية.
٘ -الزيادة الكبَتة يف األعماؿ اؼبكتبية.
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- ٙتأخر األنظمة اإلدارية وعدـ تطبيقها.
- ٚضعف كفاءة الكادر على كافة مستويات اعبهة اػبَتية.
 ٛتَ-دين األجور وضعف اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية.
- ٜزيادة األعباء على اؼبديرين.
ٓٔ -ذباىل االعتماد على اؼبعلومات يف العمل اإلداري.

أهداف إدازَ االضتجناز يف ادتهات ارترييُ:

 وض ػػع األى ػػداؼ واػبط ػػط واآللي ػػات الكفيل ػػة ب ػػدعم وتنمي ػػة االس ػػتثمار يف
اعبهة اػبَتية ،مع ربطها باحتياجات نفس اعبهات ورؤيتها ورسالتها.
 ربدي ػػد اجمل ػػاالت االس ػػتثمارية ال ػػيت ت ػػدعم تنمي ػػة اؼبػ ػوارد اؼبالي ػػة لتحقي ػػق
أىداؼ اعبهة اػبَتية.
 دراسة ىذه اجملاالت والفرص وتقدًن اؼبعلومات والتوصيات األساسية.
 التفاوض مع اعبهات األخرى اؼبرتبطة باالسػتثمار ،ومنهػا اعبهػات الػيت
ستقوـ باإلدارة والتشريل.
 التأكػػد مػػن مػػدى مطابقػػة اؼبشػػروعات االسػػتثمارية مػػع أحكػػاـ الشػريعة
اإلسبلمية وعدـ تأثَتىا على ظبعة ومسَتة اعبهة اػبَتية.
 متابع ػ ػػة االس ػ ػػتثمارات والتأك ػ ػػد م ػ ػػن س ػ ػػَتىا وف ػ ػػق األى ػ ػػداؼ واػبط ػ ػػط
اؼبوضوعة ؽبا.
 تنمية عبلقات اعبهة اػبَتية يف ؾباالت االستثمار مع كافة اعبهات اؼبعنية.
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 البح ػ ػػ ث ع ػ ػػن الف ػ ػػرص اؼبتمي ػ ػػزة بش ػ ػػكل دائ ػ ػػم ،والعم ػ ػػل عل ػ ػػى س ػ ػػرعة
استثمارىا والتجاوب معها.
حتديد مطئىلًُ قساز االضتجناز يف ادتهات ارترييُ:

يتمثل أحد االىتمامات األساسية لدى القائمُت على أي منشػأة رحبيػة
يف أف مػ ػػالكي اؼبنشػ ػػأة وإدارهتػ ػػا يُعنَ ػ ػوف بػ ػػإدارة أصػ ػػوؽبا يف األدوات اؼباليػ ػػة ويف
االستثمارات اليت تعظم العوائد واألرباح مػن غػَت أف تضػر بتوجههػا ونشػاطها،
والواقػػع أف القػػائمُت علػػى قػرار اعبهػػات اػبَتيػػة يبارسػػوف فعليػاً دوراً يُعػػٌت دبتابعػػة

تنمية اؼبوارد اؼبالية وفتح آفاقها مػن خػبلؿ التربعػات واألوقػاؼو إال أف اؼبطالبػة
هبب أف تكوف باعتبار تنميػة اؼبػوارد الدائمػة مػن خػبلؿ االسػتثمارات الػيت تػدر
عوائد جيدة على اؼبدى اؼبتوسط والبعيد ،حبي ث يكوف ىذا جزءاً ال يتجػزأ مػن
مهماهتم واجتماعاهتم ونقاشاهتم وخططهم.

وىػذا األمػر يػربره أف صبيػع اؼبعلومػات الػيت يبكػن بنػاء قػرارات االسػتثمار
عليها ىي بيد متخذ القرار يف اعبهة اػبَتية ،كمػا أنػو ؿبػط ثقػة كبػار الػداعمُت
والوجهاء واعبهػات الرظبيػةو فبػا يػربر الػدعوة إىل جعػل أحػد مهامػو الػيت يُسػاءؿ
عنها ويدعم لتحقيقها ىػي تنميػة االسػتثمارات سػنوياً بأى ٍ
ػداؼ ؿبػددة ،وتبقػى
ُ
ىػػذه مهمػػةو أل ػػا ربقػػق أىػػدافاً أخػػرى تتمثػػل يف النشػػاط اػبػػَتي نفسػػو ،كمػػا
أ ا ال تعٍت عدـ وجود فريق متكامل بقيادة شخص متخصص يتػوىل مسػئولية
تنمية االستثمارات يف اعبهة اػبَتية.
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ىناؾ فكرة تقًتح أف على اؼبنظمات اػبَتيػة يف حػاؿ فبارسػتها لبلسػتثمار
أف تعمػػل علػػى إنشػػاء شػػركة أو جهػػاز إداري مسػػتقل عػػن اؼبنظمػػة اػبَتيػػة يهػػتم
بشػػؤو ا االسػػتثمارية مػػن صبيػػع اعبوانػػب ،فػػإذا خسػػرت ىػػذه الشػػركة أو اعبهػػاز
اإلداري يف اسػػتثماره ،فػػإف اؼبنظمػػة اػبَتيػػة ال تتػػأثر بػػذلك ،وىػػذه الفكػػرة عملي ػاً
ػت قباحه ػػا يف ع ػػدة جه ػػات خَتي ػػةو إال أف ى ػػذه
ص ػػحيحة وقائم ػػة ،وق ػػد ؼبس ػ ُ
الفكرة يف اؼبقابل ال يبكػن تطبيقهػا يف اعبهػات اػبَتيػة ذات اغبجػم واإلمكانػات
احملدودةو ألف كثرة التقسيمات اإلدارية تؤثر على أدائها ومواردىا.
عىامل تعىم جناح االضتجناز يف ادتهات ارترييُ:

ٔ) عدـ وضوح رؤية وأىداؼ وخطة اعبهة اػبَتية.
ٕ) وجود أنظمة وقوانُت داخلية تعوؽ عملهم.
ٖ) ع ػ ػػدـ ربدي ػ ػػد عم ػ ػػل إدارة االس ػ ػػتثمار ومنس ػ ػػوبيهاو فب ػ ػػا ي ػ ػػؤدي إىل
االختبلؼ مع اإلدارة العليا.
ٗ) عدـ أىلية اؼبوظفُت اؼبسئولُت عن تنمية االستثمار واؼبوارد اؼبالية.
٘) عػ ػػدـ التنسػ ػػيق بػ ػػُت مسػ ػػئويل االسػ ػػتثمار وبقيػ ػػة اإلدارات ،خاص ػ ػةً
العبلقات العامة والتربعات ..وغَتىا.
 )ٙعدـ وجود أنظمة وبرامج ربفيز.
 )ٚعدـ وجود منتجات وخدمات متميزة.
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مناذج مً مؤغسات جناح بسامج االضتجنازات وتينًُ
املىازد املالًُ:

ٔ) زيادة عدد مصادر الدخل اعبديدة واؼبطورة.
ٕ) زيادة عدد أفكار االستثمار اليت يبكن تطبيقها.
ٖ) نسبة زيادة دائمة يف إصبايل اإليرادات.
ٗ) مبو يف إصبايل األوقاؼ وعائدات األوقاؼ.
٘) ضبط والبفاض نسبة اؼبصروفات يف اعبهة اػبَتية.
 )ٙتوفَت نسبة اؼبصروفات اؼبعتمدة يف اؼبوازنة التقديرية.
 )ٚمؤشر رضا الداعمُت واؼبتربعُت.
نم تتوذج كرس تتي عب تتدالرحمن ب تتن ص تتالح الراجح تتي وعائلت تتو لتط تتوير
العمل الخيري:
جاءت ىذه اؼببادرة مػن مؤسسػة عبػدالرضبن بػن صػا ،الراجحػي وذلػك
مػن أجػل إنشػاء كرسػي حبثػي متخصػص يف تطػوير أداء اؼبنظمػات اػبَتيػة ورفػع
مسػ ػػتوى وعػ ػػي اجملتمػ ػػع بثقافػ ػػة العمػ ػػل اػبػ ػػَتي مػ ػػن خػ ػػبلؿ إج ػ ػراء الدراسػ ػػات
اؼبتخصصة ونقل اؼبعرفة والتجارب الدولية.
والرؤي ػػة ال ػػيت ربك ػػم الكرس ػػي ى ػػي إهب ػػاد ورعاي ػػة منظم ػػات خَتي ػػة ذات
أداء متميز.
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ٔ -أىداف الكرسي البحثي:
يركز علػى وضػع إطػا ٍر عػاـ ؽبيكلػة اؼبنظمػات اػبَتيػة يتضػمن :الوظػائف
الرئيسػػية للمنظمػػات اػبَتيػػة ،واؽبياكػػل التنظيميػػة ،واألدلػػة التنظيميػػة ،واغبوكمػػة
واؼبراجعػ ػػة ونظػ ػػم اؼبعلومػ ػػات اإلداريػ ػػة ،ووضػ ػػع مؤش ػ ػرات لقيػ ػػاس أداء مػ ػػوظفي
اؼبنظم ػػات اػبَتي ػػة ،ووض ػػع مؤشػ ػرات لقي ػػاس فعالي ػػة اؼبنظم ػػات اػبَتي ػػة (م ػػدى
ربقيقها ألىدافها).
 -2الهدف التسويقي والمالي:
يرك ػ ػز عل ػػى مص ػػادر التموي ػػل والض ػػبط اؼب ػػايل للمنظم ػػات اػبَتي ػػة م ػػن
خػبلؿ أوجػو االسػػتثمار وتنميتػو ،وتسػػويق منتجػات اؼبنظمػػات اػبَتيػة ،وتطػػوير
اؼبعايَت احملاسبية للجهات غَت اؽبادفة للربح.
 -3ىدف تأىيل الموارد البشرية:
يرك ػ ػػز عل ػ ػػى تأىي ػ ػػل قي ػ ػػادات العم ػ ػػل اػب ػ ػػَتي واؼبػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية العامل ػ ػػة
باؼبنظمات اػبَتية ،باإلضافة إىل اؼبوارد البشرية البلزمػة ؽبػذا القطػاع مػن خػبلؿ
دعػػم ب ػرامج تنميػػة قي ػػادات العمػػل اػبػػَتي ،وتش ػػجيع ط ػػرح م ػواد دراسػػية ع ػػن
العمػ ػ ػػل اػبػ ػ ػػَتي يف منهجي ػ ػ ػػات األقسػ ػ ػػاـ ذات العبلق ػ ػ ػػةو كػ ػ ػػاإلدارة واحملاس ػ ػ ػػبة
والتس ػػويق وعل ػػم االجتم ػػاع واإلع ػػبلـ والسياس ػػة والق ػػانوف ..وغَتى ػػا ،وتق ػػدًن
ال ػ ػػدعم العلم ػ ػػي إلنش ػ ػػاء برن ػ ػػامج ماجس ػ ػػتَت ،أو دبل ػ ػػوـ ع ػ ػػاؿ يف إدارة العم ػ ػػل
اػب ػػَتي ،وكػ ػػذلك تش ػػجيع االبتعػ ػػاث يف ؾب ػػاالت الكرسػ ػػي ،وتصػ ػػميم دورات
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متخصصػػة مرتبطػػة بأىػػداؼ الكرسػػي مػػع توفَتىػػا للجهػػات اؼباكبػػة ،وتشػػجيع
البح ػػ ث العلمػ ػي يف ؾب ػػاؿ الكرس ػػي ع ػػن طري ػػق التواص ػػل م ػػع األقس ػػاـ اؼبعني ػػة،
وط ػ ػػرح موض ػ ػػوعات لبح ػ ػػوث اؼباجس ػ ػػتَت وال ػ ػػدكتوراه ،وترصب ػ ػػة وت ػ ػػأليف كت ػ ػػب
ومق ػػاالت يف ؾب ػػاؿ الكرس ػػي م ػػع مراع ػػاة خ ػػدمتها للربن ػػامج التعليم ػػي اؼبق ػػًتح
(الدراسػػات العليػػا) .وى ػذا اؽب ػدؼ يهػػتم أيض ػاً بإنشػػاء قاعػػدة معلومػػات حبثيػػة
للعمػػل اػبػػَتي تتضػػمن الرسػػائل والبحػػوث ذات العبلقػػة والػػيت تسػػاعد الباحػػ ث
واؼبمػػارس علػػى إهبػػاد اؼب ػواد البلزمػػة إلقبػػاز أعمػػاؽبم ،والتواصػػل ،والتحػػالف مػػع
اعبهات الدولية اؼبتخصصة يف ؾباالت عمل الكرسي.
اختًاز الهادز البػسٍ املياضب إلدازَ االضتجناز:

قػ ػػوة اعبهػ ػػة اػبَتيػ ػػة إمبػ ػػا تكمػ ػػن يف قػ ػػوة القػ ػػائمُت عليهػ ػػا مػ ػػن العنصػ ػػر
البشري ،فهم الوسيلة العظمػى لتحقيػق أىػداؼ ىػذه اعبهػات اػبَتيػة ،وال يػتم
ذل ػػك إال إذا كان ػػت كف ػػاءهتم ومػ ػواىبهم يف أعل ػػى مس ػػتوياهتا ،وى ػػم م ػػن ي ػػأيت
باؼبوارد اؼبالية ويوظفها بالشكل الصحيح وليس العكس ،فإنو مهما كانت قػوة
خطػػط وأنظمػػة اعبهػػة اػبَتيػػة فإ ػػا ال تفيػػد شػػيئاً إذا تػػدىن مسػػتوى العػػاملُت،
وكبب أف نقف عند النقاط التالية:
أوالً :انتقاء الكفاءات
النػػاس ينش ػأوف متفػػاوتُت يف القػػدرات واؼبواىػػب الػػيت مػػنحهم اهلل تعػػاىل
إياىا ،ومن العػدؿ والعقػل أف ذبعػل كػل واح ٍػد يف مكانػو الصػحيح ،وقػد جعػل
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النيب  من عبلمػات انتظػار السػاعة أف يُسػنَد األمػر إىل غػَت أىلػو ،ويف ذلػك
تض ػػييع لؤلمان ػػة كم ػػا يف اغب ػػدي ث الص ػػحيح ،فالنج ػػاح بص ػػفة عام ػػة يكم ػػن يف
تكػػوين اعبهػػة اػبَتيػػة علػػى أسػػاس الكفايػػات ،ال علػػى أسػػاس احملسػػوبيات أو
العصبيات أو االعتبارات األخرى.
ثانياً :وضع الرجل المناس في المكان المناس
الوظائف يف الدولة اإلسػبلمية تقتضػي وضػع الرجػل اؼبناسػب يف اؼبكػاف
اؼبتناسب مع مواىبو ومؤىبلتوو إرضاءً هلل عز وجل ودفعاً لعجلػة التقػدـ  ،وقػد
كاف من ىديو  أف ىبتار للقضاء أناساً ،وعبمع أمواؿ الزكػاة أناسػاً ،ولقيػادة
السرايا واغبمبلت العسكرية آخرين ،مراعياً يف ذلك كلو مؤىبلهتم ومواىبهم.
ثالثاً :اإلحسان واإلتقان
فاإلحس ػػاف واإلتق ػػاف مطلوب ػػاف ش ػػرعاً فل ػػن وال يتحقق ػػاف إال إذا ُوض ػػع
اإلنسػ ػػاف يف مكػ ػ ٍ
ػاف ترفعػ ػػو فيػ ػػو مؤىبلتػ ػػو ومواىبػ ػػو وقدراتػ ػػو اإلداريػ ػػة إىل مرتبػ ػػة
اإلتق ػػاف واإلحس ػػاف ،فليس ػػت العب ػػادة والت ػػدين والعل ػػم الش ػػرعي وح ػػدىا كافي ػػة
لتػػويل اؼبناصػػب يف اعبهػػات اػبَتيػػة ،وقػػد صػػرؼ النػػيب  أبػػا ذر الرفػػاري 
عػػن الواليػػة  -أي تػػويل الوظػػائف واإلمػػارة حػػُت طلػػب ذلػػك  -وقػػاؿ لػػو( :يػػا
ػزي وندامػػةو إال مػػن
أبػػا ذر ،إنػػك ضػػعيف ،وإ ػػا أمانػػة ،وإ ػػا يػػوـ القيامػػة خػ ٌ
أخذىا حبقها وأدى الذي عليو فيها) (ٔ).
(ٔ) رواه مسلم (ٕ٘.)ٔٛ
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ماذا تفعل الجهة الخيرية إذا لم تجد وخصاً أو أكثر مؤىالً لتتولي

إدارة ونشاطات االستثمار؟

اس ػػتناداً إىل القاع ػػدة الفقهي ػػة اؼبس ػػتنبطة م ػػن الكت ػػاب والس ػػنة (األم ػػور

دبقاصػػدىا)و فإنػػو هبػػوز أف تػػدفع صبعيػػة م ػػا تكػػاليف تطػػوير العػػاملُت ػػا س ػواء
ع ػػن طري ػػق ال ػػدورات أو ع ػػن طري ػػق تب ػػٍت دراس ػػة كامل ػػة حبي ػػ ث زب ػػدـ مص ػػلحة
اعبمعية.
عناصر مطلوبة في مستئولي إدارة االستتثمار وتنميتة المتوارد الماليتة
في الجهات الخيرية:
ىنػػاؾ عناصػػر أساسػػية هبػػب توافرىػػا يف القػػائمُت علػػى اعبهػػات اػبَتيػػة
عموماً ،ويف مسئويل إدارة االسػتثمارات واؼبػوارد اؼباليػة خصوصػاًو ليكػوف عمػبلً
مؤسسياً منظماً بعيداً عن العشوائية ،ومن ىذه العناصر:
ٔ -السمعة الطيبة لدى اجملتمع.
ٕ ي-ك ػ ػػوف ل ػ ػػديهم الوق ػ ػػت ألداء العم ػ ػػل ،ول ػ ػػيس اؼبش ػ ػػاركة م ػ ػػن ب ػ ػػاب
الوجاىة االجتماعية.
ٖ -تتوافر فيهم اػبربة يف ؾباؿ العمل.
ٗ -القدرة على االتصاؿ والعبلقات العامة ،والتأثَت يف اآلخرين.
٘ -الثقة بالنفس ،والقدرة على العمل بروح الفريق.
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معايري اختًاز املطئىل عً االضتجناز يف ادتهُ ارترييُ:

المستوى العلمي :وبمػل شػهادة جامعيػة يف أحػد زبصصػات التسػويق
أو اؼبالية أو إدارة األعماؿ.
المس ت تتتوى اإلداري :لدي ػ ػػو ق ػ ػػدرات قيادي ػ ػػة ،وق ػ ػػدرة عل ػ ػػى اإلش ػ ػ ػراؼ
واؼبتابعة ،وإدارة فريق العمل ،وربمل الضروط.
المستتتوى المعرفتتي :لديػػو خ ػربات عمليػػة سػػابقة يف مشػػاريع وأعمػػاؿ

اسػ ػ ػػتثمارية ،ولديػ ػ ػػو االىتمػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػاالطبلع واؼبتابعػ ػ ػػة غبػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػػوؽ واألخبػ ػ ػػار
االقتصادية.
المستتتوى المتتادي :فػػوؽ اؼبتوسػػطو حبيػػ ث ال يكػػوف ؿبتاج ػاً (ينشػػرل

بزيػػادة دخلػػو أو يػػدخل يف مطػػامع دنيويػػة) ،وال يكػػوف تػػاجراً (ينشػػرل بأموالػػو
على حساب االستثمار للجهة اػبَتية).
مهتتارات التواصتتل :يبلػػك القػػدرة علػػى التحػػدث والتفػػاوض ،والكتابػػة
بػػاللرتُت العربيػػة واإلقبليزيػػة  -إف كػػاف ىنػػاؾ حاجػػة ؽبػػا  ،-ولديػػو القػػدرة علػػى
تكػػوين العبلقػػات يف ؾبػػاؿ االسػػتثمار واألعمػػاؿ واغبفػػاظ عليهػػا ،واسػػتثمارىا
لصا ،اعبهة اػبَتية.
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ىكطُ االىطالم:

ٔ -تعيػػُت مسػػئوؿ متفػػرغ ذي خػػربة وفػػق اؼبواصػػفات احملػػددة للبػػدء يف مرحلػػة
التخطيط والتنفيذ.
ٕ -اختيار مستشارين فبارسػُت لبلسػتثمار يف اعبهػات اػبَتيػة حسػب حاجػة
وتوجػػو اعبهػػة اػبَتيػػة يف االسػػتثمار ،يبلزمػػوف اؼبسػػئوؿ ويتعػػاونوف معػػو يف
التخطيط واؼبتابعة.
خطوات العمل األساسية لنجاح االستثمار:
أوالً :وجود مركز رئيسي للجهة اػبَتية يبكن الوصوؿ إليػو يف أي وقػت
وبكل يسر.
ثانيت تاً :وج ػػود نظ ػػاـ معتم ػػد حس ػػب القواع ػػد الرظبي ػػة ،وت ػػرخيص رظب ػػي

للجهة اػبَتية.

ثالثاً :وجود رؤية واضحة وأىداؼ وخطط متكاملة إلدارة االستثمار:
 تَبنيك أىدافاً وقيماً وروحاً واضحة للجهة اػبَتية ،واختيارؾ للحقػل
الذي تنوي التخصص فيو بوضوح.
ٍ
لعبلقة بناءة مع اجملموعة اؼبستفيدة من جهتك ،مبنية علػى
 توطيدؾ
النية اغبسنة واالحًتاـ من كبل الطرفُت.

 اعتمادؾ ؽبدؼ واحد فبا يسهل عملية إقبازه.
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 بناؤؾ لقدراتك االحًتافية ،والشراكات مع اآلخرين.
صل واضعي سياسات االستثمار عن الفريق التنفيذي ،والفريػق
رابعاً :فَ ْ

التنفيػػذي :ؾبموعػػة مػػن األشػػخاص ت ػربطهم عبلقػػة وثيقػػة ويشػػًتكوف يف وجػػود
رغبة صادقة ذباه ربقيق االستثمار يف اعبهة اػبَتية اليت ينتموف إليها.
خامساً :بناء اؽبيكليات اعبيدة

اوزت ؾبموعتُػك اؼبرحلػػة األوليػػة اؼبت ِسػمة
 ازبػػاذ طػػابع تنظيمػػي :إذا َذبػ ْ
باغبماس والطابع غَت الرظبيو سوؼ تنشئ إدارة اسػتثمار أو ؾبلػس
قي ػػادة اس ػػتثماري حبي ػػ ث تع ػػًتؼ ب ػػك اعبه ػػات الرظبي ػػة وال ػػداعموف
واؼبستفيدوف.

 التخصػػص بػػُت أفػراد طػػاقم العمػػل :عليػػك أف تتأكػػد ىػػل ربتػػاج إىل
اإلداريُت واحملاسبُت وغَتىم.
 وضػػع اؼببػػادئ وتعزيزىػػا :ي ػرتبط قبػػاح اعبهػػة اػبَتيػػة دببادئهػػا ،ويػػنص
أحد ىذه اؼببادئ على ضرورة شعور اعبميػع بػأ م جػزء مػن الفريػق،
ومػػن اؼببػػادئ األخػػرى الػػيت هبػػب أف تتبعهػػا اعبهػػة اػبَتيػػة :اؼبوثوقيػػة
واؼبساءلة والشفافيةو ؽبذا ربتاج إىل نظاـ إداري مناسػب ،فعلػى كػل
ش ػ ػػخص أف يتعام ػ ػػل م ػ ػػع ك ػ ػػل منح ػ ػػة مالي ػ ػػة أو اس ػ ػػتثمار ،ويق ػ ػػدـ
اإليص ػػاالت ورس ػػائل الش ػػكر ،وهب ػػب أف ي ػػدرج كات ػػب الس ػػجبلت
اؼبػػاؿ ،ويػػتمكن مػػن اإلثبػػات ،وذلػػك كجػػزء مػػن تػػدقيق اغبسػػابات
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الس ػػنوي ،كم ػػا هب ػػب أف يك ػػوف حف ػػظ الس ػػجبلت س ػػهبلً دب ػػا في ػػو
الكفايةو كي يفهمو اؼبانح إذا تطلب األمر.
اإلدارة الجيت تتدة فت تتي الجهت تتة الخيريت تتة بغ ت ت

النظت تتر عت تتن الشت تتخص

المسئول تهتم بما يلي:
 تُبق ػػي اعبه ػػة اػبَتي ػػة عل ػػى اتص ػػاؿ باؼبع ػػارؼ اؼبهم ػػُت م ػػن خ ػػبلؿالرسائل والربيد ..وغَتىا.
 ذبعػػل مػػن اؼبكتػػب ؿبػػور العمػػلو يف وقػ ٍػت ينطلػػق فيػػو العػػاملوف يف
مهاـ متنوعة دوف أف يشعروا بالعزلة أو الضياع.
 ربافظ على ترتيب اؼبراسبلت وربديثها وسهولة العثور عليها. ربرص على أف يتلقى اعبميع حقوقهم (ورواتبهم) يف الوقت احملدد. ربافظ على السجبلت واإليصاالت اؼبالية. لػػيس فيهػػا موظفػػوف يف أسػػفل اؽبػػرـ ينفػذوف األعمػػاؿ اؼبملػة بالنيابػػةعن اعبميع ،وينتهي م اغباؿ بتحمل ٍ
عبء كبَت.
 إذا ت وضػػع إج ػراءات وفبارسػػات فعلػػى اعبميػػع أف يطبقهػػاو ولػػيساؼبدير أو بعض اؼبوظفُت فقط.
 تنفيذ اؼبشاريع مع التأكيد على وجود موارد ومواصبلت (خػدماتلوجستية) حُت تدعو اغباجة إىل ذلك.
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نًف تعسف أفطل طسيكُ لالضتجناز يف زتال ختصص
ادتهُ ارترييُ اليت تيتنٌ إلًها؟

أ) احب ػ ػػ ث ع ػ ػػن منظم ػ ػػة غ ػ ػػَت حكومي ػ ػػة فباثل ػ ػػة للنش ػ ػػاط داخلي ػ ػ ػاً (يف
منطقتػ ػ ػ ػػك) ،أو خارجي ػ ػ ػ ػاً (خػ ػ ػ ػػارج منطقتػ ػ ػ ػػك) ،واطلػ ػ ػ ػػب زيارهتػ ػ ػ ػػا
واإلط ػػبلع عل ػػى طبيع ػػة عمله ػػا ،واق ػرأ مطبوعاهت ػػا ،وادرس ذبربته ػػا،
وخذ الدروس منها لتطبق ما يبكن يف جهتك اػبَتية.
ب) احبػػ ث عػػن عامػ ٍػل خب ػ ٍَت يف حقلػػك ،واطلػػب منػػو االنضػػماـ لفريػػق
العمػػل يف اعبهػػة اػبَتيػػة الػػيت تنتمػػي إليهػػاو إمػػا مستشػػاراً ،أو موظفػاً
جزئياً براتب وحافز مناسب.

من نموذج جمعية اإلصالح في الكوي :
صػػمم حبيػػ ث يضػػم العديػػد مػػن اؼبرافػػق االسػػتثمارية:
ٔ) مقػػر اعبمعيػػة ُ

نػػادي مػػؤجر ؼبسػػتثمر ،ومطعػػم ،ويوجػػد اش ػًتاؾ سػػنوي قيمتػػو ٕٔ
ديناراً لكل من يرغب االستفادة من مرافػق اعبمعيػة ،مثػل اؼببلعػب
على مدار العاـ.
ٕ) أي مشػػروع قبػػل إطبلقػػو يػػتم دراسػػتو مث التسػػويق لػػو حػػىت يكتمػػل
ٓ٘ %مػػن احتياجاتػػو ،مث يػػتم البػػدء بإنشػػائو واسػػتمرار العمػػل علػػى
تسويقو.
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ٖ) اؼبشػػاريع تُؤسػس علػػى أف تكػػوف فيمػػا بعػػد اسػػتثمارية تصػػرؼ علػػى
نفس ػ ػػها ،مث ػ ػػاؿ :مش ػ ػػروع جيب ػ ػػويت ،مش ػ ػػروع س ػ ػػَتالنكا ،مش ػ ػػروع
البوس ػػنة ،مش ػػروع اندونيس ػػيا ،ك ػػل واح ػػد م ػػن ى ػػذه اؼبش ػػاريع في ػػو
العديػػد م ػػن اؼبرافػػق االس ػػتثمارية الػػيت ذبعل ػػو قػػادراً بتوفي ػػق اهلل عل ػػى
االستمرار مستقببلً ،وسبويل نفسو ذاتياً.
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األمز الثاىي

ملاذا تعترب اإلدازَ املالًُ مهنُ للجهات ارترييُ؟

الواقع أف اعبهات اػبَتية ال تعطي اإلدارة اؼبالية أنبية وأولوية كافية،
فرالباً ما يكوف التخطيط اؼبايل ،وأنظمة الرقابة غَت مناسبةو ولذا وبتاج
متخذو اؼبدراء إىل تطوير فهمهم من أجل استربلؿ اؼبعلومات اؼبالية بطريقة
صحيحة ،وعموماً فيجب علينا أف نتحدث عن لرة األرقاـ وأنبية تفعيلها يف
فبارسات وقرارات كل إدارات اعبهة اػبَتيةو حىت تكوف األمور أقرب إىل
الصواب ،واؼبنطقية بتوفيق اهلل تعاىل .وىذا يتطلب تفعيل اإلدارة اؼبالية بطريقة
احًتافيةو لنصل إىل النتائج التالية بعوف اهلل تعاىل:
تساعد اؼبدراء على أف يكونوا مشرفُت مؤثرين وفعالُت علػى اؼبػواردومػ ػػن أجػ ػػل بلػ ػػوغ األىػ ػػداؼ ،واإليفػ ػػاء بااللتزامػ ػػات ذبػ ػػاه أصػ ػػحاب
اؼبنفعة.
تسػػاعد اؼبنظمػػات اػبَتيػػة علػػى أف تكػػوف أكثػػر جاىزيػػة للمحاسػػبةذباه اؼباكبُت واؼبستفيدين.
ربظ ػ ػػى اعبه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة بثق ػ ػػة واحػ ػ ػًتاـ وتع ػ ػػاوف الوك ػ ػػاالت اؼبمول ػ ػػة،والداعمُت وغَتىم.
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سبنح اعبهة اػبَتية قدرة أكرب على اؼبنافسة يف ظل اؼبوارد النادرة.تس ػػاعد اعبه ػػة اػبَتي ػػة عل ػػى االس ػػتمرارية عل ػػى اؼب ػػدى الطوي ػػل م ػػنخبلؿ الزيادة اؼبتدرجة يف التمويل اؼبتدفق ذاتياً.
أزبعُ أضاضات لإلدازَ املالًُ الطلًنُ:

ٔ) س ػػجبلت احملاس ػػبة :هب ػػب أف رب ػػافظ ك ػػل جه ػػة خَتي ػػة عل ػػى س ػػجل دقي ػػق
بكافػػة العمليػػات اؼباليػػة اعباريػػة (احملاسػػبة اؼباليػػة) .والطريػػق األمث ػل لػػذلك ىػػو
ػامج حاس ػػويب ي ػ ػرتبط بعوام ػػل ،منه ػػا :اػب ػػربة واؼب ػ ػوارد اؼبت ػػوفرة،
اس ػػتخداـ برن ػ ٍ
وحجم العمليات ونوعها ،وااللتزامات ذباه اؼباكبُت واؼبستفيدين.
ٕ) التخطػػيط اؼبػػايل :مػػن خػػبلؿ وضػػع موازنػػة مفصػػلة دقيقػػة ؼبشػػاريع اعبهػػة
اػبَتية وخططها.
ٖ) اؼبراقبػػة اؼباليػػة :مػػن خػػبلؿ تقػػارير داخليػػة مقارنػػة سبكػػن اؼبػػدراء مػػن مقارنػػة
وقي ػػاس تق ػػدـ اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،وم ػػن مث ازب ػػاذ القػ ػرارات بش ػػأف اؼبس ػػتقبل.
إض ػػافة إىل البيان ػػات البلزم ػػة للت ػػدقيق اؼب ػػايل م ػػن أي أطػ ػراؼ أو جه ػػات
داخل أو خارج اعبهة اػبَتية (احملاسبة اؼبالية واحملاسػبة اإلداريػة) .وبالتػايل
فإن ػػو هبػ ػػب إعػ ػػداد التقػ ػػارير يف موعػ ػػدىا ،وتكػ ػػوف دقيقػ ػػة ووثيقػ ػػة الصػ ػػلة
باؼبوضػػوع ،ويػػتم إصػػدارىا عل ػػى أسػػاس منػػتظم (شػػهري ،أو فص ػػلي ،أو
وفق االحتياج) حىت تتناسب مع نقاشات اؼبديرين.
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ٗ) الض ػوابط الداخليػػة :توضػػع غبمايػػة أصػػوؿ اعبهػػة اػبَتيػػة وإدارة اؼبخػػاطر
احملتملػػةو ىػػدفها منػػع السػػرقة أو االنتهازيػػة وكشػػف األخطػػاء واإلغفػػاالت
يف سػػجبلت احملاسػػبة ،وضبايػػة بع ػػض اؼبسػػئولُت ...إخل ،فإنػػو ال ج ػػدوى
تػُ ػذكر إذا ت احملافظ ػػة عل ػػى س ػػجبلت ؿباس ػػبية مفص ػػلة وم ي ػػتم فحص ػػها
لكشػػف األخطػػاءو ألف ذلػػك قػػد ينػػتج معلومػػات مضػػللة تػؤدي لقػرارات
خاطئػػة ،مثػػاؿ :ت اػبطػػأ يف طريقػػة احتسػػاب مصػػروفات مشػػروع ؿبػػدد،
فظهر أماـ اإلدارة متضخماً عن ميزانيتوو فازبذت قراراً بإيقافو.
اإلدارة المالي ت تتة :زبط ػ ػػيط اؼب ػ ػوارد اؼبالي ػ ػػة وتنظيمه ػ ػػا وض ػ ػػبطها وإع ػ ػػداد

التق ػػارير عنه ػػاو م ػػن أج ػػل ربقي ػػق أى ػػداؼ اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،وهب ػػب أف ال تُعت ػػرب
اإلدارة اؼبالي ػػة نش ػػاطاً مس ػػتقبلً ملق ػ ًػى عل ػػى ع ػػاتق م ػػوظفي القس ػػم اؼب ػػايل ،فه ػػو

يتمي ػػز بأنبي ػػة إس ػًتاتيجية ،وهب ػػب دؾب ػػو يف كاف ػػة مظ ػػاىر اإلدارة العملي ػػة ،كم ػػا
هبب أف يُدرج فيو ما يلي:
إدارة الموارد النادرة :حي ث هبب أف تتضػمن اسػتعماؿ اؽببػات اؼباليػة
والعينية بشكل مناسب.
إدارة المختتاطر :اؼبخػاطر الداخليػػة أو اػبارجيػػة يبكػػن أف هتػػدد أنشػػطة

اعبهػػة اػبَتيػػة ،وردبػػا هتػػدد بقاءىػػا بأسػػرىا( ،مثػػل :انعػػداـ التمويػػل ،أو نشػػوب
حريق ،أو عملية احتيػاؿ .)..فيجػب حينئ ٍػذ إدارة اؼبخػاطر بطريقػة منظمػة ربُػد
مػػن الضػػرر الػػذي قػػد تسػػببو ،وىػػذا يػػتم مػػن خػػبلؿ إنشػػاء أنظمػػة وإج ػراءات
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لتأمُت الضبط اؼبايل .مثاؿ :ال تبقػي اعبهػة اػبَتيػة أي مبػالغ نقديػة يف خزينتهػا
تزيد عن ٓٓٓ ٘،لاير ألكثر من ٍ
يوـ واحد.
الة تتبط الم تتالي :يع ػػٍت تص ػػميم األنظم ػػة ،واإلجػ ػراءات ال ػػيت تناس ػػب
اغباجات اػباصة باعبهة اػبَتيةو وذلك تفادياً للوقوع فيما يلي:
 تعرض األصوؿ للخطر. إنف ػػاؽ األمػ ػواؿ بطريق ػػة ال تتناس ػػب م ػػع أى ػػداؼ اعبه ػػة اػبَتي ػػة أورغبات اؼباكبُت.
 التشكيك يف كفاءة ونزاىة اؼبسئولُت واعبهة اػبَتية.الضوابط اؼبالية األساسػية تقلػص ضػياع األمػواؿ ونفػاذ التمويػل ،وكلمػا سبكنػت
اعبه ػػة اػبَتي ػػة م ػػن تطبي ػػق اؼبزي ػػد م ػػن الض ػوابط ازداد نظامه ػػا اؼب ػػايل ق ػػوة ،فم ػػن
الض ػ ػوابط :ربض ػػَت اغبس ػػابات ؼبقارنته ػػا باؼبوازن ػػة ،وتوظي ػػف األشػ ػػخاص ذوي
اؼبهػػارات واػب ػربات اؼبناسػػبة للمناصػػب اؼباليػػة ،وتعريػػف مسػػئولياهتم وواجبػػاهتم
اغبسابية بوضوح.
مالحظات مالًُ لتينًُ متىيل االضتجنازات مً خالل
املاحنني:

 غالب ػ ػاً يفض ػ ػل اؼب ػ ػػاكبوف أوالً اكتش ػ ػػاؼ ق ػ ػػدرات اعبه ػ ػػة اػبَتي ػ ػػة قب ػ ػػل
اؼبشاركة التامةو حىت يكتشفوا مدى صدقها وكفاءهتا حياؿ عملها.
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 غالبػ ػاً يفضػ ػل اؼب ػػاكبوف دع ػػم اؼبش ػػاريع الص ػػرَتة القص ػػَتة األم ػػد ذات
األىداؼ الواضحة اليت تساىم يف استقبللية اعبهة اػبَتية.

 خ ػػبلؿ زبطيط ػػك ،ينبر ػػي أخ ػػذ اؼبص ػػادر ال ػػيت يبك ػػن أف تول ػد عوائ ػػد
ض ػػمن اؼبش ػػروع بع ػػُت االعتب ػػار ،رغ ػػم أف ى ػػذه األم ػ ػواؿ ل ػػن ترط ػػي
تكػػاليف اؼبشػػروع كلهػػاو إال أ ػػا ضػػرورية بالنسػػبة ػبطتػػك واسػػتمرارية
مشاريعك الذاتية ،فعلى سبيل اؼبثاؿ :أنت زبطط إلقامة قافلػة طبيػة
لزيارة بعض اؼبناطق وعبلج ؿبػدودي الػدخل ،يبكػن أف يكػوف ىنػاؾ
برنػػامج مصػػاحب برسػػوـ ـبفضػػة أو ربػػت مظلػػة (الػػدفع االختيػػاري)
ؼبػػن رغػػب اؼبسػػانبة ماليػاً يف دعػػم اعبهػػة اػبَتيػػة مقابػػل حصػولو علػػى
ىذه اػبدمات .بعد اعتمادىا من جهة شرعية موثوقة.
 غالب ػاً مػػا يهػػتم اؼبػػاكبوف بتك ػاليف اؼبشػػروع الفعليػػة اؼبباشػػرة أكثػػر مػػن
اؼبص ػػاريف اإلداري ػػة غ ػػَت اؼبباش ػػرة ،مث ػػل :الربي ػػد والكهرب ػػاء والعمال ػػة،
ولػػذلك علػػى اعبهػػة اػبَتيػػة أف تضػػع بنػػداً إصبالي ػاً يبػػُت التكلفػػة غػػَت
اؼبباش ػػرة ،ورب ػػرص أف ال يزي ػػد ع ػػن نس ػػبة ٓٔ %م ػػن تكلف ػػة اؼبش ػػروع
الفعليةو ألف أغلب اؼباكبُت يرفضوف النسب اؼبرتفعة من التكلفة غػَت
اؼبباشرة ،ويعتربو ا ىدراً للماؿ بسبب سوء اإلدارة.

 ضػع بنػػداً للطػوارئ ،واتفػػق عليػو مػػع اؼبػانح ،وىػػو مػا يعػػٍت تػوفَت جػػزء
مػػن اؼبػػاؿ ؼبواجهػػة احتمػػاؿ فشػػل اػبطػػة أو غػػبلء األسػػعار أو تريػػَت
اإلدارة ،وىذه النسبة غالبا ما تقدر ،بُت ٘.%ٙ-
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 هبػ ػػب أف ربػ ػػرص اعبهػ ػػة اػبَتيػ ػػة علػ ػػى تلق ػ ػي مبػ ػػالغ االسػ ػػتثمار مػ ػػن
اؼباكبُت دفعة واحدة وليس على أقساط ،وذلك ألسػباب مػن أنبهػا:
االس ػػتقبلؿ ع ػػن اؼب ػػانح ،وض ػػماف االس ػػتمرارية يف حال ػػة م ػػا ل ػػو غ ػػَت
اؼبال ػػك رأي ػػو أو أص ػػابو تعثػ ػر م ػػادي فلػ ػم يس ػػتطع مواص ػػلة اؼبش ػػروع،
وأيضػاً برػػرض اسػػتثمار مبلػػغ الطػوارئ وأي مبػػالغ أخػػرى يف صػػناديق
استثمارية آمنة قصَتة اؼبدى قبل االحتياج الفعلي لصرفها.

 افػػتح ؾبػػاؿ التمويػػل غػػَت اؼبباشػػر بعػػدة أشػػكاؿ تػػدعم اؼب ػوارد اؼبختلفػػة،
مثػل :إعػارة اؼبػوظفُت مػن اغبكومػػة ،أو القطػاع اػبػاص للعمػل مػع اعبهػػة
اػبَتي ػ ػػة ؼب ػ ػػدة م ػ ػػن الوق ػ ػػت ،أو االس ػ ػػتفادة م ػ ػػن التس ػ ػػهيبلت اغبكومي ػ ػػة
واػباصة ومن اؼباكبُت ،مثل :استخداـ اؼبرافق والوسائل اؼبتنوعة.
أسباب إصدار الحسابات:
ٔ -إلدارة اؼبشػػروع :حػػىت يعػػرؼ اؼبػػدراء كميػػة األم ػواؿ اؼبنفقػػة ،وعلػػى
أي مشروع.
ٕ -النظ ػػاـ يفػ ػرض عل ػػى اؼبؤسس ػػات اػبَتي ػػة إص ػػدار اغبس ػػابات ال ػػيت
تفصل دخلها ونفقاهتا.
ٖ -اؼبانح يرغب يف معرفة كيف ت إنفاؽ اؼباؿ.
ٗ -بررض الضبط والتأكد من عدـ فقداف اؼباؿ.
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٘ -ؼبراقبػػة اؼبوازنػػة والتخطػػيط مػػن خػػبلؿ اؼبقارنػػة بػػُت اإلنفػػاؽ الفعلػػي
وبػػُت مػػا ت التخطػػيط لػػوو حػػىت يعػػرؼ متخػػذ الق ػرار مبك ػراً :ىػػل
لديو ما يكفي إلسباـ اؼبشروع أـ ال؟
وضع املىاشىات:

أىمي تتة الموازن تتة :يلع ػػب وض ػػع اؼبوازن ػػة دوراً أساس ػػياً يف ك ػػل مش ػػروعو

فاؼبػػاؿ ىػػو قػواـ اغبيػػاة ألي مشػػروع وأي جهػػة خَتيػػة ،وىػػو ىبضػػع للضػػبط مػػن
خ ػػبلؿ اؼبوازن ػػة ال ػػيت تق ػػوـ ب ػػدور التخط ػػيط واؼبراقب ػػة يف وق ػػت واح ػػد .فخ ػػبلؿ
التخطيط هبب أف يبلك اؼبسػئوؿ فكػرة دقيقػة عػن التكلفػة اغبقيقيػة للمشػروعو
وذل ػػك ىبلػ ػف أثػ ػراً عل ػػى تص ػػميمو ،ف ػػإف متخ ػػذي القػ ػرار إذا م يك ػػن ل ػػديهم

بيانػات دقيقػػة عػػن اؼبػوارد الػػيت وبتاجو ػػا لقيػػاس فعاليػة النتػػائج الػػيت سيحصػػلوف
عليهػػا ،فيجػػب أف ال يُقػ ِػدموا علػػى الق ػرارو أل ػػم قػػد يضػػخموف مشػػروعاً علػػى
حسػػاب غػػَته ،وىػػذا يػػؤثر يف اؼبسػػَتة العامػػة للجهػػة اػبَتيػػة ،ومػػن جهػ ٍػة أخػػرى
فاؼبوازنات اؼبالية ىي أساس التفاوض مع اؼباكبُت واؼبمولُت للمشروع.
ومن ناحية الرقابة :يستند أسػاس اإلدارة اؼباليػة علػى مقارنػة اإلنفػاؽ الفعلػي
اؼبعتمد يف اؼبوازنة ،وىذا يساعد يف تقييم اؼبشروع ٍ
بشكل عاـ.
باإلنفاؽ َ
مفهوم الموازنة :اؼبوازنة ىي التكػاليف اؼبتوقعػة جملموعػة مػن النشػاطات
يف مشروع ؿبدد ،وعليو فإنو هبب مراجعة وتعديل اؼبوازنػة خػبلؿ سػَت اؼبشػروع
إذا اختلفػػت النشػػاطات ،مثػػاؿ :تكلفػػة نشػػاط حفػػر اآلبػػار ال يبكػػن مقارنتهػػا
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بتكلفػػة نشػػاط إنشػػاء ؿبطػػة لتحليػػة اؼبيػػاه .وىػػذا أيض ػاً يقتضػػي إعػػداد اؼبوازنػػة
بطريقة منطقية وبسيطة ليسهل تكييفها مع اؼبترَتات.
الموازنات السهلة :هبب أف يتم عرض اؼبوازنة بطريقة جيػدةو ليػتمكن
مػن يطلػػع عليهػا مػػن فهمهػا بشػ ٍ
ػكل عػاـ ،وتعػػديلها إذا لػزـ األمػػر ،دوف حاجػػة
إىل شػػرح إضػػايف ،وىػػذا يػػتم بػػأف تصػػاغ اؼبوازنػػة باالعتمػػاد علػػى بُنيػػة حسػػابات
ؿبػػددة ،وبُنيػػة اغبسػػابات ىػػي الطريقػػة الػػيت تصػػنف عربىػػا التكػػاليف (اؼبوظفػوف

يف الفػػرع الرئيسػػي ،اؼبوظف ػوف يف الفػػروع ،السػػفر والتػػنقبلت ،اؼبواصػػبلت،)...
وىػػذه يصػػعب تعػػديلها بعػػد أف يصػػبح العمػػل باؼبشػػروع جاري ػاً ،وىنػػا هبػػب أف
نش ػػَت إىل أن ػػو عل ػػى اعبه ػػة اػبَتي ػػة أف تعتم ػػد التص ػػنيف وبُني ػػة اغبس ػػابات ال ػػيت
يعتمػػدىا اؼبمولػػوف إذا كانػػت تريػػد اغبصػػوؿ علػػى سبويػػل مػػن جهػػة ؿبػػددة لػػديها
قواعدىا اػباصة.
األىظنُ واللىائح ذات العالقُ بالكطاع ارتريٍ والتطىعٌ

يف املنلهُ العسبًُ الطعىديُ:

اؼبعػػايَت احملاسػػبية اؼبطبقػػة يف اعبهػػات اػبَتيػػة ىػػي :عبػػارة عػػن م ػزيج مػػن
معػػايَت احملاسػػبة اغبكوميػػة ،ومعػػايَت احملاسػػبة اػباصػػة باؼبنشػػآت التجاريػػة بػػالرغم
مػػن وجػػود االخػػتبلؼ الكبػػَت بػػُت ىػػذه اعبهػػات ،وحػػىت وبقػػق العمػػل اػبػػَتي
والتطوعي األىداؼ اؼبرجػوة منػو وتكتسػب اعبهػات اػبَتيػة ثقػة اعبمهػور ،كػاف
البػػد مػػن أف تػػتم العمليػػات اؼباليػػة واحملاسػػبية اػباصػػة ػػا وفػػق معػػايَت وقواعػػد
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تضػػمن سبتعهػػا بالشػػفافية واالنضػػباطو فبػػا يػػوفر الضػػمانات البلزمػػة للتأكػػد مػػن
حسن استربلؿ اعبهػات اػبَتيػة والتطوعيػة ؼبواردىػا اؼباليػة ويف الوجػوه اؼبشػروعة
اليت تعود على اعبميع بالنفع ،ودبا يتفق مع أىدافها اليت ُوجدت من أجلها.
يبكن تصنيف األنظمة ذات العبلقة بالعمل اػبَتي والتطوعي باؼبملكػة
العربيػ ػػة السػ ػػعودية إىل أربع ػ ػػة فئػ ػػات  -وذلػ ػػك اس ػ ػػتناداً إىل طبيعػ ػػة اعبمعي ػ ػػات
واؼبؤسسػػات اػباضػػعة ألحكامهػػا وطبيعػػة النشػػاط الػػذي تزاولػػو  -وذلػػك علػػى
النحو التايل:
الفئة األولى :وىي تلك األنظمػة الػيت ترجػع اؼبسػئولية عػن تطبيقهػا إىل

وزارة الش ػػؤوف االجتماعي ػػة ،وزباط ػػب بأحكامه ػػا مؤسس ػػات وصبعي ػػات سب ػػارس
نش ػػاطات ذات طبيع ػػة إنس ػػانية واجتماعي ػػة غ ػػَت ىادف ػػة للػ ػربح ،وين ػػدرج رب ػػت
مفهوـ ىذه الفئة األنظمة ،واللوائح التالية:
ٔ) الئحػػة اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة الصػػادرة بقػرار ؾبلػػس الػػوزراء رقػػم:
( ،)ٔٓٚوتػػاري ٕ٘ٔٗٔٓ/ٙ/ى ػ ،وقواعػػدىا التنفيذيػػة الصػػادرة بػػالقرار
الوزاري رقم ،)ٚٙٓ( :وتاري ٖٕٓٔٗٔ/ٔ/ىػ.
ٕ) الئحػػة صبػػع التربعػػات للوجػػوه اػبَتيػػة الصػػادرة بق ػرار ؾبلػػس الػػوزراء رقػػم:
( ،)٘ٗٚوتاري ٖٖٜٓٔٙ/ٖ/ىػ.
الفئ ت تتة الثاني ت تتة :وى ػ ػػي تلػ ػ ػك القػ ػ ػوانُت ال ػ ػػيت ربك ػ ػػم نش ػ ػػاط تنظيم ػ ػػات
الص ػػناع ل ػػدى اعبه ػػات الرظبي ػػة
ومؤسس ػػات غ ػػَت رحبي ػػة سبث ػػل مص ػػا ،التج ػػار و ُ
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باؼبملكػ ػػة ،وتنػ ػػدرج اؼبسػ ػػئولية ع ػ ػػن تنفي ػ ػػذىا ضػ ػػمن مس ػ ػػئوليات وزارة التج ػ ػػارة
والصػػناعة ،ومفهػػوـ ىػػذه الفئػػة ينطبػػق علػػى نظػػاـ الرػػرؼ التجاريػػة والصػػناعية
الص ػػادر باؼبرس ػػوـ اؼبلك ػػي رق ػػم( :ـ ،)ٙ/وت ػػاري ٖٓٔٗٓٓ/ٗ/ى ػ ػ ،والئحت ػػو
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ،)ٔٛٚٔ( :وتاري ٕٕٔٗٓٔ/٘/ىػ.
الفئتة الثالثتتة :وىػذه الفئػة مػػن األنظمػة ىػػي تلػك الػيت تتعلػػق بتنظػيم نشػػاط

اعبمعيػػات العلميػػة باعبامعػػات ومؤسسػػات التعلػػيم العػػايل األىليػػة ،وىػػذه الفئػػة مػػن
األنظمػػة ترجػع صػػبلحية اإلشػراؼ علػػى تطبيقهػػا إىل كػػل مػػن ؾبلػػس التعلػػيم العػػايل
ووزارة التعليم العايل ،ويندرج ربت مفهوـ ىذه الفئة اللوائح والقواعد التالية:
ٔ) القواع ػػد اؼبنظم ػػة للجمعي ػػات العلمي ػػة باعبامع ػػات الس ػػعودية الص ػػادرة
بق ػ ػرار ؾبل ػ ػػس التعل ػ ػػيم الع ػ ػػايل رق ػ ػػمٕٔٗٓ/ٔ٘/ٔٓ( :ى ػ ػ) ،وت ػ ػػاري
ٕٔٔٗٓ/ٕ/ىػ.
ٕ) الئحة اعبامعات األىلية.
ٖ) الئح ػ ػػة الكلي ػ ػػات األىلي ػ ػػة الص ػ ػػادرة بقػ ػ ػرار ؾبل ػ ػػس ال ػ ػػوزراء رق ػ ػػم:
(ٕٕٔ) ،وتاري ٕٔٔٗٔ/ٜ/ىػ ،وقواعدىا التنفيذية.
ٗ) القواعػ ػػد التنفيذيػ ػػة الصػ ػػادرة ع ػ ػػن وزارة التعلػ ػػيم الع ػ ػػايل ،واؼبتعلق ػ ػػة
بإنش ػ ػػاء اؼبؤسس ػ ػػات اػبَتي ػ ػػة اػباص ػ ػػة ب ػ ػػاألغراض التعليمي ػ ػػة ف ػ ػػوؽ
اؼبرحلة الثانوية.
067

آفاق االستثمار

الفئتة الرابعتة :وتشػمل ىػذه الفئػػة األنظمػة األساسػية واللػوائح الداخليػػة

لتلك اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة اليت يتم إنشاؤىا دبوجػب أوامػر ملكيػةو حيػ ث
إف ىذه الفئػة ت اسػتثناؤىا مػن اػبضػوع ألحكػاـ النظػاـ ،وبالتػايل مػن اػبضػوع
إلشراؼ أية جهة حكومية ،حي ث تتمتػع ىػذه اؼبؤسسػات باسػتقبلؿ كامػل يف
إدارة شػ ػػؤو ا اإلداريػ ػػة واؼباليػ ػػة ،ويف ىػ ػػذه اغبالػ ػػة فػ ػػإف النظػ ػػاـ األساسػ ػػي ؽبػ ػػذه
اؼبؤسسػػات ولوائحهػػا الداخليػػة ى ػو اؼبرجػػع القػػانوين يف كػػل مػػا يتعلػػق بش ػػؤوف
ىػذه اؼبؤسسػات اإلداريػة والتنظيميػة واؼباليػة ،كمػا أ ػا زبضػع إلشػراؼ أجهزهتػػا
الرقابي ػػة الداخلي ػػة ،وم ػػن أمثل ػػة ى ػػذه اؼبؤسس ػػات :مؤسس ػػة اؼبل ػػك عب ػػداهلل ب ػػن
عبدالعزيز لوالديو لئلسكاف التنموي ،ومؤسسة اؼبلك خالد اػبَتية.
املعايري واملتطلبات احملاضبًُ الىاجب علِ ادتنعًات
واملؤضطات ارترييُ ارتاصُ اتباعها عيد إعدادها ذتطاباتها
ارتتامًُ وقىائنها املالًُ:

أوجب ػ ػػت األنظم ػ ػػة اؼبعني ػ ػػة بالش ػ ػػأف اػب ػ ػػَتي والتط ػ ػػوعي باؼبملك ػ ػػة عل ػ ػػى
اعبمعي ػػات واؼبؤسس ػػات اػبَتي ػػة اإلتي ػػاف بع ػػدد م ػػن اؼبتطلب ػػات احملاس ػػبية العام ػػة
ذات العبلق ػ ػػة بالنظػ ػ ػػاـ احملاسػ ػ ػػيب ككػ ػ ػػلو كضػ ػ ػػرورة إمسػ ػ ػػاؾ ىػ ػ ػػذه اعبمعيػ ػ ػػات
واؼبؤسسػػات لسػػجبلت ودفػػاتر ؿباسػػبية منتظمػػة وفػػق النمػػاذج واألوصػػاؼ الػػيت
حػ ػ ػػددىا النظػ ػ ػػاـ ،وكوجػ ػ ػػوب إفصػ ػ ػػاح ىػ ػ ػػذه اعبهػ ػ ػػات عػ ػ ػػن حجػ ػ ػػم إيراداهتػ ػ ػػا
ومص ػػروفاهتا ومص ػػادر سبويله ػػا ،ك ػػذلك أوجب ػػت عليه ػػا تعي ػػُت ؿباس ػػب ق ػػانوين
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م ػػرخص ل ػػو بالعم ػػل باؼبملك ػػة ،غ ػػَت أن ػػو س ػػيكوف تركيزن ػػا عل ػػى تل ػػك اؼبع ػػايَت
والقواعد احملاسبية اليت هبب االلتزاـ ا عند إعداد اغبسػابات اػبتاميػة والقػوائم
اؼبالية وخصوصاً تلك اؼبتعلقة بقضايا القياس والعرض واإلفصاح احملاسيب:
أ) القيتتاس المحاستتبي :ويقصػػد بػػو عمليػػة ربديػػد الق ػػيم اؼباليػػة للبن ػػود
ال ػواردة يف الق ػوائم اؼباليػػة اسػػتناداً إىل معيػػار معػػًتؼ بػػو مػػن جهػػة معػػًتؼ ػػا،
وتتوفر اؼبعطيات اليت تربر االسػتناد إليػو يف عمليػة التقيػيم ،ىػذا ولقػد تضػمنت
ؾبموع ػػة التعليم ػػات والقواع ػػد احملاس ػػبية والتع ػػاميم الص ػػادرة ع ػػن وزارة الش ػػؤوف
االجتماعيػػة العديػػد مػػن القواعػػد الواجػػب علػػى اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة
اػباضػػعة إلش ػرافها االلت ػزاـ ػػا عنػػد ربديػػد قػػيم البنػػود ال ػواردة يف الق ػوائم اؼباليػػة
(القياس احملاسيب):
ٔ) أوجػػب النظػػاـ أف تقػػوـ اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات بتحميػػل حسػػاباهتا
السنوية نِ َسباً ؿبددة الستهبلؾ أصوؽبا الثابتةو حىت تتػوفر لػديها يف
اية العمر اإلنتاجي ؽبذه األصوؿ األمواؿ البلزمػة الػيت سبكنهػا مػن
شراء أصوؿ جديدة بدالً من تلك اؼبستهلكة.
ٕ) كػ ػ ػػذلك ق ػ ػ ػػرر النظػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػػأف ربتس ػ ػ ػػب نسػ ػ ػػبة اس ػ ػ ػػتهبلؾ األص ػ ػ ػػوؿ
واؼبوجػػودات الثابتػػة وفقػاً لطريقػػة القسػػط الثابػػتو باعتبارىػػا الطريقػػة
األنسب من حي ث التطبيق على أصوؿ اعبمعيات اػبَتية.
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ٖ) بالنس ػػبة لؤلص ػػوؿ ال ػػيت ت اس ػػتهبلؾ قيمته ػػا دفًتي ػاً وم ػػا زال ػػت قي ػػد
االسػػتعماؿ لػػدى اعبمعيػػات فإنػػو يػػتم احتسػػاب قسػػط اسػػتهبلكها
بػػنفس النسػػبة السػػابقة بعػػد أف يػػتم إعػػادة تقػػدير قيمتهػػا وإضػػافتها
إىل قيمة األصوؿ الثابتة يف اؼبيزانية.
ٗ) أمػػا بالنسػػبة لؤلصػػل الػػذي م يُسػػتعمل طػواؿ السػػنة فيػػتم احتسػػاب
قس ػ ػػط اس ػ ػػتهبلكو بنس ػ ػػبة تع ػ ػػادؿ نص ػ ػػف النس ػ ػػبة اؼبئوي ػ ػػة احمل ػ ػػددة
لبلس ػػتهبلؾ أساس ػاً ،ويف حال ػػة ج ػػرى اس ػػتعمالو لف ػػًتة معين ػػة فق ػػط
فيتم احتساب االستهبلؾ عن اؼبدة اليت استُعمل فيها بالكامل.

٘) بالنسػػبة للبضػػائع واألعيػػاف واؼب ػواد األخػػرى اؼبتػػوفرة لػػدى اعبمعيػػة،
فقػػد أوجػػب النظػػاـ إعػػداد ؿبض ػػر يردى ػػا (ؿبض ػػر ج ػػرد اؼبسػػتودع)
وتقدير قيمتها بسعر التكلفة ،أو سعر السوؽ ،أيهما أقل.
أمػػا بالنسػػبة للجمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة اػباضػػعة إلشػراؼ اعبهػػات
اغبكوميػػة األخػػرى كػػالررؼ التجاريػػة والصػػناعية ،وكمؤسسػػات التعلػػيم العػػايل
األىليػ ػػةو فقػ ػػد اكتفػ ػػت بػ ػػإيراد نصػ ػػوص عامػ ػػة تُوجػ ػػب علػ ػػى ىػ ػػذه اعبمعيػ ػػات
واؼبؤسسػػات إعػػداد حس ػػاباهتا وقوائمه ػػا اؼباليػػة وف ػػق األص ػػوؿ والقواعػػد اؼبهني ػػة
اؼبتعػػارؼ عليهػػا ،أو وفػػق القواعػػد واؼبعػػايَت احملاسػػبية اؼبعمػػوؿ ػػا يف اؼبملكػػةو
دوف أف تتطػرؽ ىػذه النصػوص إىل أيػة تفاصػيل أُخػرى أو تػذكر معػايَت وقواعػد

ؿباس ػػبية .ولع ػػل اؼبقص ػػود بتل ػػك القواع ػػد واؼبع ػػايَت ى ػػي تل ػػك القواع ػػد واؼبع ػػايَت
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الصادرة عن اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت باعتبارىػا اعبهػة الرظبيػة الػيت
أعطاى ػ ػا النظ ػ ػػاـ ص ػ ػػبلحية تنظ ػ ػػيم مهن ػ ػػة احملاس ػ ػػبة واؼبراجع ػ ػػة ووض ػ ػػع األص ػ ػػوؿ
والقواعػػد احملاسػػبية اؼبتعلقػػة بالعمليػػات اؼباليػػة للجهػػات اغبكوميػػة واػباصػػة علػػى
ح ػػد سػ ػواء ،ووفقػ ػاً ؽب ػػذه النص ػػوص الػ ػواردة يف تل ػػك األنظم ػػة ف ػػإف اعبمعي ػػات
ملزم ػ ػةً م ػػن الناحي ػػة القانوني ػػة
واؼبؤسس ػػات اػبَتي ػػة اؼبخاطب ػػة بأحكامه ػػا تعت ػػرب َ
باعتمػػاد اؼبعػػايَت والقواعػػد احملاسػػبية الصػػادرة عػػن اؽبيئػػة السػػعودية للمحاسػػبُت
القانونيُت عند إعدادىا غبساباهتا وقوائمها اؼبالية .
ب) الع ت تترض ف ت تتي الق ت تتوائم المالي ت تتة :واؼبقصػ ػػود ب ػ ػػو :ىػ ػػو الطريق ػ ػػة أو

األس ػػلوب ال ػػذي ي ػػتم ب ػػو ع ػػرض وتنظ ػػيم البيان ػػات والبن ػػود الػ ػواردة يف القػ ػوائم
اؼبالي ػػة ،وفيم ػػا ىب ػػص ط ػػرؽ ع ػػرض البن ػػود الػ ػواردة يف القػ ػوائم اؼبالي ػػة ،فق ػػد أل ػػزـ
النظػػاـ اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة باتبػػاع القواعػػد والتعليمػػات التاليػػة عنػػد
إعدادىا غبساباهتا وقوائمها اؼبالية:
ٔ  -بالنسػػبة للتربعػػات العينيػػة الػواردة للجمعيػػة كأصػػوؿ ثابتػػة فإنػػو يػػتم
تسجيلها مباشرةً على النحو التػايل :مػن :حسػاب األمػواؿ الثابتػة
(مبػػاين ،أراضػػي ،سػػيارات) إىل :مػػاؿ اعبمعيػػة .وال يػػتم إدراجهػػا
ضمن حساب اإليرادات واؼبصروفات.
ٕ  -هبب ترميز بنود اؼبيزانية العمومية وحساب اإليرادات واؼبصروفات.
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ٖ -هبػػب إبػراز قيمػػة الزكػػاة صبعػاً وتوزيعػاً يف كػػل مػػن بيػػاف اؼبقبوضػػات
واؼبدفوعات ،وحساب اإليرادات واؼبصػروفاتو وذلػك لتوضػيحها
صػرؼ منهػا وفػق أحكػاـ الشػريعة
ؼبقدمي الزكاة دبا ت ربصيلو وما ُ
اإلسبلمية.

ٗ -إعػػداد اؼبيزانيػػة العموميػػة وحسػػاب اإلي ػرادات واؼبصػػروفات وقائمػػة
اؼبقبوضات واؼبدفوعات الشاملة مقارنةً بالعػاـ السػابق وفػق اآليت:
(علػػى شػػكل أفقػػي مػػن جػػانبُت  -األصػػوؿ واػبصػػوـ  -وأف يػػتم
تػ ػػرؾ مسػ ػػاحة كافيػ ػػة يف صػ ػػفحة اؼبيزانيػ ػػة ػبػ ػػتم اعبمعيػ ػػة وتواقي ػ ػػع
أعضاء ؾبلس اإلدارة).
٘  -يف حال ػػة انته ػػاء الس ػػنة اؼبالي ػػة وم ت ػػرد إىل اعبمعي ػػة إعان ػػة ال ػػوزارة
السػ ػ ػػنوية فإ ػ ػ ػػا تُسػ ػ ػػجل ك ػ ػ ػػإيراد مسػ ػ ػػتحق بالقي ػ ػ ػػد التػ ػ ػػايل :م ػ ػ ػػن
حػ ػ/اإلي ػرادات اؼبسػػتحقة إىل حػ ػ/اإلي ػرادات ،أمػػا إذا كانػػت إعانػػة
إنشػائية فإ ػا تسػجل كػاآليت :مػن ح ػ/اإلعانػة اإلنشػائية اؼبسػتحقة
إىل حػ/ماؿ اعبمعية.
جت ت) اإلفصتتاح المحاستتبي :واؼبقصػػود باإلفصػػاح ىنػػا ىػػو أف يػػتم إي ػراد

صبيػػع اإليضػػاحات والتفصػػيبلت اؼبتعلقػػة بػػالبنود ال ػواردة يف الق ػوائم اؼباليػػة عنػػد
إعػػدادىا ضػػمن اغبسػػاب اػبتػػامي للجمعيػػة أو اؼبؤسسػػة اػبَتيػػة ،مػػع تػػدعيمها
باؼبسػػتندات والسػػجبلت اغبس ػػابية ال ػػيت تثبػػت ص ػػحتهاو وذل ػػك ح ػػىت يعك ػػس
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اغبسػػاب اػبتػػامي دبػػا يتضػػمنو مػػن حسػػابات وبيانػػات ماليػػة الوضػػع اؼبػػايل ؽبػػذه
اعبمعي ػػة أو اؼبؤسس ػػة اػبَتي ػػة .ى ػػذا ولق ػػد أل ػػزـ النظ ػػاـ اعبمعي ػػات واؼبؤسس ػػات
اػبَتيػة بػػإيراد صبيػػع البيانػػات واغبسػػابات التفصػػيلية اؼبتعلقػػة ببنػػود القػوائم اؼباليػػة
ضمن حساباهتا اػبتامية مع إرفاؽ صبيػع اؼبسػتندات والسػجبلت احملاسػبية الػيت
تؤكد صحتها وذلك على النحو التايل:
ٔ -هبب إعػداد ؿبضػر يػرد الصػندوؽ يف ايػة السػنة اؼباليػة بعػد إسبػاـ عمليػة
قفل السجبلت اؼبالية.
ٕ -هبػػب إعػػداد ؿبضػػر يػػرد اؼبسػػتودع غبصػػر البضػػائع واؼب ػواد األخػػرىو مػػع
بياف لقيمتها اؼبقدرة.
ٖ -بالنسػػبة للموجػػودات غػػَت الصػػاغبة لبلسػػتعماؿ مطلقػاً وال يبكػػن االنتفػػاع
منهػ ػػا بػ ػػالبيع وقػ ػػرر ؾبلػ ػػس اإلدارة إتبلفهػ ػػاو فبلبػ ػػد مػ ػػن جردىػ ػػا وإعػ ػػداد
كشػ ٍ
ػوفات ػػا ،وربريػػر ؿبضػػر بعمليػػة اإلتػػبلؼ وبالتػػايل إنزاؽبػػا مػػن سػػجل
األصوؿ الثابتة دبوجب احملضر اؼبذكور.

ٗ -ضػػرورة إعػػداد بيػػاف بكػػل مػػن اؼبوجػػودات الثابتػػة والػواردة للجمعيػػة بطريػػق
الشراء خبلؿ السػنة اؼبنتهيػة ،وكػذلك تلػك الػواردة بطريػق التػربع مػع بي ٍ
ػاف
بقيمتهػػا وتػػاري ورودىػػا للجمعيػػة ،وأيض ػاً طريقػػة توزيعهػػا علػػى خػػدمات
اعبمعيػػة وأنشػػطتها اؼبختلفػػة واألرصػػدة اؼبتبقيػػة منهػػا يف ايػػة السػػنة ،مػػع
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إرفػػاؽ صبيػػع اؼبسػػتندات الػػيت تثب ػػت ملكيتهػػا للجمعيػػة (صػػكوؾ ش ػػرعية
واستمارات سيارات).
٘ -بيػػاف مقػػدار مػػا ت ربصػػيلو مػػن الزكػػاة ومقػػدار اؼبنصػػرؼ منهػػا ،وإفرادىػػا
ببند خاص او لتمييزىا عن باقي التربعات األخرى الواردة للجمعية.
- ٙهبػػب إعػػداد اؼبيزانيػػة العموميػػة وحسػػاب اإلي ػرادات واؼبصػػروفات وقائمػػة
ومقارنةً بالعاـ السابق.
اؼبقبوضات واؼبدفوعات شاملةً َ
- ٚاغبص ػػوؿ عل ػػى ش ػػهادات م ػػن البن ػػوؾ ال ػػيت تتعام ػػل معه ػػا اعبمعي ػػة تب ػػُت
أرص ػػدة اعبمعي ػػة ل ػػديها يف اي ػػة الع ػػاـ اؼب ػػايل ،وإع ػػداد م ػػذكرات التس ػػوية
البلزمػػة يف حالػػة اخػػتبلؼ الرصػػيد بالبنػػك عػػن الرصػػيد الػػدفًتي مػػن واقػػع
ػدرت وم
السجبلت باعبمعيةو مع بياف أرقػاـ الشػيكات ومبالرهػا الػيت ص ْ
تُقػػدـ للصػػرؼ والشػػيكات الػػيت وردت للجمعيػػة وقُػػدمت للبنػػك وم تػػرد
بكشوؼ اغبساب.

- ٛهبػػب علػػى اعبمعيػػة أو اؼبؤسسػػة اػبَتيػػة ربميػػل كػػل نشػ ٍ
ػاط مػػن نشػػاطاهتا
دبصروفاتو الفعلية ،مثل :الرواتب واألجور واؼبكافػآت واإلهبػارات ،حبيػ ث
وبم ػل كػػل نشػػاط دبػػا ىبصػػو منهػػا دوف ربميلهػػا صبيع ػاً لبنػػد اؼبصػػروفات
العمومية واإلدارية.
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- ٜهبب إيضاح نوع مصروفات النشاطو فبل يذكر مثبلً :مصػروفات اللجنػة
االجتماعيةو بػل يبػُت نػوع اؼبصػروفات (مسػاعدات دائمػة ،أو طارئػة ،أو
أسرة مسجوف ،أو ربسُت مساكن ..اخل).
ٓٔ  -هبػػب علػػى اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة إعػػداد كشػػوؼ اسػػتهبلؾ
اؼبوجػ ػ ػػودات الثابت ػ ػ ػػةو م ػ ػ ػػع خبلص ػ ػ ػ ٍػة عام ػ ػ ػػة ألن ػ ػ ػواع اؼبوج ػ ػ ػػودات الثابت ػ ػ ػػة
واإلض ػ ػ ػػافات واالس ػ ػ ػػتبعادات  -أثن ػ ػ ػػاء الع ػ ػ ػػاـ اؼب ػ ػ ػػايل اؼبنته ػ ػ ػػي  -وم ػ ػ ػػدة
االستهبلؾ ،واالستهبلؾ العاـ .....
ٔٔ  -بالنسبة للجمعيات اليت يوجد لػديها نشػاط يتعلػق بريػاض األطفػاؿ ،فإنػو
يلزمهػػا إعػػداد حسػػاب ؽبػػذا النشػػاط مشػػتمبلً علػػى اإلي ػرادات واؼبصػػروفات
مفصلةً مع توضيح مبالغ االشًتاكات اؼبخفضة واغباالت اؼبعفاة.
ى ػػذا بالنس ػػبة ؼب ػػا ورد يف األنظم ػػة ال ػػيت ربك ػػم أنش ػػطة اعبمعي ػػات واؼبؤسس ػػات
اػبَتي ػ ػػة اػباض ػ ػػعة إلشػ ػ ػراؼ وزارة الش ػ ػػؤوف االجتماعي ػ ػػة ،أم ػ ػػا بالنس ػ ػػبة لتل ػ ػػك
اػباضػػعة إلش ػراؼ اعبهػػات اغبكوميػػة األخػػرى  -كػػالررؼ التجاريػػة والصػػناعية
وكاعبمعيات العلمية وكمؤسسات التعلػيم العػايل األىليػة وغَتىػا  -فإنػو ينطبػق
عليهػ ػػا ىنػ ػػا مػ ػػا ينطبػ ػػق عليهػ ػػا يف موضػ ػػوعي القيػ ػػاس والعػ ػػرضو وذلػ ػػك علػ ػػى
التفصيل الوارد يف كل منهما.
ويُبلحػػظ بشػ ٍ
ػكل عػػاـ :أف النصػػوص ال ػواردة يف بعػػض األنظمػػة والل ػوائح ذات
العبلق ػػة بالقط ػػاع اػب ػػَتي والتط ػػوعي ج ػػاءت ص ػػياغتها عل ػػى درج ػػة كب ػػَتة م ػػن
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العمػػوـ حػػىت أف بعضػػها يصػػل إىل حػػد الرمػػوض واإل ػػاـو بػػل إف بعػػض ىػػذه
النص ػػوص ق ػػد خ ػػبل بالكلي ػػة م ػػن ذك ػػر أي إش ػػارة إىل طبيع ػػة اؼبع ػػايَت احملاس ػػبية
الواجب العمل ا من قبل اعبهات اػباضعة ألحكامها ،وىو األمػر الػذي بػبل
ش ػػك يف ػػتح الب ػػاب لكثػ ػ ٍَت م ػػن االختبلف ػػات واالجته ػػادات م ػػن قب ػػل اعبه ػػات
اؼبسئولة عػن تطبيقهػا ،كمػا أنػو األمػر الػذي دعػا إىل بػدء مشػروع وضػع معػايَت
للجهات اػبَتية.
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األمز الثالث

بسامج حتفًص العاملني واملتطىعني املػازنني يف
تينًُ االضتجناز يف ادتهات ارترييُ:

موضػػوع التحفيػػز يف اعبهػػات اػبَتيػػة حباجػ ٍػة إىل العديػػد مػػن الدراسػػات
واؼبؤلفػػات الػػيت ذبمػػع بػػُت اػبػػربة النابعػػة مػػن احتياجػػات وواقػػع العمػػل اػبػػَتي
واألنظمػػة الػػيت يػػدور يف فلكهػػا والن ػواحي الشػػرعية الػػيت ربكػػم مس ػَتتو اؼبباركػػة،
وبُت اؼبعرفة اإلدارية بأدبيات ونظريات وأطروحات وأفكار التحفيز.
وألف ى ػػذا الكت ػػاب غ ػػَت متخص ػػص يف ى ػػذا اؼبوض ػػوعو فإنن ػػا س ػػنتعرض
للتحفيػػز مػػن ناحيػػة واحػػدة فقػػط ،وىػػي أنبيػػة وجػػود نظ ػػاـ وسياسػػات ربفيػػز
تسػػاعد يف تنميػػة اسػػتثمارات اعبهػػة اػبَتيػػة ،وىػػذا يػػدعونا للتعػػرض باختصػػار
للنقاط التالية:
أوالً :التحفيػز :ىػو ؾبموعػة الػدوافع الػيت ربمػس العػاملُت ألداء العمػل
ٍ
بشكل أفضل وأسرع.
ثانياً :أصناؼ التحفيز:
تحفيز داخلي وىي :الدوافع الذاتية الداخلية مثل :الرغبة ،والطموح.
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ربفيػػز خ ػػارجي وى ػػي :ال ػػدوافع اػبارجيػػة ،مث ػػل :اؼبكاف ػػآت ،والروات ػػب،
والًتقيات ،وخطابات الشكر.
ثالثاً :أنواع اغبوافز:
اغبوافز اؼبادية :زيادة الراتب ،اؼبكافآت اؼبادية ،اؼبشاركة يف األرباح...
اغبػوافز اؼبعنويػػة :خطابػػات الشػػكر ،اؼبشػػاركة يف صػػنع القػرار ،شػػهادات
التقدير...
رابعاً :العوامل اليت تساعد على ربفيز العاملُت:

شعور العامل وقناعتو بأنبية اعبهة اػبَتية وأنو عضو مهم يف مسَتهتا.اىتماـ اإلدارة بالعاملُت ،والتواصل معهم ،وإشراكهم يفالتخطيط واألفكار واؼبشاريع.

ربط اؼبكافآت ،والًتقي يف العمل باإلقبازات ،وليس باألقدمية وغَتىا.إشباع احتياجات األفراد اؼبختلفة ،مثل :حاجة األمن الوظيفي،وحاجة االنتماء ،وحاجة التقدير ،وحاجة ربقيق الذات.
خامساً :معوقات التحفيز:

عدـ وضوح أىداؼ إدارة اعبهة اػبَتية.-عدـ متابعة العاملُتو فبل يُعرؼ اعبيد من غَته.

قلة التدريب على العمل ،وقلة التوجيو لتصحيح األخطاء.078
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ضعف التواصل بُت اإلدارة والعاملُت ،وشعورىم باػبوؼ أليسبب ،مثل :إغبلؽ اعبهة اػبَتية.
األخطاء اإلدارية :كتعدد القرارات ،وتعدد القيادات ،وتضاربأوامرىا وإىانة العاملُت.
سادساً :بعض صور ربفيز العاملُت:

اؼبدح والثناء والتقدير شفهياً ،أو كتابياً.اؼبكافآت اؼبالية والعموالت.التفويض يف العمل ومنح الصبلحيات.إعطاء يوـ أو يومُت عطلة إضافية.توفَت مكتب أو ذبهيزات جديدة ،مثل :أجهزة اغباسب.-الًتقية ،واغبصوؿ على مسمى وظيفي أعلى.

أهنًُ اذتىافص املاديُ ليجاح االضتجناز يف ادتهات ارترييُ:

يص ػػعب تقي ػػيم واق ػػع أداء اعبه ػػات اػبَتي ػػة يف تطبي ػػق التحفي ػػز بص ػػورتو
الشػػمولية والػػيت تػػؤثر إهباب ػاً أو سػػلباً علػػى قبػػاح ونشػػاط ومسػػَتة اعبهػػة اػبَتيػػة
بشػ ػ ٍ
ػكل كامػ ػػلو غػ ػػَت أننػ ػػا نػ ػػرى أف أمػ ػػاـ اعبهػ ػػات اػبَتيػ ػػة الكثػ ػػَت مػ ػػن العمػ ػػل
لتحسُت برامج التحفيز ضمن نظامها اإلداري الشمويل.
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إال أننػ ػػا حباجػ ػػة إىل الًتكيػ ػػز علػ ػػى التحفيػ ػػز اؼبػ ػػاديو ألف االسػ ػػتثمارات
مرتبطة باألمواؿ ،وال يبكن أف يشارؾ فيها أي ف ٍ
ػرد ونتوقػع منػو أف يكػوف سػبباً
 بعد توفيق اهلل تعاىل – يف توفَت مبالغ وإيرادات عاليػة علػى اعبهػة اػبَتيػة -يُف ػػًتض أف تك ػػوف ى ػػذه اإلي ػرادات أض ػػعاؼ راتب ػػو الس ػػنوي  -مث ال يك ػػوف ل ػػو
نصػػيب منهػػا بشػ ٍ
ػكل نظػػامي واضػػح مػػن البدايػػة ،ذلػػك أمػ ٌػر غػػَتُ متنػػاغم مػػع
الطبيعة البشرية.
وال يبكننػػا يف ىػػذا اجملػػاؿ احملػػدود مناقشػػة أصػػحاب تلػػك القناعػػة ال ػػيت
تػػرى أف ىػػذا واجػػب اؼبوظػػف الػػذي يقػػوـ بػػو مقابػػل راتبػػو ،وال ينبرػػي أف نعطيػػو
فػػوؽ راتبػػو أي مبػػالغ أخػػرىو ألنػػٍت أعتقػػد أف أصػػحاب ىػػذه القناعػػة بعيػػدوف
كل البعد عن الواقع وما يفرضو من تري ٍَت إداري جذري يف اعبهات اػبَتية.
ومع علمنا بأف ىناؾ اختبلفاً حوؿ دفع مبالغ نقديػة (حػوافز) للعػاملُت
يف صبع التربعات  -حيػ ث يػرى الػبعض عػدـ جػواز ذلػك  -يف وق ٍ
ػت يػرى فيػو
وضػع نس ٍ
ػب مػن قيمػة التربعػات اؼباليػة ؼبػن سػاىم يف
عدد من الباحثُت شػرعية ْ
ٌ
إهبػػاد ىػػذا اؼبػػورد س ػواءً أكػػاف مالي ػاً أـ عيني ػاًو ؼبػػا لػػذلك مػػن فوائػػد علػػى انتقػػاء

األسػػاليب اؼبػػؤثرة ،واسػػتقطاب اؼبزيػػد فبػػن يسػػاند اعبهػػة اػبَتيػػة وأىػػدافها ،وقػػد
قػاـ بعػض البػػاحثُت بػاقًتاح أف تػُػدفع أمػواؿ اغبػوافز مػن اؼبػػاؿ العػاـ للجمعيػػة -
ضمن مصروفاهتا وليس من أمواؿ اؼبتربع  -ذبنباً ألي حرٍج شرعي.
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نموذج:

ػدت أثػراًكبػَتاً للحػوافز اؼباديػػة يف تنميػػة إيراداهتػػا اؼباليػػة،
جهػػة خَتيػػة وجػ ْ
فطبقػ ػػت السياسػ ػػة التحفيزيػ ػػة التالي ػ ػػة يف األم ػ ػواؿ ال ػ ػواردة مػ ػػن االس ػ ػػتقطاعات
الشهرية من رواتب اؼبوظفُت:
وبص ػػل العام ػػل ل ػػدى اعبه ػػة اػبَتي ػػة عل ػػى ٓ٘ %م ػػن قيم ػػة االس ػػتقطاع
الشهري اعبديد الذي كػاف سػبباً يف إحضػاره وربطػو ػذه اعبهػة ،وتسػتمر ىػذه
النسػػبة ؼبػػدة سػػتة أشػػهر ،مث تػػنخفض يف السػػتة أشػػهر التاليػػة إىل ٕ٘ %شػػهرياً

مػ ػػن قيمػ ػػة االس ػ ػػتقطاع ،مث تتوقػ ػػف النس ػ ػػبة اؼبعط ػ ػػاة للعام ػ ػل ،ويسػ ػػتمر كام ػ ػػل
ومػن يػدخل يف
االستقطاع للجهة اػبَتيةو حي ث أف أغلب اؼبوظفُت واؼبوسرين َ
االستقطاعات الشهرية ال وبب أف يوقفها بعد ذلك.

ومع ذلك فإنٍت ىنا أريد أف أوجو اغبػدي ث إىل أنبيػة تقػدًن اغبػوافز بنػاءً
عل ػػى اإلي ػ ػرادات ال ػػيت ت ػػأيت نتيج ػػة االس ػػتثمارات ،وخ ػػبلؿ تكوينه ػػا وتنميته ػػا
وتفعيلهػ ػػا لصػ ػػا ،اعبهػ ػػة اػبَتيػ ػػة بعيػ ػػداً عػ ػػن اغب ػ ػوافز اؼبرتبطػ ػػة بالتربعػ ػػاتو ألف
اؼبوظػػف الػػذي سػػيقوـ باالسػػتثمار إذا م هب ػ ْد شبػػرة جهػػده تػػنعكس علػػى اعبهػػة

اػبَتيػػة وعلػػى حياتػػو الشخصػػية والعائليػػة ،فقػػد ينصػػرؼ للعمػػل اػبػػاص لصػػا،
نفسو بعيداً عن اعبهة اػبَتية ،أو سيًتكها إىل جه ٍػة أخػرى  -خاصػة أو خَتيػة
ٍ
بشكل أكرب.
 تقدر جهوده وفكرهمع كل الحوافز ..يبقى التركيز على األجر والنجاح األخروي
أكبر أىمية وأكثر تأثيراً
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صىز اذتىافص املاديُ اليت ىكرتح تطبًكها يف ادتهات
ارترييُ:

أوالً :حافز الفرصة المميزة :كل من يستقطب فرصة اسػتثمارية ربقػق

عائداً للجهة اػبَتية ببل تكاليف ،فإنو وبصػل علػى مبلػ ٍغ مقطػوع يعػادؿ ٘ٔ%

من قيمة العوائد.
مثال:

استطاع استقطاب شركة تضػع لوحػة إعبلنيػة علػى مبػاين اعبهػة اػبَتيػة،
مقابل إهبار سنوي ربع مليوف لاير ،وتدفع كافة التكاليف البلزمة.
ثاني تاً :حتتافز الربحيتتة الس تريعة :كػػل مػػن ُوبقػػق عائػػداً رحبي ػاً يزيػػد عػػن

ػتثمر خػػبلؿ أقػػل مػػن سػػنة مػػن بػػدء االسػػتثمار -
ٖٓ - %علػػى رأس اؼبػػاؿ اؼبسػ َ
وبصل على ٓٔ %من صايف الربح.
مثال:
ط اعبه ػػة اػبَتي ػػة بت ػػاج ٍر اش ػػًتى بض ػػاعة بتموي ػػل م ػػن اعبه ػػة اػبَتي ػػة،
رب ػ َ
وسػػدد مسػػتحقاهتا خػػبلؿ سػػتة أشػػهر برحبيػػة جيػػدة ،أو بػػاع عقػػاراً سبلكػػو اعبهػػة
اػبَتية برحبية جيدة جداً مقارنة بسعر السوؽ وحركتو.
ػائج مرتفعػة
ثالثاً :حافز األداء :عندما وبقق اؼبسئوؿ عػن مش ٍ
ػروع مػا نت َ
مقارنػةً باػبطػة اؼبتفػػق عليهػا ،أو وبقػق ىػػدؼ اػبطػة بش ٍ
ػكل أسػػرع مػن اؼبتوقػػع،
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أو ينق ػػل اؼبش ػػروع م ػػن مرحل ػػة اػبس ػػارة إىل الرحبي ػػة ،أو يبي ػػع اؼبش ػػروع بطريق ػػة
متمي ػػزة ،يس ػػتحق نس ػػبةً يبك ػػن االتف ػػاؽ عليه ػػا مبكػ ػراً تُق ػػدر بن ػػاءً عل ػػى نوعي ػػة
اؼبشروع.
رابع تاً :حتتافز الش تراكات والتحالفتتات :كػػل مػػن وبقػػق للجهػػة اػبَتيػػة
ش ػراكة أو ربالف ػاً مػػع جهػ ٍػة تػػنعكس علػػى إيراداهتػػا وتنفيػػذ مشػػروعاهتا ،وبصػػل

عل ػػى مبل ػػغ مقط ػػوع ف ػػوراً قيمت ػػو ٓٓٓ ٕ٘،لاير م ػػثبلً ،وُيبك ػػن ابتك ػػار حػ ػوافز

إدارية ،مثل أف يكوف مسئوالً عن متابعة ىذا التحالف وربقيق نتائجو.
مثال:

أحػػد اؼبػػوظفُت أو اؼبتطػػوعُت سبك ػن مػػن إسب ػاـ ربػػالف بػػُت اعبهػػة اػبَتيػػة
وبػػُت شػػركة ذباريػػة كػػربىو لتق ػػوـ الش ػػركة بتمويػػل كامػػل ألحػػد مشػػاريع اعبه ػػة
اػبَتيػػة ،وتشػػارؾ يف تطػػويره وتطػػوير اعبهػػة اػبَتيػػة إداري ػاً مػػع ىػػذا اؼبشػػروع ،أو
قاـ بعمل اتفاقية بػُت اعبهػة اػبَتيػة وأحػد الفنػادؽو ليقػوـ باستضػافة مناسػبات
وضيوؼ اعبهة اػبَتية ؾباناً.
خامست تاً :الح تتوافز المتع تتارف عليه تتا :مث ػػل دف ػػع مبل ػػغ ٘ %ٕ،س ػػعي

ػروع متميػػز ت
الوسػػطاء يف عمليػػات بيػػع العقػػار ،أو ٘ %عنػػد اؼبشػػاركة يف مشػ ٍ
داللة اعبهة اػبَتية عليو ِمن قبل أحد اؼبتطوعُت.
وىكذا يبكننا اقػًتاح وتقػدًن العديػد مػن بػرامج اغبػوافز اؼبػؤثرة يف مسػَتة
عملي ػػة االس ػػتثمار وقباحه ػػا يف اعبه ػػة اػبَتي ػة بتوفي ػػق اهلل تع ػػاىلو إال أنن ػػا نؤك ػػد
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علػػى أف ىنػػاؾ أساسػاً للتحفيػػز يتمثػػل يف تبػػٍت أىػػداؼ واضػػحة للجهػػة اػبَتيػػة
ومه ػػاـ ؿبػ ػػددة للعػ ػػاملُت م ػػع مراعػ ػػاة إش ػ ػراكهم يف ص ػػياغتها ،مث عػ ػػدـ إغفػ ػػاؿ
النق ػػاط األساس ػػية ،مث ػػل :دفْ ػػع الروات ػػب يف وقته ػػا ،وعم ػػل بػ ػرامج اجتماعي ػػة،

والعدؿ بُت اؼبوظفُت ،وغَت ذلك.

مالحظات هامُ يف مىضىع التخفًص:

أوالً :اغبوافز هبب أف تكوف جزءاً من نظاـ كامل يشمل نظاـ وضع

األىداؼ واختيار العاملُت وغَته.

ثانياً :البد من إعداد نظاـ اغبوافز ليتواكب مع النمو اؼبستهدؼ
لنشاط اعبهة اػبَتية.
ثالثاً :نظاـ األىداؼ واغبوافز قد ىبتلف من صبعية ألخرى ..وداخل
اعبهة اػبَتية قد ىبتلف من إدارة ألخرى ..وأحياناً قد ىبتلف نظاـ اغبوافز يف
داخل اإلدارة الواحدة من قسم آلخر ومن موظف آلخر ..لذلك قد ال

يصلح أف كباوؿ نقل أنظمة اغبوافز من ٍ
جهة إىل أخرى من غَت أف نقوـ دبا يلزـ
من تعديل وتدقيق دبا يتناسب مع حاؿ وواقع اعبهة اػبَتية.

رابعاً :هبب ابتكار نظاـ حوافز تشجيعية لرؤساء األقساـ واإلداريُت

واؼبتطوعُت حىت يندفع اعبميع كبو األىداؼ ويبذلوف اؼبزيد لتحقيق الطموحات
اليت بعد تلك األىداؼ.
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خامساً :ال بد أف تكوف األنظمة اؼبالية واحملاسبية يف اعبهة اػبَتية

متكاملةو حىت يتم حفظ حقوؽ العاملُت وربقيق العدالة يف تطبيق نظاـ التحفيز.
وسيجد القارئ الكرًن يف اعبزء التايل بعد ىذه اؼببلحظات حديثاً وافياً حوؿ
األنظمة اؼبالية واحملاسبية.

سادساً :بعد اعتماد نظاـ اغبوافز التشجيعية ..ال بد من تطبيقها ،حىت لو
ٍ
موظف على مبالغ مالية سباثل راتبو وتزيد .كما يعٍت
كاف ذلك يؤدي إىل حصوؿ
ذلك أنبية ازباذ إجراءات صارمة ذباه كل من ال وبقق األىداؼ اؼبكلف ا..
فتكوف ىناؾ حوافز للمنتجُت ،وعقوبات للمقصرين.

نموذج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة:
يتم ربديد ىدؼ كػل قسػم وكػل موظػف مػن خػبلؿ نظ ٍػاـ كامػل لوضػع
رس ػم اغبػ ػوافز حبي ػػ ث ال تزي ػػد اؼبص ػػاريف (الروات ػػب والس ػػيارات
األى ػػداؼ ..مث تُ َ
والعمػػوالت) عػػن ٘ٔ %مػػن إصب ػػايل الػػدخل السػػنوي .وُيب ػنح اؼبوظ ػػف اؼبي ػػداين

نس ػػبة م ػػن ال ػػدخل الش ػػهري ،واؼبوظ ػػف اإلداري نس ػػبة م ػػن راتب ػػو عن ػػد ربقي ػػق
األىػػداؼ بنسػػب متفاوتػػة .كم ػػا أف ك ػػل موظػػف جديػػد يع ػػٍت إض ػػافة نص ػػف
مليوف لاير .وىناؾ حافز سنوي غَت اغبافز الشػهري ،مػن عناصػره :عػدـ ذبػاوز
نسبة اؼبصروفات (الػ ٘ٔ)%
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األمز الزابع

بناء السمعة اغبسنة للجهػة اػبَتيػة وسػيلة مهمػة ربتػاج فكػراً اسػًتاتيجياً
لتص ػ ػػب يف تنمي ػ ػػة االس ػ ػػتثماراتو ف ػ ػػإف الص ػ ػػورة الذىني ػ ػػة م ػ ػػن أى ػ ػػم أس ػ ػػباب
اسػػتقطاب الػػدعم وقبػػوؿ اجملتمػػع لتنميػػة االسػػتثماراتو بػػل وتقػػديبها إىل اعبهػػة
اػبَتيػػة بػػبل طلػ ٍ
ػب منهػػا .وزبيػػل الفػػرؽ بػػُت ىػػاتُت الصػػورتُت :ففػػي األوىل ينظػػر
الػػداعم إىل اعبهػػة اػبَتيػػة باعتبارىػػا طالبػػة مػػاؿ ،ويريػػد أف يرضػػي شػػعوره بأنػػو
دعمه ػػا يف ك ػػل م ػػرة دببل ػػغ زىي ػػد .ويف الص ػػورة الثاني ػػة ينظ ػػر ال ػػداعم إىل اعبه ػػة
اػبَتية أ ا تليب حاجتو ورغبتو بفعل اػبَت وتوجيو اؼباؿ إىل اؼبكاف الصحيح.
ختصص ادتهُ ارترييُ:

واحمل ػػور األوؿ ال ػػذي ي ػ ػرتبط باعبه ػػات اػبَتي ػػة يف ص ػػورهتا الذىني ػػة ى ػػو
زبصص ػػهاو حي ػػ ث أن ػػو م ػػن اؼببلح ػػظ أف ت ػػأثَت ع ػػدـ ت ػػوفر مػ ػوارد مالي ػػة يظه ػػر
بشكلٍ أكرب يف اعبهات اػبَتيػة الػيت سػلكت اؽبػدؼ نفسػو وأصػبحت متعػددة
فاستنزفت مواردىا بدالً مػن التخصػص يف النشػاط أو اؼبنطقػة أو غػَت
األنشطة
ْ
ذل ػػك .إف الس ػػباؽ أو التن ػػافس عل ػػى ق ػ ػرار أى ػػل اػب ػػَت م ػػن خ ػػبلؿ ال ػػدعوات
واالتص ػػاالت واإلعبلن ػػات والوس ػػائل أح ػػدث نوع ػاً م ػػن اػبل ػػط ل ػػدى اؼبتربع ػػُت
عمػػن يس ػػتحق التػػربع ،وك ػػم يس ػػتحق ى ػػذا ،وكػػم يس ػػتحق ذاؾ ،وى ػػو م ػػا دف ػػع
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بعض أىل اػبَت للتفكَت يف إقامة مؤسسات وصبعيات خَتية شخصية يتحمػل
كػل تبعاهتػػاو ضػماناً لوصػػوؿ تربعاتػو للفئػػة اؼبسػتهدفة ويف الوقػػت الػذي ىبتػػاره.
إف اعبمعيات (أو العمل اػبَتي بشكل عاـ) حباجػة إىل تكامػل جهػود خاصػةً
من اعبمعيات ذات التخصػص اؼبشػًتؾ ،حبيػ ث تػتمكن مػن تبػٍت اسػًتاتيجيات
وطنية ،وتتصدى لقضايا حيويػة وتوسػع مػن دائػرة خػدماهتا ومشػاريعها ،وتقػدـ
أرقى مستوى فبكن من تلك اػبدمات إىل أكرب قطاع من اؼبستفيدين.
صفات ومعايري لبياء الطنعُ اذتطيُ للجهُ ارترييُ:

ىنػػاؾ معػػايَت للصػػفات اؼبميػػزة للشػػركات ذات السػػمعة اغبسػػنة نش ػرهتا
ؾبلػػة فورتشػػن ( )Fortuneمػػن خػػبلؿ عمليػػة مسػػحية ػبمس ػمائة شػػركة ،ىػػذه
ػزت يف شبانيػػة ؿبػػاور سػػنذكرىا ونشػػَت إىل آليػػة تطبيقهػػا يف اعبهػػات
الصػػفات تركػ ْ
اػبَتي ػػة ،واؼبف ػػًتض أن ػػو إذا ت ػػوفرت ىػ ػذه الص ػػفات يف نش ػ ٍ
ػاط م ػػا فإن ػػو س ػػوؼ
يكتسب ظبعة حسنة لدى صبهوره ويف ؾبتمعو.
الصفة األولى :جودة اإلدارة (وىذه الصفة تشػًتؾ يف اعبهػات الرحبيػة
واػبَتية).
ال يبك ػػن أف ربظ ػػى اعبه ػػة اػبَتي ػػة بس ػ ٍ
ػمعة حس ػػنة م ػػا م يك ػػن ل ػػديها إدارة
مسػػتقرة وثابتػػة ،وعلػػى مسػػتوى مػػن التنظػػيم والفهػػم غبقيقػػة دور اعبهػػة يف اجملتمػػع،
وحقيقة دورىم يف احملافظة على الرؤية والقيم اليت تتبناىا اعبهة اػبَتية.
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يف أح ػ ػػد االجتماع ػ ػػات اػباص ػ ػػة ب ػ ػػالتخطيط االس ػ ػ ػًتاتيجي  -وال ػ ػػذي
حض ػػره قراب ػػة عش ػػرة أعض ػػاء م ػػن ؾبل ػػس إدارة إح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػة  -ق ػػاـ
اؼبستشػػار بطػػرح سػؤاؿ شػػفهي قػػائبلً :ىػػل أنػػتم متفقػػوف علػػى أولويػػة األىػػداؼ
اليت هبب أف ربققوىا من خبلؿ ؾبلس اإلدارة؟ كانت اإلجابػة سػريعة وصباعيػة
وببل تردد :نعم ،فطلب اؼبستشػار مػن كػل واحػد مػنهم أف يأخػذ ورقػة ويكتػب
عليهػػا أىػػم ىػػدفُت وفػػق األولويػػة الػػيت يراىػػا ،فكانػػت اؼبفاجػػأة عػػدـ وجػػود أي
إج ػػابتُت متش ػػا تُت سبام ػاً ب ػػُت األعض ػاء العش ػػرة تقريب ػاً ،دبع ػػٌت أف لك ػػل م ػػنهم
أولويات ـبتلفة يف قيادتو لدفة ىذه اعبهة.

الصفة الثانية :القدرة على التطور ،واؼبقصود بو أال تقف اعبهػة اػبَتيػة
عنػػد حػػد الرضػػا دبسػػتوى معػػُت ،وإمبػػا تقػػوـ دائمػاً بعمليػػات التحسػػُت يف البنيػػة

الداخلي ػ ػ ػ ػػة ،أو يف اػب ػ ػ ػ ػػدمات اؼبقدم ػ ػ ػ ػػة للمس ػ ػ ػ ػػتفيدين ،أو يف وس ػ ػ ػ ػػائل زي ػ ػ ػ ػػادة
اإليػرادات ،وغػػَت ذلػػكو ألف التريػػَت أمػػر متحػتم وكػػل مػػا حولنػػا مترػػَت ،فإمػػا أف
زبطػػط اعبهػػة اػبَتيػػة للتريػػَت عػػرب التطػػوير اؼبخطػػط ،وإال سػػتجد نفسػػها عرضػةً
للتريَت ببل زبطيط.

الصفة الثالثة :اؼبنتج أو اػبدمةو فبل بػد أف تكػوف ىنػاؾ معػايَت لقيػاس

جػ ػ ػػودة اػبػ ػ ػػدمات واؼبنتج ػ ػ ػػات اؼبقدمػ ػ ػػة مػ ػ ػػن اعبه ػ ػ ػػات اػبَتيػ ػ ػػة للمس ػ ػ ػػتفيدين
واؼبتعاملُت.
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الصتتفة الرابعتتة :اغبفػػاظ علػػى األشػػخاص اؼبهمػػُت ،سػواء مػػن اؼبتفػػرغُت

أو اؼبتطوعُت يف اعبهات اػبَتية.

الصت تتفة الخامست تتة :اؼبوق ػػف اؼب ػػايل الس ػػليم (ض ػػبط اإلي ػ ػرادات وض ػػبط
اؼبصػػروفات ودقػػة اؼبوازنػػات) .وقػػد ربػػدثنا بإسػػهاب عػػن ىػػذا اؼبوضػػوع يف اعبػػزء
السابق من ىذا الكتاب.
الصت ت ت ت تتفة السادست ت ت ت تتة :اسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ األصػ ػ ػ ػ ػػوؿ واؼبوجػ ػ ػ ػ ػػودات (اؼب ػ ػ ػ ػ ػوارد
واإلمكانيػ ػػات) بالشػ ػػكل األمثػ ػػلو فقػ ػػد ذبػ ػػد جهػ ػػة خَتيػ ػػة سبلػ ػػك العديػ ػػد مػ ػػن
العق ػػارات عل ػػى س ػػبيل اؼبث ػػاؿ ،لكنه ػػا ال تس ػػترلها وال تس ػػتطيع أحيانػ ػاً س ػػداد
رواتب موظفيها.
الص تتفة الس تتابعة :درج ػػة االبتك ػػار يف اػب ػػدمات والعملي ػػات ال ػػيت تق ػػدمها

اعبهػػات اػبَتيػػة ،وكلمػػا ركػػزت اعبهػػات اػبَتيػػة علػػى االبتكػػار كلمػػا انعكػػس ذلػػك
على تقليل مصروفاهتا وزيادة أعداد اؼبستفيدين من خدماهتا ومبوىا وغَت ذلك.
الصفة الثامنة :صداقاهتا مع البيئة ،ماذا تقدـ اعبهات اػبَتيػة للحفػاظ
علػػى البيئػػة ،سػػيما إذا كانػػت تعمػػل يف ؾبػػاؿ أو منطقػػة تعػػاين مشػػكبلت بيئيػػة
كب ػػَتة؟ وعل ػػى س ػػبيل اؼبث ػػاؿ :م ػػا ال ػػذي تقدم ػػو اعبمعي ػػة اػبَتي ػػة اؼبتخصص ػػة يف
اػبدمات الطبية ذباه موضوع التخلص من النفايات الطبية مثبلً؟
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مصادز تهىيً الصىزَ الرهيًُ:

ٔ -اػبػ ػػربة اؼبباشػ ػػرة :االحتك ػ ػػاؾ اليػ ػػومي للفػ ػػرد بر ػ ػػَته مػ ػػن األف ػ ػراد واألنظم ػ ػػة
والقوانُت فبا يكوف االنطباعات الذاتية عػن اعبهػة اػبَتيػة ،وىػذه اػبػربة اؼبباشػرة
أقػػوى يف تأثَتىػػا علػػى عقليػػة الفػػرد وعواطفػػو إذا أُحسػػن توظيفهػػا ،فػػإذا تعامػػل
ال ػػداعم أو اؼبس ػػتفيد أو اإلعبلم ػػي أو الداعي ػػة أو غ ػػَتىم م ػػع جه ػ ٍػة خَتي ػ ٍػة م ػػا
وكانت ذبربتو جيدةو فسيًتؾ ذلك أثراً حسناً يف نفسو عن ىذه اعبهػة ،وغالبػاً

مػػا يػػدوـ االنطبػػاع األوؿ للنهايػػة .لػػذا ف ػػإف االنطباعػػات األوىل مهمػػة للرايػػةو
ألف اعبمهور يكوف صورة فورية عػن النشػاط مػن خػبلؿ أوؿ اتصػاؿ لػو باعبهػة
اػبَتيػػة ،وقػػد يك ػػوف االتصػػاؿ عػػرب اؽبػػاتف ،أو الزيػػارة الشخصػػية ،أو حض ػػور
برنامج ،أو استفادة األبناء من األنشطة.

وىذا مػا هبعػل مػوظفي خدمػة اؼبسػتفيدين ومػوظفي االسػتقباؿ يف أىػم اؼبواقػع
اغبساسػػة ،وأنػػا ال أنسػػى قصػػة الػػداعم الػػذي كػػاف وبمػػل مبلر ػاً كب ػَتاً مػػن اؼبػػاؿ
وجػػاء بنفسػػو لزيػػارة جهػػة خَتيػػة ،فػػرده اؼبسػػئوؿ عػػن بوابػػة اعبهػػة اػبَتيػػة بسػػبب
أنو ال يوجد من يقابلو!
ٕ -اػبػػربة غػػَت اؼبباشػػرة :الرسػػائل الشخصػػية الػػيت يسػػمعها الفػػرد مػػن أصػػدقاء
ووس ػػائل إع ػػبلـ ع ػػن اعبه ػػة اػبَتي ػػة  -م ػػن غ ػػَت أف ي ػػرى أو يس ػػمع بنفس ػػو -
فيكوف من خبلؽبا االنطباعات اليت تشكل الصورة الذىنية النهائية.
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مكونات الصورة الذىنية:
الصورة الذىنية للجهة اػبَتية تتكوف من عدة عناصر:
 احتياج ػػات اعبم ػػاىَت ومط ػػالبهم واىتمام ػػاهتم وتطلع ػػاهتم ال ػػيت تلبيه ػػا
اعبهة اػبَتية.
 ردود أفعػػاؿ اؼبسػػتفيدين ذبػػاه سػػلوؾ (اعبهػػة اػبَتيػػة) وأقػواؿ اؼبسػػئولُت
فيها.
 موقع اعبهة اػبَتية وشكلها اػبارجي ومنظرىا العاـ.
 الزمػ ػػاف واؼبعلومػ ػػات التارىبيػ ػػة للجهػ ػػة اػبَتيػ ػػة والػ ػػذي يضػ ػػم قباحاهتػ ػػا
ومنجزاهتا ،أو فشلها وفضائحها.
 األحاسيس واؼبشاعر واالنفعاالت اؼبرتبطة باألنشطة اػبَتية.
ازتباط الصىزَ الرهيًُ بتينًُ املىازد بطسيكُ فعَّالُ:

إف طبيعة الصورة الذىنية اؼبرتسمة يف أذىاف اؼبتعاملُت مع اعبهػة اػبَتيػة
مػػن العػػاملُت والػػداعمُت واؼبسػػتفيدين ..يبكػػن أف تػػؤثر بشػػكل إهبػػايب أو سػػليب
يف ربقيق الدعم للجهة ..ولْنستعرض األمثلة التالية للتوضيح:
 جه ػػة خَتي ػػة يش ػػعر الع ػػاملوف فيه ػػا واؼبتع ػػاونوف معه ػػا أف ل ػػديها إيػ ػراداتكافية ألنشطتها ..وبالتايل ال يبذلوف أي جهود لتنمية اؼبوارد.
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 ذبػػار وصػػلتهم رسػػالة تسػػويقية مػػن جهػػة خَتيػػة ..تطلػػب التػػربع عػػربرسػ ػػائل اعب ػ ػواؿ (ٕٔ لايراً شػ ػػهرياً) أو تعػ ػػرض أسػ ػػهماً وقفيػ ػػة بقيمػ ػػة
(ٓٓٔ لاير للس ػػهم) ..فاعتقػ ػػدوا أ ػ ػػا زبػ ػػاطبهم وأف ىػ ػػذه اعبهػ ػػة ال
تريد منهم أكثر من ذلك!
 إحػ ػػدى اعبهػ ػػات اػبَتيػ ػػة أعلنػ ػػت عػ ػػن أسػ ػػهم وقفيػ ػػة ،فسػ ػػاىم فيهػ ػػاالبعض وىم يعتقدوف أ ا ستحقق ؽبم أرباحاً سنوية!
 إحدى اعبهات اػبَتية أعلنت (ىل تريػد أف تػربح اؼببليػُت) يقصػدوفم ػػن اغبس ػػنات ،فاتص ػػل عل ػػيهم الكث ػػَت م ػػن الػ ػراغبُت يف اؼبس ػػابقات
واؼباؿ ..مث ؼبا عرفوا أ ا جهة خَتية قدموا أنفسهم كمستفيدين.
 ش ػػن اإلع ػػبلـ ضبل ػػة كب ػػَتة عل ػػى إح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػة ..وقاطعه ػػاالكث ػػَت م ػػن التج ػػار وال ػػداعمُتو أل ػػا كش ػػفت ع ػػن س ػػلم الروات ػػب،
حي ث كانت تدفع مبالغ بعشرات اآلالؼ للمدراء والرؤساء!!
دوز العالقات العامُ يف تهىيً الصىزَ الرهيًُ
وحتكًل مىازد مالًُ:

تُعػػد العبلقػػات العامػػة أحػػد ؾبػػاالت اإلدارة الػػيت ظهػػرت وحققػػت قبػػوالً
متزايػػداً خػػبلؿ القػػرف اؼباضػػي ،وازبػػذت خبللػػو أبعػػاداً نظريػػة وعمليػػة كبػػَتة ؽبػػا
وظائفها ومهامها وأفرادىا العاملوفو ويرجػع ذلػك إىل تعػاظم أنبيػة الػرأي العػاـ
وتسابق اؼبنظمات إىل كسب ثقة اعبمهور وتأييده.
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وتقػػوـ العبلقػػات العامػػة دبجموعػػة مػػن الوظػػائف االتصػػالية واإلعبلميػػة
الػػيت تسػػتهدؼ االتصػػاؿ بػػاعبمهور ،وتقػػدًن اؼبعلومػػات الػػيت سبكنػػو مػػن تكػػوين
رأ ٍي عػػاـ صػػائب ذبػػاه قضػػايا اعبه ػػة اػبَتيػػة وربس ػػُت ص ػػورهتا الذىنيػػة ،وتق ػػوـ
العبلقػػات العامػػة علػػى أسػػاس معرفػػة الػرأي العػػاـ وقدرتػػو علػػى التػػأثَت يف النػػاس
وىو ما يتطلب فهم االذباىات واآلراء اليت يعلنو ا ،ولذلك سبثل عملية إجػراء
البح ػػوث  -ال ػػيت تس ػػتهدؼ معرف ػػة آراء اعبمه ػػور ومواقف ػػو  -أح ػػد االذباى ػػات
اؽبامة يف فبارسة العبلقات العامة.
وق ػػد أحس ػت اؼبؤسس ػػات اػبَتي ػػة بأنبي ػػة ال ػرأي الع ػػاـ فأنش ػػأت أقس ػػاماً
خاصػػة للعبلقػػات العامػػة ،تقػػوـ بوظيفػػة االتصػػاؿ بػػاعبمهور وبنػػاء العبلقػػة معػػوو
م ػ ػػن أج ػ ػػل كس ػ ػػب تأيي ػ ػػده ودعم ػ ػػو وإعبلم ػ ػػو بنش ػ ػػاطاهتا ومواقفه ػ ػػا وبراؾبه ػ ػػا
وسياساهتا .وتتأكد أنبية العبلقات العامة فيما يأيت:
ٔ -صبهػػور العبلقػػات العامػػة يف اعبهػػات اػبَتيػػة مػػنهم اؼبتعلمػػوف وغػػَت
اؼبتعلم ػػُت ،الرج ػػاؿ والنس ػػاء ،الصػ ػرار والكب ػػار ،التج ػػار والفقػ ػراء،
اؼبنكوبػ ػػوف واؼبتنعمػ ػػوف ...إخل  ،ومثػ ػػل ى ػ ػػذا التعػ ػػدد يفػ ػػرض علػ ػػى
اؼبؤسس ػػات التواص ػػل اؼبس ػػتمر م ػع ى ػػذه الفئ ػػات لتق ػػدًن اػب ػػدمات
ؽبم ،أو لطلب العوف واؼبساعدة اؼبادية واؼبعنوية مػنهم ،أو لكسػب
دعمهم يف القضايا اؼبتنوعة للجهة اػبَتية.
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ٕ -وبتػػاج توس ػع اعبهػػات اػبَتيػػة يف أعماؽبػػا إىل تضػػحيات كبػػَتة مػػن
العاملُت اؼبوظفُت واؼبتطوعُتو فبا يؤكد اغباجة لرفػع معنويػاهتم الػيت
تػ ػػدفعهم للعمػ ػػل وتزيػ ػػد مػ ػػن إنتػ ػػاجهم ،ورفػ ػػع الػ ػػروح اؼبعنويػ ػػة مػ ػػن
واجبات ومسئوليات أجهزة العبلقات العامة يف ىذه اؼبؤسسات.
صور من واقع الجهات الخيرية في العالقات العامة:
عند التتبع قبد أف ىذا القسم قػد يكػوف غػَت مفعػل عنػد أكثػر اعبهػات
اػبَتيػةو بػػل قػػد يكػػوف مفقػػوداً مػػن ىيكػػل كثػ ٍَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة ،وإذا ُوجػػد
فق ػػد يه ػػتم ب ػػأمور أق ػػل أنبي ػػة ،مث ػػل :اس ػػتقباؿ الوف ػػود وت ػػوديعهم فب ػػا يس ػػتهلك
جه ػػود م ػػوظفي العبلق ػػات العامػػة أكث ػػر مػػن تنمي ػػة نس ػػبة االتص ػػاؿ مػػع الوف ػػود
والش ػ ػرائح اؼبتنوعػ ػػة ،واغبػ ػػ ث عل ػػى التػ ػػربع وإعػ ػػداد اإلعبلن ػػات اػباصػ ػػة بػ ػػذلك
وتسويق بعض برامج اعبهة أكثر من رسػم صػورة للجهػة بشػكل عػاـ ،وتنسػيق
عمػػل اؼبتطػػوعُت أكثػػر مػػن اىتمامهػػا بزيػػادهتم وتنميػػة الػػوالء بيػػنهم وبػػُت اعبهػػة
اػبَتية ،وإقامة اؼبعارض أو اؼبشاركة فيها أكثر مػن اىتمامهػا بإعػداد اؼبعلومػات
عن اؼبؤسسة لوسائل اإلعبلـ ذات االنتشار الواسع واعبمهور العريض.
والعمػػل اػب ػػَتي يعتم ػػد اعتمػػاداًكب ػَتا عل ػػى كسػػب ثق ػػة اجملتم ػػع ،وى ػػذا
يتػػأتى بػػإدارة متميػػزة ذات جػػودة عاليػػة هتػػتم باألصػػالة وتواكػػب اؼبعاصػػرة ،ومػػن
أىػػم أىػػداؼ اعبهػػاز اإلداري :كسػػب ثقػػة النػػاس ،وىػػو الػػدور األساسػػي الػػذي
تقوـ بو العبلقات العامة ،ويرسم صورة ذىنية مشرقة.
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نماذج من أىداف وأعمال إدارة العالقات العامة:
ٔ -العم ػػل عل ػػى كس ػػب تأيي ػػد وثق ػػة الػ ػرأي الع ػػاـ بإم ػػداده باؼبعلوم ػػات
الصحيحة واغبقائق والربامج واػبدمات اليت تقدمها اعبهة اػبَتية.
ٕ -نشر الوعي داخل وخارج اعبهة اػبَتية واجملتمع احمليط ا.
ٖ -العمل على االستفادة من أفكار وذبارب اعبماىَت لزيادة فاعلية
األداء.
نموذج:
عنػػدما قامػػت إحػػدى اعبمعيػػات اػبَتيػػة بعمػػل دراسػػة اسػػتطبلعية
ػت آراء الػػداعمُت يف نشػػاطها ..تػػربع أحػػدىم بإنشػػاء وقػ ٍ
ػف
وطلبػ ْ
كامل ،فقط ألنو تأثر من طلبهم لرأيو يف نشاطهم اؼببارؾ!
ٗ -تكوين عباف وفرؽ متعاونة من شرائح اجملتمع ربت مسمى
يتناسب معها ،ودعوة كل شروبة لوحدىا لزيارة اعبهة اػبَتية،
وإقامة أمسية لعرض أنشطتها ،واالستماع إىل آرائهم وانتقاداهتم
واقًتاحاهتم ،وفتح اغبوار معهم.
٘ -إنشاء بنك معلومات للجهة اػبَتية وإداراهتا اؼبتنوعة وأنشطتها،
وكل ما يتعلق بالعمل اليومي ،وبسياسة اعبهة اػبَتية ككلو حىت
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تكوف العبلقات على دراية بكل مستجدات النشاط دبا يؤىلها
للتواصل مع اآلخرين على أسس علمية وقواعد منظمة وواضحة.
نموذج من عمل الداعية الدكتور عبد الرحمن السميط:
قامػػت اؼبؤسسػػة اػبَتيػػة بإش ػراؼ الداعيػػة الػػدكتور عبػػدالرضبن السػػميط
بتوجيو رسائل مكتوبة إىل عدد مػن التجػار تػدعوىم فيهػا إىل اؼبشػاركة بالقػدوـ
وزي ػػارة موق ػػع ال ػػدعوة ومش ػػاىدة األنش ػػطة بأنفس ػػهم .أح ػػد التج ػػار بع ػػد تلقي ػػو
للرسػػالة قػػاـ بإرسػػاؿ مبلػػغ كبػػَت علػػى شػػكل تػػربع للمؤسسػػة ..إال أف الػػدكتور
السػػميط رد مبلػػغ التػػربع وقػػاؿ لػػو :كبػػن نػػدعوؾ لزيارتنػػا ومشػػاركتنا ،وم نطلػػب
منك تربعاً.
بعػػد فػػًتة ت التنس ػػيق وجػػاء الت ػػاجر وشػػارؾ يف العمػػل ،وش ػػاىد بنفسػػو
آثار وشبار ىذه األنشطة ..فما كاف منو إال أف تربع دببالغ أكرب!
نموذج من عمل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة:
قامت اعبمعية بتأسيس (ؾبلس ذبار جدة) وىو ؾبلس استشػاري يضػم
لببػة مػن أكػرب ذبػػار مدينػة جػدة ..واجمللػس يهػػدؼ إىل كسػب وتبػادؿ اػبػربات
وطرح األعماؿ االستثمارية والرعايػات وبػرامج اؼبسػئولية االجتماعيػة ،وتشػجيع
اؼببػادرات واؼبشػػاريع اعبديػػدة للتربعػػات ،وتعزيػػز ثقػة النخبػػة مػػن رجػػاؿ األعمػػاؿ
يف اعبمعية ونشاطاهتا.
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األمز اخلامس

أوالً :ملاذا حتسص ادتهات السحبًُ علِ التىاصل مع
اجملتنع؟
ملاذا جيب علِ ادتهات ارترييُ التىاصل مع اجملتنع؟

دبنأى عػن اعبميػع ظبػاع أخبػار ومشػاىدة آثػار قيػاـ شػركات القطػاع
م يعد ً
اػب ػػاص وغَتى ػػا م ػػن اعبه ػػات الرحبي ػػة بتق ػػدًن خ ػػدمات ـبتلف ػػة للمجتم ػػع واغب ػػرص
عل ػػى التواص ػػل مع ػػو بش ػػكل أو ب ػػآخر .وم ػػع أف ى ػػذا ق ػػد يث ػػَت بع ػػض التس ػػاؤالت
ػاده أف قيػػاـ ىػػذه اؼبؤسسػػات ػػذه
وعبلمػػات التعجػػب الػػيت تػػدور حػػوؿ ؿبػػوٍر مفػ ُ

اعبهػػود واألعمػػاؿ يعػػٍت بالضػػرورة ربمػػل التكػػاليف واؼبصػػاريف الػػيت قػػد تقػػل وقػػد
تكثر ..فكيف وؼباذا تقوـ اعبهة الرحبية بتحمل ىذه التكلفة؟

والواقع أف أسباب اعبهات الرحبية يف تبٍت أعمػاؿ خدمػة وتنميػة اجملتمػع
تعػػود يف الرالػػب إىل توقػػع االسػػتفادة اؼباليػػة بشػ ٍ
ػكل أو بػػآخرو حيػػ ث سبثػػل ؽبػػا
ىذه األعماؿ دعايػة وتسػويقاً غػَت مباشػر ..وىػذا ال يعػد نوعػاً مػن اػبطػأ بػأي
شػ ٍ
ػكل مػػن األشػػكاؿو بػػل ىػػو نػػوع مػػن الفكػػر اؼبتقػػدـ الػػذي صػػنف لفػػًتة مػػن
الزمػػاف ربػػت مسػػمى "إدارة العبلقػػات العامػػة" كمػػا يػػرى ذلػػك منظػػرو التسػػويق
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واإلدارة اغبديثة .ويبقى أف ىناؾ أعماالً تػؤدى مػن قبػل اعبهػات الرحبيػة بػدافع
فردي من مالكي ىذه اعبهات و ٍ
ػدؼ متجػرد مػن أي رغبػة يف اغبصػوؿ علػى
عوائػد ماديػة أو إعبلميػة ،وىػذا مػا ىبفػػي كثػَتاً مػن األعمػاؿ الرائػدة واؼبباركػػة يف
دعم اجملتمع واعبهات غَت الرحبية.

وإذا أردنا أف كبصر ونصنف أسباب قياـ اعبهػات الرحبيػة بالتواصػل مػع
اجملتمػػع باػبدمػػة والتنميػػة ،وتقػػدًن ب ػرامج الػػدعم أو ال ػربامج اػباصػػة مػػن خػػبلؿ
إدارة العبلقػػات العامػػة ..إذا أردنػػا أف كبصػػر كػػل ذلػػك فيمكننػػا أف لبلُػص إىل
النقاط التالية:

ٔ -التسػػويق للمنتجػػات واػبػػدمات :تعمػػد بعػػض اعبهػػات الرحبيػػة عنػػد
إطػػبلؽ منػػتج أو خدمػػة إىل أسػػلوب تسػػويقي فيػػو نػػوع مػػن اإلبػػداع
والتجدي ػػد ..فب ػػدالً م ػػن ص ػػرؼ اؼبب ػػالغ يف إعبلن ػػات ذباري ػػة بش ػػىت
صػورىا ،تقػوـ اعبهػة اؼبعنيػة بتنظػػيم برنػامج يوجػو للمجتمػع ،وتُطلػػق
اػبدم ػػة أو اؼبنػ ػػتج مػ ػػن خبللػ ػػو ،وبالت ػػايل ربصػ ػػل علػ ػػى دعايػ ػػة غػ ػػَت
مباشرة وتزكية ضمنية.
ومتتن أمثلتتة ذلتتك :إحػػدى شػػركات القطػػاع اػبػػاص الػػيت تنػػتج فػػوط
ص ػػحية نس ػػائية ،أرادت ال ػػًتويج ؼبنتجه ػػا اؼببت َكػ ػر وال ػػذي ال يبك ػػن
اغب ػػدي ث عن ػػو يف وس ػػائل اإلع ػػبلف العام ػػةو فقام ػػت بتنظ ػػيم ملتق ػػى
نسػائي حبضػور قيػادات نسػائية مػن اجملتمػع ؼبناقشػة اؼبشػكبلت الػيت
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تواجػ ػػو الفتيػ ػػات عنػ ػػد سػ ػػن البلػ ػػوغ ..وكػ ػػاف الراعػ ػػي الرئيسػ ػػي ؽبػ ػػذا
اغبدث ىو "اؼبنتج اؼببت َكر".
ٕ -ربقيق أرباح مباشرة :قد تقوـ اعبهػات الرحبيػة بتنظػيم بػرامج خاصػة
هتػ ػػدؼ منهػ ػػا إىل ربقي ػ ػػق مبيعػ ػػات مباشػ ػػرة ،أو زيػ ػػادة يف اؼببيعػ ػػات
الفعليػة ،أو تصػريف بضػػائع مًتاكمػة مػن غػػَت خسػائرو فتقػرف ذلػػك
بربنامج ىباطب فئة من اجملتمع.
ومتتن األمثلتتة التقليديتتة المتكتتررة :إقامػػة معػػرض متخصػػص وتػػتم
دعػػوة اعبمهػػور إليػػوو حبيػػ ث يشػػًتي النػػاس ويػػذىب جػػزء مػػن العائػػد
لفع ػػل اػب ػػَت أو للمس ػػاكُت ،أو ي ػػتم تق ػػدًن خص ػػم عل ػػى منتج ػػات
معينة حىت يشًتيها الناس ويتصدقوا ا بينما العائد لػنفس اعبهػات
الرحبية.
ٖ -ربسػػُت الصػػورة العامػػة والظهػػور اإلعبلمػػي بشػػكل مشػػرؼ :ربػػرص
كػػل جهػػة رحبيػػة علػػى بقػػاء ص ػػورهتا واظبهػػا وعبلمته ػػا التجاريػػة يف
إطػػار متميػػز والمػػع يف الوسػػط الػػذي تعمػػل فيػػو ،كمػػا ربػػرص علػػى
نشػػر أخبارىػػا يف وسػػائل اإلعػػبلـ بأسػػلوب إهبػػايب يعػػزز مػػن معرفػػة
ـبتل ػػف أوس ػػاط اجملتم ػػع ال ػػذي تنتم ػػي إلي ػػو ػػا ويػ ػربطهم باظبه ػػا.
ولذلك فقد تشارؾ يف برامج الرعاية ،وقػد تػوزع منشػورات توعويػة،
وقػػد تقػػيم حفػػبل للمتفػػوقُت وتػػوزع ىػػدايا ؽبػػم ،وقػػد تشػػارؾ بػػأوراؽ
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عمػػل يف لقػػاءات علميػػة ،وقػػد تتبػػٌت تػػدريب بعػػض الطػػبلب خػػبلؿ
موسم الصيف أو غَته.
ٗ -تقليد اؼبنافسُت :تعيش اعبهات الرحبية وشػركات القطػاع اػبػاص يف
بيئػػة تنافسػػية يسػػعى كػػل ط ػػرؼ فيهػػا للتميػػز وإثب ػػات وج ػػوده أمػػاـ
اؼبستهدفُت ..لذلك فقد تقوـ جهةٌ ما بتنظيم عمػل موجػو
العمبلء
َ
ػوع
ػبدمػة اجملتمػػع مث تقػوـ جهػػة أخػػرى بتنظػيم عمػػل آخػرو فقػػط كنػ ٍ
من ردة الفعل ذباه العمل األوؿ.
٘ -االسػػتجابة أو الرغبػػة يف الػػتخلص مػػن بعػػض الض ػروط الرظبيػػة مػػن
قبػػل اعبهػػات اغبكوميػػة أو مػػن قبػػل اجملتمػػع والػػيت قػػد تضػػطر عػػدداً
م ػػن اعبه ػػات الرحبي ػػة إىل تب ػػٍت أعم ػػاؿ زب ػػدـ اجملتم ػػع ،مث ػػل :تأىي ػػل
بع ػػض اؼب ػ ػواطنُت للعم ػػل ،أو إقراض ػػهم وم ػػنحهم تس ػػهيبلت مالي ػػة
ليؤسسوا أعماالً خاصة.
- ٙرغبة اؼببلؾ يف سد ثررة أو تلبية احتيػاج أو نشػر مفػاىيم إهبابيػة أو
تأسيس مبادئ حضارية أو التربع لعمػل اػبػَت ..فكػل ىػذه أسػباب
قػػد تػػدعو جهػةً مػػا لتبػػٍت عمػػل موجػػو للمجتمػػع بتوجيػػو مباشػػر مػػن
اؼبالك ،وقد ال يبػدو يف ذلػك أي ارتبػاط أحيانػاً بعوائػد رحبيػةو فقػد
تبنػػت إحػػدى اعبهػػات الرحبيػػة إقامػػة ضبلػػة لتنظيػػف ش ػواطئ البحػػر،
وتبن ػػت جه ػ ػة أخ ػػرى ضبل ػػة موجه ػػة إىل األطف ػػاؿ للرف ػػق ب ػػاغبيواف،
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وتبن ػػت جه ػػة ثالث ػػة الت ػػربع إلقام ػػة مب ػػٌت إلح ػػدى اعبه ػػات اػبَتي ػػة،
وتبنػػت جهػػة رابعػػة تقػػدًن قػػروض لؤلسػػر الصػػرَتة الػػيت ترغػػب تنفيػػذ
بع ػػض األعم ػػاؿ والػ ػًتبح منه ػػا مث ػػل شػ ػراء ماكين ػػة خياط ػػة مبلب ػػس
وكبوىا.
ىذه ؾبمل األسباب اليت تدعو اعبهات الرحبية إىل تبٍت خدمات
اجملتمع ،والتواصل معو ..ولننتقل اآلف إىل األسباب اليت تدعو اعبهات اػبَتية
إىل تبٍت خدمات اجملتمع.
ملاذا جيب علِ ادتهات ارترييُ التىاصل مع اجملتنع؟

الواقع أف ىذا السؤاؿ قد ال يبدو منطقياً إذا ما ت االتفاؽ على أف
اعبهات اػبَتية قد أُسس كل منها من البداية لسد احتياج اجملتمع وخدمة فئة
من فئاتو بأي شكل من األشكاؿ .لكن الواقع أيضاً أف ىذا السؤاؿ هبب أف
يُثار بشكل ـبتلفو ألف ىناؾ العديد من األسباب اليت تدعو اعبهات
اػبَتية لتعزيز التواصل مع ـبتلف شرائح اجملتمع وزبطي حدود الدور
الواجب ..ومنها ما يلي:
ٔ -اغبصػػوؿ علػػى الػػدعم :س ػواء كػػاف الػػدعم ماديػاً ،وذلػػك مػػن خػػبلؿ
زيػ ػ ػػادة اؼب ػ ػ ػوارد اؼباليػ ػ ػػة ،أو الػ ػ ػػدعم اؼبعنػ ػ ػػوي ،مثػ ػ ػػل اغبصػ ػ ػػوؿ علػ ػ ػػى
االعًتافػػات وشػػهادات التقػػدير الػػيت تػػدعم مسػػَتة العمػػل ونفسػػيات
الع ػػاملُت ،أو ال ػػدعم البش ػػريو حي ػػ ث إف ك ػػل جه ػػة خَتي ػػة ربت ػػاج
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غالب ػاً إىل اؼبزي ػػد م ػػن اؼبتخصص ػػُت الع ػػاملُت واؼبتط ػػوعُت يف ؾب ػػاالت
نشػػاطها اؼبختلفػػة .وىنػػا يبكػػن للجهػػات اػبَتيػػة أف تقػػوـ دبحاكػػاة
بع ػ ػػض مب ػ ػػاذج اعبه ػ ػػات الرحبي ػ ػػة يف تنظ ػ ػػيم مع ػ ػػارض متخصص ػ ػػة أو
اغبصػػوؿ علػػى اؼبنتجػػات بأسػػعار ـبفضػػة ػبدمػػة شػرائح مػػن اجملتمػػع
مقابل نسبة من الربح .كما يبكػن أف تتبػٌت اعبهػات اػبَتيػة أعمػاالً
م ػ ػػن ن ػ ػػوع آخ ػ ػػر ،كتهيئ ػ ػػة قاع ػ ػػة أو مق ػ ػػر لعق ػ ػػد لق ػ ػػاء دوري ب ػ ػػُت
اؼبتخصصػػُت يف ؾبػػاالت التقنيػػة أو اؽبندسػػة أو اإلدارة أو األعمػػاؿ
يف اؼبنطقػ ػػة ،فتقػ ػػدـ ىػ ػػذه اػبدمػ ػػة مقابػ ػػل االسػ ػػتفادة مػ ػػن خ ػ ػرباهتم
وعبلقاهتم ودعمهم بشىت صوره.
ٕ -التعريػػف والػػًتويج ػبػػدماهتا خاصػةً اعبديػػد منهػػا :ىنػػاؾ العديػػد مػػن

اعبهػػات اػبَتيػػة ال ػػيت هبه ػػل ال ػػبعض ح ػػىت ؾب ػػرد اظبه ػػا أو وجودى ػػا،
مثػػل بعػػض اعبهػػات اؼبعنيػػة يمػػع وتوزيػػع فػػائض األطعمػػة ،وىنػػاؾ
جهػػات تقػػدـ العديػػد مػػن اػبػػدمات اؼبتميػػزة والػػيت ربتػػاج ؽبػػا شػػروبة
كب ػػَتة ،لكنه ػػا ال تع ػػرؼ ع ػػن وج ػػود ى ػػذه اػب ػػدمات ،مث ػػل خدم ػػة
تأىيل اؼبتزوجُت أو اإلصبلح بُت اؼبختلفُت أو برامج رعايػة معلمػي
اغبلق ػػات وغَتى ػػا .ويك ػػوف م ػػن اؼبناس ػػب ج ػػداً تب ػػٍت ى ػػذه اعبه ػػات
لع ػ ػػدد م ػ ػػن وس ػ ػػائل التواص ػ ػػل م ػ ػػع اجملتم ػ ػػع ػ ػػدؼ تق ػ ػػدًن اػبدم ػ ػػة
والتعريػ ػػف ػ ػػذه األنشػ ػػطة ،ويبك ػ ػػن يف ى ػ ػػذا ؿباكػ ػػاة بع ػ ػػض مب ػ ػػاذج
اعبهػػات الرحبيػػة ،ومػػن تلػػك النمػػاذج :توجيػػو دعػوة للشػػروبة احمليطػػة
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بػ ػ ػاجملتمع وعم ػ ػػل برن ػ ػػامج تعريف ػ ػػي ؽب ػ ػػم يف مق ػ ػػر نف ػ ػػس اعبه ػ ػػة ،أو
اس ػ ػػتهداؼ الوص ػ ػػوؿ إىل بع ػ ػػض اؼبس ػ ػػتفيدين يف أم ػ ػػاكنهم وتق ػ ػػدًن
اػبدمة ؽبم.
ٖ -ربسػػُت الصػػورة لػػدى اجملتمػػع ووسػػائل اإلعػػبلـ :وىػػذا السػػبب قػػد
تك ػػوف اغباج ػػة ل ػػو ملح ػػةو خاص ػػة يف ظ ػػل اغبم ػػبلت اؼبتتابع ػػة ض ػػد
األنش ػػطة اػبَتي ػػة وربطه ػػا باإلرى ػػاب وص ػػرؼ األمػ ػواؿ بطريق ػػة غ ػػَت
س ػػوية وغ ػػَت ذل ػػك .وم ػػن الوس ػػائل ال ػػيت يبك ػػن فيه ػػا ؿباك ػػاة مب ػػاذج
اعبهػػات الرحبيػػة :قيػػاـ بعػػض العػػاملُت يف اعبهػػات اػبَتيػػة بالكتابػػة
بشػػكل دائػػم إىل الصػػحف واجملػػبلت يف موضػػوعات زبػػدـ اجملتمػػع،
وتذييل اؼبقاؿ باسم اعبهػة اػبَتيػة وطبيعػة عملهػا ..واػبطػوة األكػرب
مػػن ىػػذا نشػػر ذبػػارب اعبهػػات اػبَتيػػة والػػيت توضػػح للنػػاس حجػػم
اعبهد والعطاء اؼببذوؿ .ومن صػور احملاكػاة :تأسػيس مواقػع تفاعليػة
على االنًتنت يبكن تقدًن النفع من خبلؽبا لشروبة من اجملتمع.
ػتحدثة أو نشػػر مفػػاىيم
ٗ -سػػد ثر ػرات جديػػدة أو تلبيػػة متطلبػػات مسػ َ
وأفكػػار مهمػػة غفػػل عنهػػا اجملتمػػع :مػػن اؼبسػػلم بػػو أف التر ػَتات الػػيت
سبػػر باجملتمعػػات واألف ػراد س ػريعة ومتعػػددة ،لدرجػػة صػػعوبة اسػػتيعا ا
والتعايش معها أحيانػاً ..ومػن اؼبهػم للجهػات اػبَتيػة أف تتػابع ىػذه

اؼبتر ػَتات ،وتق ػػدـ م ػػا يبكنه ػػا ػبدم ػػة اجملتم ػػعو تعزي ػزاً للتواص ػػل م ػػن
جهة ،وقياماً بالدور الواجب من ناحية أخرى .ومػن األمثلػة البػارزة
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الػػيت قامػػت ػػا بعػػض اعبهػػات الرحبيػػة ويبكػػن ؿباكاهتػػا يف موضػػوع
(عمل اؼبرأة) :توفَت الدخل عن طريق اؼبرأة العاملة يف منزؽبػا ،أو مػا
يسػػمى باألسػػر اؼبنتجػػة ،والفكػػرة :أف تتبػػٌت اعبهػػات اػبَتيػػة عػػرض
وبيػع األعمػػاؿ الػػيت تنفػػذىا بعػض النسػػاء اؼبقيمػػات يف دائػػرة أعمػػاؿ
اعبه ػػة اػبَتي ػػة ،وذل ػػك بك ػػل تأكي ػػد يس ػػهم يف ربقي ػػق الكث ػػَت م ػػن
األى ػ ػ ػػداؼ ،أبرزى ػ ػ ػػا :حف ػ ػ ػػظ ى ػ ػ ػػؤالء النس ػ ػ ػػوة ومس ػ ػ ػػاعدهتن عل ػ ػ ػػى
التعفف ..وىو مبوذج للمحاكاة.
٘ -اغبصػػوؿ علػػى الػػدعم واالع ػًتاؼ الرظبػػي م ػن قبػػل اعبهػػات اؼبعنيػػة:
وال ىبفػ ػػى التقنػ ػػُت اؼبس ػ ػػتمر والض ػ ػػبط اؼبتواص ػ ػػل ألعمػ ػػاؿ اعبه ػ ػػات
اػبَتية ،فبا يعٍت ارتباطها بشكل أكرب باعبهات الرظبية .فيكوف مػن
اؼبه ػػم أف تتب ػػٌت ى ػػذه اعبه ػػات التواص ػػل م ػػع فئ ػػات اجملتم ػػع وأفػ ػراده
وال ػػذين يش ػػكلوف الق ػػوة والس ػػلطة الر ػػَت رظبي ػػة ،فب ػػا ي ػػدعم مكانته ػا
الفعلية لدى اعبهات الرظبية.
 ٙت-قػػدًن خػػدمات للش ػرائح الػػيت لػػيس ؽبػػا أي جهػػات أخػػرى تتػػوىل
مسئوليتها ،أو أف اغبد الواجب م يبكن إشباعو بعد ..خذ مثػاالً
من الشػرائح اؼبهملػة الػيت م تسػتهدفها اعبهػات الرحبيػة وال اػبَتيػة
باػبدمات بشكل كايف :اؼبرضى مػن أصػحاب العاىػات اؼبسػتديبة
واألمػراض اؼبستعصػػية ،وكبػػار السػػن مػػن اؼبتقاعػػدين ،وسػػكاف دور
رعاية العجزة ،واؼبطلقات واألرامل من الكسَتات أسَتات البيوت
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اؼبتعفف ػ ػػات ،واألطف ػ ػػاؿ النجب ػ ػػاء ال ػ ػػذين ال يبل ػ ػػك أىله ػ ػػم فرص ػ ػػة
تعل ػػيمهم ..وك ػػل ى ػػذه الفئ ػػات يبك ػػن اس ػػتهدافها بػ ػربامج خاص ػػة
دبحاكػػاة بعػػض ال ػربامج الػػيت تقػػوـ ػػا اعبهػػات الرحبيػػة وغَتىػػا يف
دوؿ أخرى.
- ٚاؼبسػػانبة يف ربقيػػق اؼبكانػػة الذىنيػػة والرظبيػػة واالجتماعيػػة واإلعبلميػػة
ال ػػيت هب ػػب أف وبظ ػػى ػػا العم ػػل اػب ػػَتي :عن ػػدما تش ػػارؾ اعبه ػػات
اػبَتيػػة يف تقػػدًن اػبػػدمات للطػػبلب دبختلػػف مسػػتوياهتم ،وتسػػاىم
يف تق ػػدًن اػب ػػدمات الطبي ػػة للمحت ػػاجُت للرعاي ػػة الص ػػحية دبختل ػػف
متطلباهتم ،وتضرب بسهم يف تأىيػل وترقيػة اغبيػاة الزوجيػة ؼبختلػف
األسػػر ،وتشػػارؾ يف صػػناعة ال ػرأي اإلعبلمػػي ..كػػل ىػػذا يع ػػٍت أف
العمػػل اػبػػَتي يقػػوـ فعػبلً بالػػدور اؼبنػػوط بػػو ويػػؤثر يف توجيػػو اجملتمػػع
وصناعة القرار.
كل ما سبق أسباب تدعو اعبهػات اػبَتيػة لتعزيػز التواصػل مػع اجملتمػع،
وىػ ػػي أسػ ػػباب تشػ ػػًتؾ بشػ ػػكل مباشػ ػػر أو غػ ػػَت مباشػ ػػر مػ ػػع أسػ ػػباب اعبهػ ػػات
الرحبيػػة ..وبالتػػايل يبكنهػػا ؿباكػػاة أسػػاليب اعبهػػات الرحبيػػة وتطبيقهػػا دبػػا يػػتبلءـ
مػػع ظػػروؼ وأغ ػراض اعبهػػات اػبَتيػػة .وسػػننتقل يف العن ػواف التػػايل ؼبعرفػػة أبػػرز
أساليب اعبهات الرحبية يف التواصل مع اجملتمع.

105

آفاق االستثمار

ثاىًاً :نًف تتىاصل ادتهات السحبًُ مع اجملتنع؟
ونًف تتىاصل ادتهات ارترييُ مع اجملتنع؟

ىناؾ العديد من أساليب التواصل مع اجملتمع اليت تستخدمها اعبهات
الرحبية ،واليت من اؼبمكن ؿباكاهتا بشكل أو بآخر وتطبيقها يف اعبهات
اػبَتية .وإذا أردنا أف كبصر ىذه الصور فيمكننا رصد أبرز األساليب فيما
يلي:
ٔ -تقدًن التربعات للجهات اػبَتية مالياً أو باؼبنتجات والبضػائع الػيت
تتوىل اعبمعيات توزيعها للمستفيدين.
ٕ -تأسيس اعبمعيات واجملالس النفعية اؼبتخصصة غػَت اؽبادفػة للػربح،
مثػ ػػل :صبعيػ ػػة اؼبهندس ػ ػػُت ،واجملل ػ ػػس السػ ػػعودي للجػ ػػودة ،وصبعي ػ ػػة
الطبلب اؼببدعُت ،وغَتىا.
ٖ -تنظػيم بػرامج سػياحية أو رياضػػية أو ترفيهيػة موجهػة لػبعض شػرائح
اجملتمع ،مثػل :األطفػاؿ اؼبعػوقُت ،أو أطفػاؿ منسػويب نفػس اعبهػة،
أو األمهات ،أو كبار العمبلء ،أو بعض اؼبوردين..
ٗ -توزيػ ػػع كميػ ػػات مػ ػػن منتجاهتػ ػػا ؾبان ػ ػاً أو بأسػ ػػعار رمزيػ ػػة تقػ ػػل عػ ػػن
التكلفة الفعلية دبناسبة (مثل أياـ األعياد) ،أو من غَت مناسبة.
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٘ -تنظ ػػيم حف ػػل عن ػػد إط ػػبلؽ أح ػػد منتجاهت ػػا أو فروعه ػػا أو موقعه ػػا
علػػى االنًتنػػتو وذل ػػك ػػدؼ التعريػػف بػػأف ىنػػاؾ شػػيئاً جديػػداً
يليب احتياجاً يف اجملتمع ،أياً ما كاف شكل ىذا االحتياج.
- ٙإقامة اؼبعارض اؼبتخصصة والػيت يبكػن أف زباطػب طػبلب اؼبػدارس
أو اؼبتسوقُت يف مكاف ما أو غَتىم.
- ٚرعاية اؼبناسبات اؼبختلفة :مثل شػركة اجملػوىرات الػيت قػدمت رعايػة
إلقامػة حفػل ألسػتاذات اعبامعػات الػبليت أسبمػن العمػل ؼبػدة عشػر
سنوات يف ؾباؽبن.
- ٛإنش ػػاء إدارة عبلق ػػات عام ػػة ت ػػؤدي العدي ػػد م ػػن األدوار اغبيوي ػػة،
ومنه ػػا :النش ػػر يف الص ػػحف ،توضػ ػػيح أي مبلبس ػػات ق ػػد تتعلػ ػػق
بأعمػػاؿ الشػػركة أو منتجاهتػػا أو خػػدماهتا ،الػػرد علػػى أي ادعػػاءات
أو افًتاءات أو شائعات تُنشر أو تُشاع ضد اعبهة ،إصػدار بعػض
اؼبطبوعات اليت تستهدؼ شرائح ـبتلفة من خارج نفػس اعبهػة أو
داخلهػػا مثػػل عػػائبلت العػػاملُت ..وقػػد تتبػػٌت القيػػاـ بػػبعض أو كػػل
الصور السابقة يف خدمة اجملتمع والتواصل معو.
- ٜإصدار مطبوعات توعوية وتعريفية ،مثل اجملػبلت والنشػرات :مػثبلً
شػػركة ؼبنتجػػات األطفػػاؿ أصػػدرت لؤلمهػػات دلػػيبلً للعنايػػة بالطفػػل
يوزع ؾباناً ،ووبوي الكثَت من اؼبعلومات اؼبهمة.
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ٓٔ -تنظػػيم مسػػابقات صباىَتيػػة أو سػػحوبات علػػى جػوائز وىػػدايا يف
مناسبات ـبتلفة.
ٔٔ -التعػػاوف مػػع جهػػات أخػػرى غػػَت رحبيػػة لتقػػدًن بعػػض اػبػػدمات:
مث ػ ػػل قي ػ ػػاـ إح ػ ػػدى الش ػ ػػركات بالتنس ػ ػػيق والتع ػ ػػاوف م ػ ػػع إح ػ ػػدى
اعبمعيػػات النسػػائية اػبَتيػػة يف اؼبملكػػة لتػػدريب الكػػادر اإلداري
ببل مقابل.
نًف تتىاصل ادتهات ارترييُ مع فئات اجملتنع؟

أمػػا الوس ػػائل واألس ػػاليب ال ػػيت يبك ػػن للجهػػات اػبَتي ػػة أف تتواص ػػل فيه ػػا م ػػع
اجملتمع فهي كثػَتة ومتعػددة ويبكنهػا بكػل منطقيػة اختيػار أي أسػلوب مػن األسػاليب
اؼبسػ ػػتخدمة يف اعبهػ ػػات الرحبيػ ػػة وؿباكات ػ ػػو دبػ ػػا يتناس ػ ػػب مػ ػػع طبيعته ػ ػػا وإمكانياهت ػ ػػا.
ولذلك فالًتكيز على اػبطوات واآللية اليت هبب اتباعهػا مػن قِبػل اعبهػات اػبَتيػة ىػو
األوىل باإلثارة والنقاش ..وأحب أف أػبصها يف العنواف التايل:
الخطتتوات التتتي يج ت أن تتختتذىا الجهتتات الخيريتتة للتواصتتل متتع
المجتمع:
أوالً :أف يك ػػوف التواص ػػل م ػػع اجملتم ػػع ض ػػمن األى ػػداؼ الرئيس ػػة ػبط ػػة

اعبهة اػبَتية ،ومن َمث يتم وضع اػبطط لتنفيذ ىذا اؽبدؼ ،ووضع السياسػات
لتقييم التنفيذ ومراجعة وتعديل ما يلزـ دبا وبقق أىداؼ اعبهة اػبَتية.
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ثاني ت تاً :ربديػ ػػد مسػ ػػئولية متابعػ ػػة ب ػ ػرامج التواصػ ػػل مػ ػػع اجملتمػ ػػع وحصػ ػػرىا يف

ٍ
شخص ما ،أو إدارة معينة ،تتم مساءلتها ومتابعة أدائها من قبل اإلدارة العليا.

ثالث تاً :أف ربػػرص اعبهػػة اػبَتيػػة علػػى فهػػم اجملتمػػع احملػػيط ػػا والظػػروؼ

ال ػػيت يعيش ػػها واالحتي ػػاج الق ػػائم فعلي ػ ػاً ،وأق ػػًتح ل ػػذلك :أف تعق ػػد إدارة اعبه ػػة
اػبَتيػػة حلقػػة نقػػاش مفتوحػػة يتخللهػػا عصػػف ذىػػٍت ،ويشػػارؾ فيهػػا العػػاملوف
وعدد من أفراد اجملتمع احمليطو للوصػوؿ إىل قائمػة مػن األفكػار الػيت يلػزـ اعبهػة
تنفيذىا أو ترشيحها وتنفيذ أنبها.
رابعت تاً :أف ت ػػنظم اعبه ػػة اػبَتي ػػة نفس ػػها ،ورب ػػرص عل ػػى تنظ ػػيم اجملتمػ ػعو

ؼبواجهة ما يأيت من ظروؼ اغبياة ،إىل أف تتحسن األحواؿ.

خامساً :أف تضع اعبهة اػبَتية خططاً ؼبشروعات أو برامج ؿبددة ،مػن

شأ ا أف تؤدي إىل ىذا التحسػُت يف التواصػل وتقػدًن مػا ينفػع اجملتمػع .وتعلػن
ىذه الربامج واػبطط ليساىم اآلخروف يف تنفيذىا.
سادساً :أف تقوـ اعبهة بتنفيذ ىذه اػبطط مع عدـ االعتماد على
مصادر خارجية إال يف أضيق اغبدود ،ومع ؿباولة جادة لتفعيل طاقات نفس
اجملتمع ،وىو ما يسمى " تنمية اجملتمع باستخداـ موارده الذاتية" .وىو يركز
على النواحي اإلنسانية واؼبواىب الفردية والعبلقات االجتماعية للمجتمع اليت
عترب احملرؾ لنشاط اؼبؤسسات وشبكات العبلقات غَت الرظبية .وىو يؤكد
تُ َ
دور اجملتمع وقدرتو على قيادة عملية التنمية من خبلؿ ربديد واستثمار اؼبوارد
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اؼبتاحة غَت اؼبدركة أو غَت اؼبستثمرة بالصورة اؼبثلى .وكذلك يعترب مدخبلً
نظرياً لتنمية اجملتمع احمللي ،كما يشجع على اغبركة اإلهبابية للتريَت بدالً من
الًتكيز على احتياجات اجملتمع ومشاكلو .إف االعًتاؼ بنقاط ضعف اجملتمع
ونقاط قوتو ىاـو ولكن هبب توجيو االنتباه إىل استخداـ اؼبوارد والفرص
اؼبتاحة لدعم اجملتمع بدالً من الًتكيز على التعامل مع االحتياج احمللي.
ػت
ستتابعاً :أف تقػػوـ اعبهػػة اػبَتيػػة بتقيػػيم مػػا ت تنفيػػذه ،ويف ذلػػك تثبيػ ٌ
ألواصػ ػر التواص ػػل والػ ػًتابط م ػػع اؼبكتس ػػبات اعبدي ػػدة ،مث ػػل العبلق ػػات الفردي ػػة
والدعم وغَت ذلك.
ثالجاً :جتازب واقعًُ مً الكطاع ارتاص والكطاع العاو
عياصس التنًص اليت ميهً تطبًكها يف ادتهات ارترييُ
مً خالل هره التجازب.

أوالً :جمعية رجال أعمال إسكندرية:
وقد نظمت ىذه اعبمعية نفسها حبي ث تقدـ األعماؿ التالية:
(أ) برامج التشغيل والمشروعات التنموية
ٔ -برنػػامج اإلق ػراض :ت إب ػراـ اتفاقيػػة تعػػاوف بػػُت صبعيػػة رجػػاؿ أعمػػاؿ
إسػػكندرية والوكالػػة األمريكيػػة للتنميػػة الدوليػػة (اؼبعونػػة األمريكيػػة)و
بر ػػرض ت ػػوفَت م ػ ػوارد فني ػػة ومالي ػػة للجمعي ػػة لتنفي ػػذ مش ػػروع تنمي ػػة
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اؼبنشػػآت الصػػرَتة واغبرفيػػة .وقػػد اسػػتطاعت اعبمعيػػة أف تنػػوع مػػن
الػ ػربامج ال ػػيت زب ػػدـ اؼبش ػػروعات الص ػػرَتة واؼبتناىي ػػة الص ػػررو حي ػػ ث
يقػػدـ اؼبشػػروع ثبلثػػة بػرامج ،منهػا برناؾبػاف لئلقػراض ،ونبػػا :برنػػامج
إقراض اغبرفيُت وأصحاب اؼبنشػآت الصػرَتة ،وبرنػامج بشػاير اػبػَت
إلقراض اؼبرأة الفقَتة اؼبعيلة ،وبرنامج ثال ث وىو برنامج خَتي اظبػو
"اػبػَت ؼبػن يعمػػل"و يهػدؼ إىل مسػاعدة العػػاطلُت عػن العمػل لبػػدء
نشاط من خبلؿ منحة تُدفع ؽبم على مرتُت.
كما يقدـ الربنامج خػدمات غػَت ماليػة تتمثػل يف التػدريب علػى بعػض
النػ ػ ػواحي الفني ػ ػػة والنػ ػ ػواحي اإلداري ػ ػػة يف ؾب ػ ػػاالت مس ػ ػػك اغبس ػ ػػابات
والتك ػػاليف ،والتعام ػػل م ػػع الض ػ ػرائب والتأمين ػػات وال ػػرخص ،وك ػػذلك
اإلعانة يف التسويق من خبلؿ اؼبعارض ومنافذ البيع.
ٕ -برنػامج بشػػاير اػبػػَت :ىػػذا الربنػػامج موجػو للمػرأة الفقػػَتة ،ويعتمػػد علػى
نظػػاـ اإلق ػراض اعبمػػاعي (كػػل ؾبموعػػة مكونػػة مػػن طبػػس سػػيدات)،
وتًتاوح قيمة القروض مػا بػُت ٓٓٔ جنيػو وحػىت ٓٓ٘ جنيػو ،وتػًتاوح
فًتات السداد ما بُت عشرة أسابيع وأربعُت أسبوعاً.
ٖ -برنػػامج ؿبػػو األميػػة :وأسػػاس ىػػذا الربنػػامج أف يقػػوـ مشػػروع تنميػػة
اؼبنشػ ػػآت الصػ ػػرَتة واغبرفيػ ػػة بصػ ػػرؼ مبلػ ػػغ ٕٓٔ جنيه ػ ػاً للخػ ػػريج
القػػادر علػػى العمػػل يف ؿبػػو األميػػة بتمويػ ٍػل كامػ ٍػل منػػو ،وتقػػوـ اؽبيئػػة
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بت ػػوفَت الفص ػػوؿ والكت ػػب واؼبش ػػرفُت .ويه ػػدؼ اؼبش ػػروع إىل العم ػػل
على ؿبو أمية السيدات اؼبشًتكات يف مشروع بشاير اػبَت كخطػوةٍ
أوىل ،ويتم تعميمو بعد ذلك.
(ب) :مشروعات دعم العملية التعليمية
ٔ -مشػ ػػروع مبػ ػػارؾ  -كػ ػػوؿ :ىػ ػػذا اؼبشػ ػػروع يُنف ػ ػذ طبق ػ ػاً لبلتفاقيػ ػػات
اػباصػػة الػػيت سبػػت بػػُت اغبكومػػة اؼبص ػرية واغبكومػػة األؼبانيػػة لػػدعم
التعلػ ػػيم الفػ ػػٍت يف اؼبرحلػ ػػة الثانويػ ػػة ،واالىتمػ ػػاـ بالتػ ػػدريب العملػ ػػي
اؼبتخصص من خبلؿ اؼبصانع القائمة واؼبتاحة.
ٕ -مشػػروع تزويػػد اؼبػػدارس اغبكوميػػة بالطػػاوالت اؼبدرسػػية :وقػػد بػػدأ
ػػدؼ تػػوفَت العػػدد اؼبناسػػب مػػن الطػػاوالت والكراسػػي اؼبدرسػػيةو
حيػػ ث الحظػػت اللجنػػة أثنػػاء مرورىػػا عل ػى بعػػض اؼبػػدارس ازدحػػاـ
الطلبة وتواجد ٍ
عدد كبَت منهم هبلس على األرض.
(ج) :مشروعات خدمة المجتمع
ٔ -مشروع إطعاـ الفقػَت :بػدأ ىػذا اؼبشػروع مػن خػبلؿ ؿباولػة إحيػاء
فكػػرة اؼبطػػاعم الشػػعبية الػػيت كانػػت تقػػدـ الوجبػػات لؤلسػػر الفقػػَتة
احملتاجػػة ..وقػػد ت االتفػػاؽ مػػع وزارة الش ػؤوف االجتماعيػػة لتوزيػػع
وجب ػػات ؾباني ػػة للمس ػػتفيدين م ػػن إعان ػػات الض ػػماف االجتم ػػاعي
عل ػى أس ػػاس أ ػػم أح ػػوج الن ػػاس ..فوج ػػد اؼبس ػػئولوف باللجن ػػة أف
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الوجب ػػة اعب ػػاىزة عب ػػارة ع ػػن وجب ػػة واح ػػدة ،ففك ػػروا يف اس ػػتبداؿ
الوجبػ ػػة اعبػ ػػاىزة إىل أصػ ػػناؼ جافػ ػػة تفيػ ػػد األسػ ػػرة يف عػ ػػدد مػ ػػن
الوجب ػػات ،وأص ػػبحت تُق ػػد ـ اآلف إىل اؼبس ػػتفيدين م ػ ػن الض ػػماف

االجتمػ ػػاعي وأيض ػ ػاً عػ ػػائبلت األيتػ ػػاـ يمعيػ ػػة الرض ػ ػواف اػبَتيػ ػػة،
وصبعية إيبلؼ لكفالة اليتيم.
ٕ -مشروع كفالة اليتيم :تقدـ الوجبات اعبافػة ألسػر األيتػاـ مػع تػوفَت
الكفالػػة اؼباليػػة الشػػهرية لؤليتػػاـ إىل جانػػب ت ػػوفَت مبلبػػس األعيػػاد
والزي اؼبدرسي ،وسداد اؼبصروفات اؼبدرسية.
ٖ -مشروع كفالة اؼبريض.
ٗ -مشػروع اػبػػَت ؼبػن يعمػػل :يهػدؼ إىل دفػػع مػن ال عمػػل ؽبػم إلهبػػاد

فػػرص عمػػل خػػاص ػػم يػػدر علػػيهم دخ ػبلً ..وتقػػوـ فكرتػػو عل ػى
أساس أف ىبتار العميل اؼبشروع الذي هبده مناسباً لو ،ويػتم منحػو
مبلغ دفعة أوىل ،وبعد ثبلثة أشهر إذا قبػح يف مشػروعو ُيبػنح مبلرػاً
آخر ؼبساعدتو يف االستمرار عليو.
(د) :مشروعات لخدمة مجتمع األعمال
ٔ -مرك ػػز التحك ػػيم يف اؼبش ػػكبلت ال ػػيت تواج ػػو رج ػػاؿ األعم ػػاؿ يف
مس ػ ػػَتهتم وال ػ ػػيت قام ػ ػػت عل ػ ػ ػى وج ػ ػػود ن ػ ػ ػزاع أو خ ػ ػػبلؼ ح ػ ػػوؿ
بعض العقود.
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ٕ -خدمات لرجاؿ األعماؿ:
 االش ػًتاؾ يف قاعػػدة بيانػػات منظمػػة  ITCالتابعػػة لػ ػ
وى ػ ػ ػػي قاع ػ ػ ػػدة بيان ػ ػ ػػات تس ػ ػ ػػويقية تق ػ ػ ػػدـ خ ػ ػ ػػدماهتا باالشػ ػ ػ ػًتاؾ

UNCTD

للمؤسس ػ ػػات غ ػ ػػَت اغبكومي ػ ػػةو حيػ ػ ػػ ث تق ػ ػػدـ معلوم ػ ػػات ىامػ ػ ػػة
وأساسػػية عػػن األس ػواؽ اؼبختلفػػة ،يبكػػن إفػػادة األعضػػاء وؾبتمػػع
األعماؿ منها.
 تقدـ اعبمعية تسهيبلت وتيسَتات ألعضائهاو للحصوؿ على
تأشَتات الدخوؿ إىل الببلد اؼبختلفة من السفارات
والقنصليات ..كما تساعدىم أيضاً يف اغبصوؿ على
زبفيضات لتذاكر السفر.
 واستمراراً يف تقدًن اػبدمات لؤلعضاء يتم التعاقد مع عدد من
الفنادؽ لتقدًن خدماهتا للجمعية وأعضائها بأسعار فبيزة.
 تتناوؿ النشرة األسبوعية اليت تصدرىا اعبمعية أىم األعماؿ
واالجتماعات والزيارات واألخبار العامة ،باإلضافة إىل الفرص
واػبدمات اؼبتاحة.
(ىت) :النشاط الدوري
ٔ -نشػاط النػدوات :عقػدت اعبمعيػة واللجػاف اؼبتخصصػة العديػد مػن
النػ ػ ػ ػػدوات مػ ػ ػ ػػع عػ ػ ػ ػػدد مػ ػ ػ ػػن اؼبسػ ػ ػ ػػئولُت وكبػ ػ ػ ػػار الشخصػ ػ ػ ػػيات يف
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اؼبوضػػوعات الػػيت هتػػم األعضػػاء يف ـبتلػػف اجملػػاالت كمػػا اسػػتقبلت
العديػػد مػػن سػػفراء الػػدوؿ األجنبيػػة والوفػػود وفبثلػػي اؽبيئػػات الدوليػػة
واحمللي ػ ػ ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ الع ػ ػ ػ ػ ػػاـ لتعزي ػ ػ ػ ػ ػػز التع ػ ػ ػ ػ ػػاوف وت ػ ػ ػ ػ ػػوفَت اػب ػ ػ ػ ػ ػػدمات
لرجاؿ األعماؿ.
ٕ -الدورات التدريبية :قامت اعبمعية من خبلؿ عبنػة التػدريب وتنميػة
اؼبػ ػوارد البشػ ػرية بعم ػػل خط ػػة س ػػنوية وعرض ػػها علػ ػى األعض ػػاء م ػػن
خ ػػبلؿ كتي ػػب ،وت عق ػػد العدي ػػد م ػػن ال ػػدورات التدريبي ػػة ال ػػيت هت ػػم
األعضػػاء وشػػركاهتمو وذلػػك اسػػتمراراً لرؤيػػة اعبمعيػػة يف دعػػم تنميػػة
القوى البشرية لدفع اإلنتاجية.
ٖ -النش ػ ػػرة الدوري ػ ػػة :اس ػ ػػتمرت اعبمعي ػ ػػة يف إص ػ ػػدار النش ػ ػػرة الدوري ػ ػػة
األسبوعية وإرساؽبا إىل الصحافة وصبيع األعضػاء ،وتتضػمن أخبػار
االجتماعات واللقاءات ،وأيضػا أخبػار اللجػاف والفػرص التصػديرية
والتق ػػارير ،وك ػػل أنش ػػطة اعبمعي ػػة ..وتق ػػوـ اعبمعي ػػة بإرس ػػاؿ ى ػػذه
النشرة بالربيد اإللكًتوين إىل األعضاء الراغبُت يف ذلك.
ٗ -الصػػفحة اإللكًتونيػػة :أنشػػأت اعبمعيػػة موقعػػا إليكًتوني ػاً وعنوانػػو:
 www.aba.org.egيتض ػػمن بيان ػ ػاً بأعض ػػاء اعبمعي ػػة وبيان ػػاهتم،
ويتم ربديثو بصفة مستمرة ،كما يتوفر على اؼبوقع اإللكًتوين عػدد
مػػن اؼبعلومػػات اؼبختلفػػة باللرػػة العربيػػة واإلقبليزيػػة كفػػرص للتصػػدير
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واالسػػتَتاد واؼبناقصػػات واؼبعػػارض الدوليػػة واحملليػػة ،وتتضػػمن أيض ػاً
بيانػ ػاً بالكت ػػب اعبدي ػػدة دبكتب ػػة اعبمعي ػػة واؼب ػػذكرات ال ػػيت تص ػػدرىا
اعبمعيػػة ؼبختلػػف اعبهػػات ،باإلضػػافة إىل النشػػرة األسػػبوعية ،علمػاً

بػػأف أعضػػاء اعبمعيػػة يبكػػنهم الػػدخوؿ عل ػى اؼبوقػػع للحصػػوؿ عل ػى
ما تتضمنو الصفحة من بيانات وخدمات ،كما يبكن ألي ف ٍ
ػرد أو
ىيئ ػ ٍػة ال ػػدخوؿ علػ ػى اؼبوق ػػع للحص ػػوؿ علػ ػى قائم ػػة بأظب ػػاء أعض ػػاء
اعبمعيػػة وبيانػػاهتم وىيئاهتػػا ،ؿبدثػػة أوالً بػػأوؿ .كمػػا يوجػػد العديػػد
مػػن الصػػفحات اؼبرتبطػػة وال ػػيت ربػػوي العديػػد مػػن اؼبعلوم ػػات ذات
االىتماـ بأعضاء اعبمعية.

٘ -مػػذكرات مقدمػػة مػػن اعبمعيػػة :قامػػت اعبمعيػػة بالتصػػدي للعديػػد
من اؼبوضوعات اليت هتم ؾبتمع األعمػاؿ يف ؾبػاالت ـبتلفػة ،مثػل:
م ػػذكرة ش ػػأف مقًتح ػػات اللجنػ ػػة لتط ػػوير إج ػ ػراءات التص ػػدير ب ػ ػراً،
ومذكرة إىل اؼبسػئولُت عػن معوقػات التصػدير ،وبػاألخص التصػديق
على مستندات التصوير وتعقيداتو.
 -ٙدراسػػة مشػػاريع الق ػوانُت ،مثػػل :مشػػروع قػػانوف ضػػمانات وح ػوافز
االستثمار ،ومشروع قانوف اؼبنافسة ومنع االحتكار.
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ثانياً -برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع
تس ػػعى لبلس ػػتفادة م ػػن اؼبفه ػػوـ اعبدي ػػد للتنمي ػػة ،الق ػػائم عل ػػى مب ػػادرة
القطػػاع اػبػػاص مػػن أجػػل التنميػػة كأسػ ٍ
ػاس لعملهػػا داخػػل اجملتمػػع السػػعودي.
ويُعػػد التػػدريب بكافػػة مسػػتوياتو أحػػد أىػػم منػػابع خدمػػة اجملتمػػعو ولػػذا أخػػذت
عل ػػى عاتقه ػػا تب ػػٍت ب ػرامج متع ػػددة ػػدؼ إع ػػداد الش ػػباب الس ػػعودي وتأىيل ػػو
الحتياجػػات سػػوؽ العمػػل اؼبتنػػامي داخػػل اؼبملكػػة .وىػػذا التػػدريب ىػػو دبثابػػة
اس ػػتثمار ال غ ػػٌت عن ػػو للش ػػباب واجملتم ػػع يف ٍ
آف واح ػػدو فه ػػو يس ػػاعد الش ػػباب
علػػى زيػػادة كػػم ونوعيػػة اؼبهػػارات واؼبعػػارؼ الفنيػػة والتقنيػػة اؼبكتَسػػبة لػػديهم دبػػا
يعود بالفائدة على اجملتمع الػذي يعيشػوف داخلػو أيضػاً يف صػورة ربسػُت جػودة
أدائو وإنتاجيتوو ولذا تبدو اؼبهمة الرئيسة يف كو ا:
 نابعة من اإلحساس االجتماعي اإلنساين العميق ذباه اجملتمع.
 ال تسعى للربح اؼباديو وإمبا االستثمار يف العامل البشري الذي
ىو أساس عمليات التنمية وغاياهتا.
 هتدؼ مسانباهتا لرسم صورة مبوذجية لربامج اجتماعية وتأىيلية،
يبكن أف وبتذي ا اآلخروف.
 تسعى براؾبها للتأىيل والتدريب إىل توفَت فرص عمل حقيقية
للشباب والشابات.
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 برامج التأىيل والتدريب تتم وفقاً ألسس علمية وتقنية متعارؼ
عليها ،دؼ إهباد فرص عمل ذاتية لشرائح اجملتمع اؼبتعددة.
وتشمل الربامج  -إضافةً إىل التدريب  -تقدًن الدعم اؼبادي واؼبعنوي

ألصحاب اؼبشروعات الصرَتة وتبٍت مفهوـ األسر اؼبنتجة.

عياصس التنًص اليت ميهً ستاناتها يف ادتهات ارترييُ
مً خالل التجازب الطابكُ:

ٔ -وج ػػود التنسػػيق بػػُت اعبهػػات اػبَتيػػة واعبهػػات الرحبيػػة أو الرظبيػػةو
حبيػػ ث تتػػوىل اعبهػػات اػبَتيػػة ن ػواحي التنفيػػذ ،بينمػػا تتػػوىل األخػػرى
التمويل والدعم والتسهيبلت.
ٕ -وجود أىداؼ واضحة وؾباالت ؿبددة ػبدمة وتنمية وتعزيز
التواصل مع شرائح اجملتمع.
ٖ -ربديد عدد من الشرائح اليت ستسعى اعبهة اػبَتية لتعزيػز التواصػل
معها ،مثل :اؼبرأة الفقَتة ،والعاطلُت عن العمل ،ورجاؿ األعماؿ.
ٗ -اغباجة إىل تنويع قنوات وؾباالت التواصل مع عدد ـبتلف من
شرائح اجملتمع.
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٘ -ضرورة وجود أنظمة وبرامج وسياسات دقيقة تسػَت عليهػا اعبهػات
اػبَتية للتواصل مػع اجملتمػع ،واختيػار مػن يقػوـ بػدور خدمػة اجملتمػع
والتواصل معو.
- ٙالربط بُت برامج اؼبوارد اؼبالية وبرامج خدمة اجملتمع والتواصل معو.
ػتحدثةو يبكػػن مػػن
- ٚاغباجػػة إىل وجػػود ب ػرامج اجتماعيػػة إبداعي ػة مسػ َ
خبلؽبا السبق يف التواصل مع اجملتمع.
- ٛاالىتماـ بالنواحي اإلعبلمية والًتوهبية للتواصل مع اجملتمع.
اؼبستهدفة من خبلؿ التدريب وغَته.
- ٜاالىتماـ يميع الشرائح
َ
قائمة تفصيلية بفئات من المجتمع؛ يمكن التخطيط لتعزيز التواصل
معها من قبل الجهات الخيرية:
 اآلباء  -األمهات  -األطفاؿ  -اؼبقبلوف على الزواج.
 عائبلت العاملُت يف اعبهات اػبَتية  -أصحاب األسر الكبَتة.
 السائقوف  -خادمات البيوت  -اؼبربيات  -حراس اؼبنازؿ.
 الفقراء واؼبساكُت واحملتاجوف.
 العمالػػة يف ؾبػػاالت البنػػاء وكبػػوه مػػن األعمػػاؿ اؼبيدانيػػة  -أصػػحاب
سيارات األجرة.
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 ذوو الدخل احملدود  -العاطلوف عن العمل.
 رجاؿ وسيدات األعماؿ ُ -مبلؾ احملبلت التجارية.
 غ ػػَت اؼبسػ ػػلمُت  -حػ ػػديثو الػ ػػدخوؿ يف اإلسػ ػػبلـ  -غػ ػػَت النػ ػػاطقُت
بالعربية  -غَت اؼبتعلمُت.
 موظفو اغبكومة  -موظفو البنوؾ  -العاملوف يف قطاع العقار.
 أساتذة اعبامعات  -اؼبعلموف واؼبعلمات.
 اؼبطلقات  -األيتاـ  -األرامل  -العوانس.
 اؼبعاقوف  -اؼبرضى يف اؼبستشفيات  -العجزة وكبار السن.
 الرياضيوف  -الشباب.
 طبلب اؼبدارس األجنبيػة  -الطػبلب والطالبػات يف ـبتلػف اؼبراحػل
الدراسية.
 الب ػػاحثوف  -ط ػػبلب العل ػػم  -األئم ػػة واؼبؤذنػ ػوف  -حفػ ػاظ الق ػػرآف
والسنة.
 اؼبهندسوف  -األطباء  -متخصصو التسويق واؼببيعات.
 رواد مواقع احملادثة يف االنًتنت  -اؼبتخصصوف يف التقنية.
 الكتاب واؼبؤلفوف  -اؼببدعوف واؼببتكروف.
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بع

األفكار العملية لتعزيز التواصل مع المجتمع بمختلف فئاتو من

قبل الجهات الخيرية:

 هتيئػػة مكػػاف اجتماعػ ٍ
ػات دوريػػة لسػػكاف اغبػػي ووجهائػػو واؼبتخصصػػُت
وغَتىم.
 إقامػػة عبلقػػات ذبمػػع العػػاملُت يف اعبهػػة اػبَتيػػة والعػػاملُت يف اعبهػػات
اغبكومية واػباصة ،القريبة من نفس اعبهة.
 هتيئة ٍ
مكاف لتقدًن وعقد اللقاءات بُت أفراد اجملتمع.
 تقدًن األحباث والدراسات واؼبشاركة يف نشرىا وتنظيمها.
 تبػػٍت كتابػػة مقػػاالت وصػػفحات عػػن العمػػل اػبػػَتي بشػػكل دوري يف
بعض الصحف اليومية.
 إعداد بػرامج لتأىيػل الشػباب لبللتحػاؽ بالوظػائف اؼبهنيػة أو وظػائف
العمل اػبَتي.
ٍ
جهات متعددة.
 عمل اؼبعارض اؼبتخصصة واؼببت َكرة بالتنسيق مع
 اإلس ػػهاـ يف النش ػػر العلم ػػي والًتصب ػػة للتج ػػارب واػبػ ػربات وغَتى ػػا فب ػػا
يهتم بو شروبة من اجملتمع.
 اؼبشػػاركة يف الرصػػد اإلعبلمػػي لؤلخبػػار واؼبسػػتجدات الػػيت هتػػم شػػروبة
أو أخرى.
 رعاية السجناء واؼبدمنُت خاصةً بعد انتهاء فًتة السجن أو العبلج.
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 التعػػاوف مػػع اعبهػػات اػباصػػة واغبكوميػػة يف ب ػرامج اإلسػػكاف اػبػػَتي
والربامج الصحية وغَت ذلك.
 التع ػػاوف م ػػع اعبه ػػات اػباص ػػة واغبكومي ػػة يف تق ػػدًن الػ ػربامج التدريبي ػػة
والتأىيلي ػػة والتعليمي ػػة اؼبتمي ػػزة يف اجمل ػػاالت اإلداري ػػة والعلمي ػػة والطبي ػػة
واؽبندسية وؾباالت اؼبهارات العامة وتدريب الكوادر اؼبتخصصة.
 فتح ؾباالت تنمية الطبلب والتعاوف مع كل من يتبناىا.
 هتيئػة اؼبنػػاخ وتفعيػػل تعلػػيم اعبمػػاىَت أصػػوؿ الكتابػػة والقػراءة وتثقػػيفهم
(ؿبو األمية) ،والتعاوف يف تسيَت قوافل ثقافية للطػبلب واألسػاتذة إىل
اؼبن ػػاطق الريفي ػػة خ ػػبلؿ اإلج ػػازات الص ػػيفيةو للتوعي ػػة وتعل ػػيم اجملتم ػػع
الريفي.
 الػ ػػربوز واؼبشػ ػػاركة يف اؼبناسػ ػػبات العام ػ ػػة م ػ ػػع اجملتمػ ػػع ،مث ػ ػػل :األعي ػ ػػاد
واالمتحانات الدراسية واإلجازات الصيفية.
 دعم العملية الثقافية اؽبادفة للمجتمع بالطرح الثقػايف واؼبعػارض الفنيػة
ومع ػػارض البيئ ػػة والفن ػػوف الش ػػعبية والن ػػدوات العلمي ػػة ،مث ػػل :مش ػػكلة
اؼبياه واإلصدارات واؼبطبوعات ،أو التعاوف مع من يقوـ بذلك.
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ال تنفك اعبهات اػبَتية من التحوؿ شيئاً فشػيئاً كبػو االحػًتاؼ بتوفيػق
اهلل تع ػػاىل ،وبالنس ػػبة إىل اعبه ػػات اػبَتي ػػة ال ػػيت تس ػػعى إىل االس ػػتمرارية  -م ػػن
خػػبلؿ تعزيػػز وتثبيػػت مواردىػػا اؼباليػػة  -تُعتػػرب إحػػدى اػبط ػوات اؼبهمػػة األوىل،

خطػػوة عقليػػة ،فهػػي تػػنص علػػى تقبػػل انعػػداـ اغبلػػوؿ السػريعة والطػػرؽ السػػحرية
اؼبختصػرة ،والػيت تتمثػػل يف وجػود متػربع لكػػل نش ٍ
ػاط سػتقوـ بػػو ،ولك ْػن بالعمػػل
الثابػ ػػت واؼبنػ ػػتظم  -الػ ػػذي يقػ ػػوـ بػ ػػو أعضػ ػػاء ؾبلػ ػػس اإلدارة واإلدارة التنفيذيػ ػػة
واؼبوظفػ ػ ػػوف اؼبسػ ػ ػػئولوف عػ ػ ػػن اؼب ػ ػ ػوارد اؼباليػ ػ ػػة  -يبكػ ػ ػػن أف يطػ ػ ػػوروا اس ػ ػ ػًتاتيجيةً
وسياسػ ٍ
ػات فعالػػة مػػن خػػبلؿ خط ػوات صػػرَتة متتابعػػةو تس ػػاعد اعبهػػة اػبَتيػػة
عل ػػى االس ػػتمرار وثب ػػات األنش ػػطة وال ػ ػربامج م ػػن خ ػػبلؿ عوائ ػػد االس ػػتثمارات
الدائمة بتوفيق اهلل تعاىل.
تنبيو :إف تطبيق أفكار ىذا الكتاب بش ٍ
ػكل أو بػآخر ،هبػب أف وبصػل

م ػػن خ ػػبلؿ التكام ػػل م ػػع أفػ ػراد وجه ػػات متخصص ػػةو ػػدؼ ربقي ػػق الر ػػرض
األساس ػػي م ػػن االس ػػتثمار وى ػػو ت ػػوفَت عائ ػػد م ػػادي رحب ػػي ..يف إط ػػار ش ػػرعي
ونظامي كامل.
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كلمة ىامة:
ال يوجد استثمار بال مخاطرة أو تكلفة،
لكن يوجد استثمار بمخاطر محسوبة،
ويوجد استثمار خاسر ،أو رابح.
يوماً ما :كان البقاء لألقوى ..أما اليوم :فالبقاء لألسرا!..
وىنا أرجو أن تسمحوا لي في الخاتمة بتكرار فكترة ألمحت إليهتا
في المقدمة..
إف اؼبرحل ػػة الثالث ػػة يف عبلق ػػة اعبه ػػات اػبَتي ػػة باؼب ػػاؿ ت ػػدعونا إىل زبط ػػي
أزمة فك ٍر سابق أو طريقة تفك ٍَت تقليدية..
فكر أصيل بقي أسَتاً لتجارب سابقة ناجحة
وطريقة تفكَت تقليدية ال توظف اإلبداع وال تدمج بُت العقوؿ
ولػػذلك فعشػرات األفكػػار والنمػػاذج واألمثلػػة الػػيت ُسػ ِردت يف ثنايػػا ىػػذا
الكتػػاب والػػيت حققػػت قباحػاً يف بعػػض اعبهػػات اػبَتيػػة ..قػػد ال تػػنجح دبجػػرد
االستنسػاخ !..فػػاؼبطلوب مػػن كػل جهػ ٍػة حريصػػة أف تعقػد ورشػػة عمػػل للتفكػػَت
يف ٍ
آلية كاملة للتريَت اإلهبايب اؼبراد..
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ألف تنمية اؼبوارد اؼبالية ..لن تنتج يف ظل قيادة وإدارة تقليدية..
واألفكار غالباً ال تنجح دبجرد التقليد..
نسأؿ اهلل أف يكتب التوفيق للصواب ،والربكة يف اؼباؿ واعبهد لكل
اعبهات اػبَتية ...
والسبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو
د .محمد بن يحيى مفرح
Mym_muf@hotmail.com
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امللحق األول

 أوالً :تعريف االستثمار.
 ثانياً :أنواا االستثمار.

 ثالثاً :صناديق االستثمار.

 رابعاً :ما ىي أسس االستثمار السليم؟

 خامساً :عشرة توجيهات للحصول على أفكار استثمارية فعالة.
 سادساً :مصطلحات االستثمار.
تعريف االستثمار:
االسػػتثمار :يعػػٍت توظيػػف األمػواؿ يف مشػػاريع اقتصػػادية واجتماعيػػة
وثقافيةو دؼ ربقيق تراكم ر ٍ
أظباؿ جديد ،ورفع القدرة اإلنتاجيػة،
أو ذبديد وتعويض رأس اؼباؿ القدًن.
أنواا االستثمار:
أ .يمكن تقسيم االستثمار من حيث وسائلو إلى:

ٔ -اسػػتثمار مباشػػر :وىػػو االسػػتثمار يف صبيػػع أن ػواع اؼبشػػاريع باسػػتثناء
اؼبشػػاريع اؼبتعلقػػة باؼبسػػاعدات واؼبعونػػات اؼباليػػة والفنيػػة والتقنيػػة الػػيت
تقدـ إىل الدولة.
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ٕ -اس ػػتثمار غ ػػَت مباش ػػر :وى ػػو االس ػػتثمار ال ػػذي ي ػػتم ع ػػن طري ػػق
ش ػ ػراء أور ٍاؽ ماليػ ػػة لشػ ػػر ٍ
كات تسػ ػػهم يف النشػ ػػاط االقتصػ ػػادي
اؼبباشر دؼ الربح عن طريق البيع.
ب .مت تتن حيت تتث دوافعت تتو االقتصت تتادية علت تتى أط ت تراف االست تتتثمار
الرئيسية ،فهي:
 .1االستثمار الحكومي (استثمار الدولة):
وى ػ ػ ػػو االس ػ ػ ػػتثمار اغبك ػ ػ ػػومي خبط ػ ػ ػػط التنمي ػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػػادية
واالجتماعية للدولة ،واالذباه السياسي والفكري القائم فيها.
 .2االستثمار الخاص:
وىػ ػػو اسػ ػػتثمار القطػ ػػاع اػبػ ػػاص الػ ػػذي تطػ ػػور مػ ػػن اؼبشػ ػػروع
الف ػػردي أو الع ػػائلي احملص ػػوِر اس ػػتثماره بنش ػ ٍ
ػاط ؿب ػػدود إىل ش ػػركات
ُ
ومؤسس ػ ػػات تض ػ ػػم ع ػ ػػدداً م ػ ػػن اؼبس ػ ػػتثمرين م ػ ػػن ـبتل ػ ػػف الشػ ػ ػرائح
االجتماعية ،الذين يقومػوف بتوظيػف مػدخراهتم يف ـبتلػف اؼبشػاريع
اإلنتاجية اػبدمية.
وإزاء التط ػ ػ ػ ػ ػػور التق ػ ػ ػ ػ ػػٍت  -خاص ػ ػ ػ ػ ػػة يف ؾب ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اؼبعلوم ػ ػ ػ ػ ػػات
واالتصػػاالت ،الػػذي حػػوؿ العػػام إىل قريػػة  -بقػػي اسػػتثمار القطػػاع
اػباص ؿبدوداً إزاء االستثمار األجنيب.
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 .3االستثمار األجنبي:
ى ػ ػػو االس ػ ػػتثمارات اػبارجي ػ ػػة ال ػ ػػيت أص ػ ػػبحت م ػ ػػن مص ػ ػػادر
التمويػ ػػل اؽبامػ ػػة ؼبش ػ ػػاريع التنمي ػ ػػة االقتص ػ ػػادية ،خاص ػ ػػة يف البل ػ ػػداف
الناميػػة ودوؿ أوروبػػا الشػػرقية واالربػػاد السػػوفييت السػػابقو فقػػد سبيػػز
عقد التسعينيات وما بعده بالتدفقات الكبَتة لرؤوس األمواؿ ،فقػد
انكم ػػش دور البن ػػوؾ التجاري ػػة يف سبوي ػػل االس ػػتثمارات يف البل ػػداف
النامية.
وقػػد سػػاعد علػػى تطػػور وتوسػػيع دور االسػػتثمارات األجنبيػػة
يف اقتص ػػاديات ال ػػدوؿ النامي ػػة ،عوام ػػل ودواف ػػع عدي ػػدة اقتص ػػادية
وتقنية ،أنبها:
ٔ .حاج ػػة ال ػػدوؿ النامي ػػة اؼباس ػػة ل ػػرؤوس األمػ ػواؿو ػػدؼ ربقي ػػق
مشػػاريع تنمويػػة ،ووجػػود نقػ ٍ
ػص ىائػػل يف ىػػذه األمػواؿ داخليػاً،
يف حػػُت وجػػود ف ػوائض نقديػػة يف الػػدوؿ اؼبتقدمػػة الػػيت تبحػػ ث
ع ػ ػػن ف ػ ػػرص لبلس ػ ػػتثمار يف ـبتل ػ ػػف ال ػ ػػدوؿ بعي ػ ػػداً ع ػ ػػن أعب ػ ػػاء
الضرائب وتقلبات أسعار البورصات والفوائد.
ٕ .قي ػ ػػاـ ال ػ ػػدوؿ اؼبتلقي ػ ػػة لبلس ػ ػػتثمار بتق ػ ػػدًن التس ػ ػػهيبلت واؼبزاي ػ ػػا
واإلعفاءات والضمانات لتشجيع وجذب رؤوس أمو ٍاؿ أجنبيػة
لبلستثمار داخل ُدوؽبا.
128

آفاق االستثمار

ٖ .ت ػرابط اؼبص ػػا ،بػػُت ع ػػدد م ػػن اؼبسػػتثمرين واؼبم ػولُت ال ػػدوليُت،
ودفعهػػم إىل إقامػػة شػػركات متعػػددة اعبنسػػيات تنتشػػر فروعهػػا
وتتوزع مصاغبها يف ـبتلف القارات.
صناديق االستثمار:
تعتػػرب صػػناديق االسػػتثمار أدوات اسػػتثمارية تػػوفر لؤلشػػخاص  -الػػذين
ال يبلكػػوف القػػدرة علػػى إدارة اسػػتثماراهتم بصػػورة مباشػػرة  -الفرصػػة للمشػػاركة
يف األسواؽ العاؼبية واحملليػة ،وفكػرة ىػذه الصػناديق تػتلخص يف قيػاـ عػدد كبػَت
مػػن اؼبسػػتثمرين بتجميػػع م ػواردىم وإدارهتػػا بواسػػطة مؤسسػػات ماليػػةو لتحقيػػق
اؼبزايػػا الػػيت ال يبكػػن ؽبػػم ربقيقهػػا منفػػردين مقابػػل رسػػم سػػنوي بسػػيط تتقاضػػاه
ىذه اؼبؤسسات.
من مزايا ىذه الصناديق:
 توزيػ ػػع اؼبخػ ػػاطر االسػ ػػتثماريةو مػ ػػن خػ ػػبلؿ توزيػ ػػع مبػ ػػالغ االسػ ػػتثماربالعديد من األدوات االستثمارية.
 اغبصوؿ على إدارة استثمارية متخصصة. اإلعفػػاء مػػن األعبػػاء اإلداريػػة ،إذ إف الصػػندوؽ يتكفػػل ػػذه األعبػػاءِ
اؼبستثمر نفسو.
بدالً من
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ػتثمر ؼبػدير الصػندوؽ
 السيولة :دبجرد تقدًن طلب اسػًتداد اؼببلػغ اؼبس َسوؼ ربصل على اؼببلغ خبلؿ اؼبدة احملددة يف االتفاؽ.
 التنظػ ػػيم والرقابػ ػػة :تعتػ ػػرب صػ ػػناديق االسػ ػػتثمار مػ ػػن أكػ ػػرب اػبػ ػػدماتاالس ػػتثمارية تنظيم ػاً ،وم ػػن أكثرى ػػا خض ػػوعاً للرقاب ػػة م ػػن قب ػػل الدول ػػة ،خاص ػةً
البنوؾ اؼبركزية.
المناخ االستثماري:
ىػػو ؾبموعػػة الق ػوانُت والسياسػػات واؼبؤسسػػات االقتصػػادية والسياسػػية
الػػيت تػػؤثر يف ثقػػة اؼبس ػتثمر وتشػػجيعو يف توجيػػو اسػػتثماره إىل بلػػد دوف آخػػر،
ويبدو أف اؼبناخ االستثماري ال يقتصر علػى اغبػدود االقتصػادية ،بػل يتجاوزىػا
إىل الظ ػػروؼ السياس ػػية واالجتماعي ػػة والقانوني ػػة واؼبؤسسػ ػية الس ػػائدة يف البل ػػد
اؼبعٍت ،حي ث تتداخل ىذه العوامل والظروؼ فيما بينها لتشكل وحدة واحػدة
ال يبك ػػن التراض ػػي عنه ػػا يف ؾبم ػػل الوض ػػع االس ػػتثماري واالقتص ػػادي للبل ػػداف
اؼبضيفة.
وتأس ػػيساً على ما تقدـ :يبكن تقسيم مكونات اؼبناخ االستػثماري إىل:
ٔ -اإلطار االقتصادي:
يتمثل ىذا اإلطار بالبٌُت واألوضاع االقتصادية السػائدة يف البلػد وآفػاؽ
تط ػػوره ،وتعتق ػػد ال ػػدكتورة نض ػػاؿ ش ػػاكر اؽباش ػػم  -يف حبثه ػػا (رؤي ػػا يف اؼبن ػػاخ
االس ػػتثماري اعب ػػاذب)  -أف ت ػػوفر البُػ ػٌت التحتي ػػة األساس ػػية ك ػػالطرؽ ووس ػػائل
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االتصاؿ اؼبتطورة واػبدمات الصحية والتعليمية وشبكات اؼبػاء والكهربػاء البػد
أف تلعػ ػ ػػب دوراً مهم ػ ػ ػاً ومػ ػ ػػؤثراً لػ ػ ػػيس فقػ ػ ػػط يف ربديػ ػ ػػد اغبجػ ػ ػػوـ االسػ ػ ػػتثمارية
اؼبستقطبةو بل وتوزيعها بُت القطاعات االقتصادية اؼبختلفة.
كما يتأثر اؼبناخ االستثماري باالختبلالت (اؼباكرو اقتصادية) يف البلػد
اؼبعػػٍت ،خاصػػة فيمػػا يتعلػػق ب ػ (معػػدؿ التضػػخم ،تقلبػػات سػػعر الصػػرؼ ،مػػدى
تطػػور اعبهػػاز اؼبصػػريف ،حجػػم السػػوؽ وإمكانػػات مبوىػػا اؼبتوقعػػة ،مػػدى تػػوفر
اؼبواد األولية والعمالة احمللية اؼباىرة وغَت اؼباىرة).
ٕ -اإلطار السياسي:
تعتػ ػػرب العوامػ ػػل السياسػ ػػية واحػ ػػدة مػ ػػن أىػ ػػم العوامػ ػػل يف ازبػ ػػاذ ـبتلػ ػػف
الق ػ ػرارات االسػ ػػتثمارية اػباصػ ػػة ،فاؼبسػ ػػتثمرين يأخػ ػػذوف بنظػ ػػر االعتبػ ػػار صبيػ ػػع
اؼبخػ ػ ػػاطر االقتصػ ػ ػػادية وغػ ػ ػػَت االقتصػ ػ ػػادية ،مثػ ػ ػػل :طبيعػ ػ ػػة النظػ ػ ػػاـ السياسػ ػ ػػي،
ػادرة اؼبلكيػػات اػباصػػة ،مػػدى التػػدخل اغبك ػػومي يف
احتمػػاالت التػػأميم ومصػ َ
النش ػػاطات االقتص ػػادية ،االس ػػتقرار السياس ػػي يف البل ػػد ،ق ػػوة اؼبعارض ػػة وطبيع ػػة
التر ػَتات السياس ػػية احملتمل ػػة ..وغ ػػَت ذل ػػك م ػػن األوض ػػاع والظ ػػروؼ السياس ػػية
واالجتماعية يف البلد اؼبعٍت.
- 3اإلطار القانوني:
البد من وجود إطار قانوين يُرسػي األسػس التشػريعية والقانونيػة اؼبنظمػة
للنشػػاط االقتصػػادي عام ػةً واغبركػػة االسػػتثمارية خاصػػةو بشػ ٍ
ػكل ينسػػجم مػػع
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أىػػداؼ التنميػػة يف شػػىت اؼبيػػادين والقطاعػػات االقتصػػادية ،كمػػا البػػد أف تتميػػز
القػوانُت بعػػدـ التعقيػػد والتنػػاقض خاصػةً فيمػػا ىبػػص اإلجػراءات أو التطبيقػػات
العمليػػة لتلػػك القػوانُت علػػى أرض الواقػػع ،كمػػا البػػد أف يتسػػم اإلطػػار القػػانوين
ب ػ ػػالتطور واؼبرون ػ ػػة التام ػ ػػة ،ػ ػػدؼ ج ػ ػػذب االس ػ ػػتثمارات ،ويأخ ػ ػػذ الظ ػ ػػروؼ
اؼبس ػػتجدة واالحتياج ػػات اؼبتنامي ػػة لؤلف ػ ػراد واؼبؤسس ػػات الوطني ػػة ،فض ػ ػبلً ع ػػن
الشفافية ووضوح الرؤية ،ونعٍت بالشفافية ىنا:
الشػػعور ب ػأف التنػػافس ش ػريف ،ونظافػػة اإلج ػراءات ،وعػػدـ اللجػػوء إىل
التحايل والرشوة ،واستربلؿ النفوذ.
وبػػذلك يبكػػن تػػأمُت مشػػروع وجػػذب اسػػتثماري حقيقػػي ،أمػػا وضػػوح
الرؤيػة فيتمثػػل يف أف ربػػدد اغبكومػػات أىػػدافها وتعيػػد ترتيػػب أولوياهتػػا بالنسػػبة
للمشروعات اليت يراد تشجيعها ػبدمة خطط التنمية ،وأف تتسػم قراراهتػا علػى
ليسهل تنفيذىا.
ـبتلف اؼبستويات بدقة الصياغة والوضوحُ ،
ما ىي أسس االستثمار السليم؟
االستثمار باؼبعٌت الذي نتحدث عنو ىنا ،ىو توظيػف أمػواؿ بطريق ٍػة يتوقػع
أف تدر دخبلً على اؼبستثمر .وعلى اؼبستثمر أف يراعي طبسة مبادىء أساسية:
ٔ -معرف ػػة الب ػػدائل اؼبتاح ػػة ل ػػو م ػػن حي ػػ ث تكاليفه ػػا ومنافعه ػػا اؼبتوقع ػػة
وـباطرىػػا (اػبسػػائر أو األض ػرار اؼبتوقعػػة يف كػػل بػػديل) يبكنػػو مػػثبلً
أف يودع مالو لدى بنػك ،أو يشػًتي سػندات حكوميػة ،أو يشػًتي
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أسهماً ،أو يشًتي منزالً إذا كاف اؼببلغ كبَتاً ولذلك هبػب أف ُهبػري
مسحاً لفرص االستثمار اؼبتاحة لو.
ٕ -هبب على اؼبستثمر أف وبدد اآلفاؽ الزمنية لبلسػتثمار ،وىػل ينػوي
اسػػتثمار أموالػػو للمػػدى القصػػَت أو اؼبتوسػػط أو البعيػػد ،وىػػل يريػػد
الدخل يف اؼبستقبل القريب أو اؼبتوسط أو البعيد.
ٖ -معرفة ىل سيؤثر رأس اؼبػاؿ علػى األوضػاع اؼباليػة واؼبعيشػية؟ حيػ ث
أف عليػػو تفػػادي ؾبػػاالت االسػػتثمار الػػيت تنطػػوي علػػى ـبػػاطر ماليػػة
إذا م يك ػ ػػن مس ػ ػػتعداً لتحمله ػ ػػا ،مث ػ ػػل :االس ػ ػػتثمار يف الش ػ ػػركات
حديثة التأسيس اليت م تُثبت استقراراً يف األداء.

ٗ -على اؼبستثمر أف يوزع أموالو ،وينػوع اسػتثماراتو علػى عػدة أوجػوو زبفيفػاً
للمخػػاطر ،بػػأف يسػػتثمر يف ؿبفظػػة مػػن عػػدد مػػن األسػػهم أو يػػوزع اؼببلػػغ
بُت االستثمار يف األسهم واالستثمار يف السندات .....اخل.
٘ -إذا كػ ػػاف اؼبسػ ػػتثمر ال يبلػ ػػك الوقػ ػػت واؼبعرفػ ػػة واؼبهػ ػػارات الضػ ػػرورية
لتجميع اؼبعلومات وربليلها والتقريػر بشػأف االسػتثمار الػذي يناسػبو
فيهػا بنػاءً علػػى تلػك اؼبعلومػػات ،فػإف عليػو أف يبحػػ ث عػن شػػخص
علػ ػػى درجػ ػػة عاليػ ػػة مػ ػػن النزاىػ ػػة واعبػ ػػدارة ليقػ ػػدـ لػ ػػو االستشػ ػػارات
الض ػ ػػرورية (ق ػ ػػد يك ػ ػػوف ش ػ ػػركة وس ػ ػػاطة) ،وإذا م هب ػ ػػد مث ػ ػػل ى ػ ػػذا
الشػػخص عليػػو تفػػادي االسػػتثمار يف األسػػهم واللجػػوء إىل الودائػػع
اؼبصرفية وسندات القروض اغبكومية اػبالية من احملاذير الشرعية.
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عشرة توجيهات للحصول على أفكار استثمارية فعالة:
لػػدى التفكػػَت يف الرغبػػة ببػػدء نشػػاط ذبػػاري خػػاص يتبػػادر ىػػذا الس ػؤاؿ
يف أذىاف الكثَتين منا ،أال و ىو :ما ىي الفكرة اليت يبكنٍت االبتػداء ػا لبػدء
نشاطي التجاري؟
العجيب يف ىػذا اؼبوضػوع أف فكػرة النشػاط التجػاري عػادةً تبػدأ مػن عنػدؾ
أنت! نعم ،وعندما تقرأ بقية اؼبوضوع سوؼ ترى أنك اؼبصدر الرئيسي لؤلفكار:
 .1توقع بأنك تملك الفكرة:
إذا كنػػت تعتقػػد بأنػػك لسػػت مػػؤىبلً للخػػروج بفكػػرة جديػػدة ،أنصػػحك
ب ػأال تفك ػػر بالب ػػدء بالنش ػػاط التج ػػاريو وذل ػػك لس ػػبب بس ػػيط ج ػػداً :وى ػػو أف
االهبابيػ ػػة هبػ ػػب أف تكػ ػػوف أى ػ ػػم الركػ ػػائز ألي نش ػ ػػاط ذب ػ ػػاري ،إذاً دعػ ػػك م ػ ػػن
ػتدع تل ػػك اإلرادة النائمػ ػػة يف داخل ػػك وال ػ ػيت تتص ػػف باإلبػ ػػداع،
الس ػػلبية ،واسػ ػ ِ
وانتظر قليبلً ،وسوؼ ترى سيبلً من األفكار التجارية اؼبذىلة.
 .2احتفظ بعقلية منفتحة:
مص ػػادر األفك ػػار متنوع ػػة ،فػ ػبعض ى ػػذه األفك ػػار ق ػػد تك ػػوف مس ػػتحيلة
اعتمػػاداً علػػى قػػدراتك اؼبعرفيػػة ،وكػػذلك بنػػاءً علػػى خربتػػك ،وكػػذلك بنػػاءً علػػى
توقعاتػػك ،ولكػ ْػن ىنػػا أقػػوؿ لػػك :كػػن مسػػتعداً السػػتعراض أفكػػارؾ اعبديػػدة،

وغَت نظرتك لقدراتك وللعام الذي من حولك.
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 .3احتفظ بسجل مكتوب لكل أفكار الجديدة:
عن ػػدما تكت ػػب أفك ػػارؾ س ػػيكوف م ػػن الس ػػهل علي ػػك الرج ػػوع إىل ى ػػذه
األفكار ،وخاصةً عندما تأيت الفرصة اؼبناسبة لبػدء مثػل ىػذه األفكػار وربويلهػا
إىل مشػػاريع ذباريػػة ،سػػجل أفكػػارؾ ،وراجعهػػا بػػُت كػػل ح ػ ٍ
ُت وحػػُت ،فسػػوؼ
ترى بأنك وبشكل تلقائي ستقوـ بتطوير وتريَت ىذه األفكار.
 .4حاول أن تتعلم ويئًا جدي ًدا كل يوم:
نػػاقش أصػػدقاءؾ ،أو أقاربػػك الػػذين ؽبػػم بػػاع يف ؾبػػاؿ اؼبػػاؿ واألعمػػاؿ،
تكل ػ ػم مػ ػػع أصػ ػػحابك عػ ػػن أفكػ ػػارؾ ،اقػ ػػرأ مػ ػػن مواقػ ػػع االنًتنػ ػػت ،الصػ ػػحف،
اجملبلت ،على سبيل اؼبثاؿ :أنػا مػن النػاس الػذين وببػوف اإلطػػبلع علػى اعبديػد
يف عام اؼبػػاؿ واألعمػاؿو فػأقرأ كػل مػا يقػع يف يػدي عػن التسػويق اإللكػًتوين،
بعد ذلك الحظت بأف ـبزوين اؼبعلومايت حوؿ كث ٍَت من اؼبواضػيع قػد زاد ،وىنػا
يكػػوف احملفػز الرئيسػػي لؤلفكػػار اعبيػػدةو ألنػػك ػػذا سػػوؼ تنظػػر للعػػام بصػػورة
واضحة وبطريقة علمية.
 .5تكلم عن أفكار :
تكلم عػن أفكػارؾ مػع أي ش ٍ
ػخص قػد ينصػت إليػك ،بالنسػبة يل عػاد ًة
ما أتكلم إىل صديقي اؼبقرب جداً ،ولكن إذا م يكن موجػوداً فػإين أتكلػم مػع
نفسي ((يا اهلل)) نعم ،ولكٍت أتكلم مع نفسي عرب الػورؽ ،الفكػرة ىػي عنػدما
تػػتكلم عػػن أفكػػارؾ سػػوؼ تبلحػػظ ب ػػأنك تقػػوـ برربلػػة ىػػذه األفكػػار بطريقػػة
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تتابعيػػةو حبيػػ ث تقػػوـ بإضػػافة وتصػػحيح بعػػض األفكػػار ،أو قػػد تقػػوـ بػػالتخلص
سباما من الفكرةو و ذلك لوجود فكرةٍ أخرى م ذبد فرصتها للنجاح.
 .6استتأل واستتتمع إلتتى مشتتاكل وتطلعتتات وىوايتتات وأحتتالم النتتاس
من حولك :قد تأيت أفكارؾ التجارية مػن خػبلؿ حػل مشػاكل أو تطلعػات أو
أحبلـ الناس ،كيف يبكن ذلك؟ اعبواب ىو:
ارجع إىل اؼباضي القريب ،وسًتى أف معظم األفكار التجاريػة أتػت مػن
حػػل مشػػاكل النػػاس ،فػػاؼبنتَج أو السػػلعة ىػػي سبثػػل ح ػبلا بالنسػػبة للمسػػتهلك،

علػػى س ػػبيل اؼبثػػاؿ :ش ػػركة ) (southwest airlineوجػػدت ب ػأف اؼبس ػػافرين
يبحث ػػوف ع ػػن وس ػػيلة س ػػفر رخيص ػػة فقام ػػت باس ػػتحداث نظ ػػاـ ( low-cost

.)airline

 .7البحث:
دائمػػا عػػن األفكػػار اؼبشػػا ة ألفكػػارؾ ،وعػػن اؼبقػػاالت والكتػػب
احبػػ ث ً

اليت أثْرت الفكرة اليت تتبناىا ،سواء أكانت منتجات أو خدمات.
 .8اعكس أفكار على وكل رسوم بيانية

):(mind map

استخدـ الرسوـ البيانية لتُوضػح فكرتػك بش ٍ
ػكل أكثػر دقػة ،علػى سػبيل
اؼبثػاؿ :قػػم بػربط العناصػر الرئيسػػية لفكرتػػك بشػكل دوائػػر ،أو مربعػػات ،أو قػػم
ٍ
بشكل ىيكلي.
بتوضيحها
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 .9قم بعمل توليفة ألفكار :

ق ػػم بػ ػربط فكػ ػرتُت ،أو ثبلث ػػة أفك ػػار م ػػع بع ػػض ،طريق ػػة واح ػػدة لعم ػػل
ذلكو ىي عملية العصػف الػذىٍت مػع أصػدقائك ،سػوؼ تػرى بأنػك حصػلت
على أفضل النتائج.
 .11طور أفكار بشكل دائم:

قم بتطوير أفكارؾ بناءً على أساس علمي ،ودع العقل البػاطن ىبػرج مػا

بػػو ،وطػػور مػػن قػػدراتكو فعنػػدما ت ػأيت الفرصػػة سػػتكوف يف وضػػع مناسػػب جػػداً
للعمل على فكرتك وتريَت حياتك بكل ما فيها.
مصطلحات االستثمار:
• األورا المالية:

الورق ػ ػػة اؼبالي ػ ػػة :ى ػ ػػي مس ػ ػػتنَد يُظه ػ ػػر االم ػ ػػتبلؾ الق ػ ػػانوين م ػ ػػن قِب ػ ػػل
الشػػخص لسػػهم يف شػػركة اؼبسػػانبة ،ويعكػػس امػػتبلؾ الشػػخص ؽبػػا
قيمػةً ماليػػة .ويف اؼباضػػي كػػاف يصػػدر للورقػػة اؼباليػػة وثيقػػة مطبوعػػةو

إال أف ذلك ترَت بعد نشوء الوثائق اإللكًتونية.
• األصول (الموجودات):

ىي كل ما ُيبلػك وتكػوف لػو قيمػة نقديػةو دبػا يف ذلػك األمػواؿ الػيت
يػػدين للش ػػركة ػػا آخ ػػروف ،وب ػػذلك تك ػػوف أص ػػوؿ الش ػػركة ك ػػل م ػػا
سبتلكو من النقد واآلالت ،إضافةً ؼبديونيتها لدى اآلخرين.
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• األصول الرأسمالية:

األصػوؿ الرأظباليػة :ىػػي أصػوؿ طويلػة األجػػل ،وال يػتم تػداوؽبا بيعػاً
وش ػراءً ض ػػمن العملي ػػات التجاري ػػة اؼبعت ػػادة للش ػركة ،وم ػػن أمثلته ػػا:
اآلالت ،واؼبباين ،وكبوىا.

• األصول المتداولة:

األصػػوؿ اؼبتداولػػة :ىػػي قيمػػة األصػػوؿ اؼبت ػوافرة للشػػركة ،س ػواءً مػػن

النقػػد أو مػػا يبكػػن ربويلػػو بسػػهولة إىل نقػػد ،دبػػا يف ذلػػك حسػػاب
م ػ ػ ػػديونياهتا ل ػ ػ ػػدى اآلخػ ػ ػ ػرين ،واؼبخ ػ ػ ػػزوف ،واألوراؽ اؼبالي ػ ػ ػػة اؼبع ػ ػ ػػدة
ػاجرة قصػ ػػَتة األجػ ػػل .وتُعػ ػػد األصػ ػػوؿ اؼبتداولػ ػػة مهمػ ػػةو أل ػ ػػا
للمتػ ػ َ
تُستخدـ لترطية اؼبصاريف اليومية للشركة البلزمة ؼبزاولة نشاطها.
• إجمالي الناتج المحلي:

إصبػػايل النػػاتج احمللػػي :ىػػو إصبػػايل القيمػػة النقديػػة لكػػل مػػا ينػػتج يف
االقتصاد من سػلع وخػدمات خػبلؿ ع ٍػاـ واحػد .ويُسػتخدـ إصبػايل
الناتج احمللي كمؤش ٍر على صحة وسبلمة وإنتاجية االقتصػاد احمللػي

للدولة.
• إجمالي الهامش الربحي:
يبثل إصبايل اؽبػامش الرحبػي حاصػل قسػمة إصبػايل قيمػة اؼببيعػات -
بعد خصم التكاليف  -على إصبايل قيمة اؼببيعات .ويُعرب عنهػا يف
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شػػكل نسػػبة مئويػػة .علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ :إذا كانػػت مبيعػػات إحػػدى
الش ػ ػػركات تس ػ ػػاوي ٓٓٔ أل ػ ػػف لاير ،وكان ػ ػػت تك ػ ػػاليف مبيعاهت ػ ػػا
تس ػػاوي ٘ ٚأل ػػف لاير ،ف ػػإف إصب ػػايل اؽب ػػامش الرحب ػػي ؽب ػػا يس ػػاوي
ٕ٘ ،)ٚ٘0ٓٓٓ – ٔٓٓ0ٓٓٓ( %والنػ ػ ػ ػ ػػاتج يكػ ػ ػ ػ ػػوف مقسػ ػ ػ ػ ػػوماً
على ٓٓٓ.ٔٓٓ0
• إعادة التوزيع:

تع ػ ػ ػػٍت إع ػ ػ ػػادة التوزي ػ ػ ػػع :إح ػ ػ ػػداث تريػ ػ ػ ػَتات يف تش ػ ػ ػػكيلة احملفظ ػ ػ ػػة
االس ػ ػػتثمارية ،إم ػ ػػا بإض ػ ػػافة اس ػ ػػتثمار ٍ
ات جدي ػ ػػدة تواف ػ ػػق أى ػ ػػداؼ
اؼبس ػ ػػتثمر ،أو بتري ػ ػػَت اس ػ ػػتثمارات احملفظ ػ ػػة بس ػ ػػبب تر ػ ػػَت أى ػ ػػداؼ
اؼبستثمر ،أو مستوى ـباطرتو ،أو الفًتة الزمنية اؼبتاحة لو.

• األرباح المبقاة:

األربػػاح اؼببقػػاة :ىػػي األربػػاح الػػيت تعيػػد الشػركة اسػػتثمارىا بػػدالً مػػن
توزيعهػ ػػا كأربػ ػػاح علػ ػػى ضبلػ ػػة األسػ ػػهم .وتظهػ ػػر األربػ ػػاح اؼببقػ ػػاة يف

ميزانيػػة الشػػركة العموميػػة ربػػت بنػػد حقػػوؽ اؼبسػػانبُت ،وقػػد يشػػار
إليها أحياناً بالفائض اؼبتبقي.
• اإليراد:

ػتج أو خدمػ ٍػة.
اإلي ػرادات :ىػػي األم ػواؿ الػػيت ُذبػػٌت مقابػػل تقػػدًن منػ ٍ
وزبتلف عن األربػاح يف أف األربػاح سبثػل اؼبتبقػي مػن اإليػرادات بعػد

141

آفاق االستثمار

خصػػم تكػػاليف اإلنتػػاج والتوزيػػع أو تكػػاليف تقػػدًن اػبدمػػة ،ودفػػع
ٍ
مستحقة أخرى.
أي ضرائب
وتصف الشركات اليت تقدـ خ ٍ
ػدمات كالكهربػاء واالتصػاالت عنػد
إصػػدارىا لقوائمهػػا اؼباليػػة دخلَهػػا بػ ػ (اإلي ػرادات) ،يف حػػُت تصػػف
الشػ ػػركات اؼبصػ ػػنعة ؼبنتجػ ػ ٍ
ػات ؿبػ ػػددة كاألغذيػ ػػة واؼببلبػ ػػس دخلَهػ ػػا
بػ(اؼببيعات).
• تكلفة المبيعات:
تكلفة اؼببيعػات :ىػي كافػة النفقػات الػيت تػدخل يف إنتػاج منتجػات
الشػ ػػركة .ويبكػ ػػن أف تتضػ ػػمن ىػ ػػذه النفقػ ػػات علػ ػػى سػ ػػبيل اؼبثػ ػػاؿ:
مصاريف اإلنتاج ،والتسويق ،ورواتب اؼبوظفُت ،وغَتىا.
• التنويع:

التنويع :ىو اسًتاتيجية اسػتثمارية يػوزع مػن خبلؽبػا الفػرد أموالػو اؼبتاحػة
لبلسػػتثمار علػػى أسػواؽ أو صػػناعات أو أوراؽ ماليػػة ـبتلفػػةو ويهػػدؼ
التنويػػع إىل ضبايػػة احملفظػػة االسػػتثمارية للفػػرد يف حػػاؿ تراجعػػت العوائػػد
اؼبتحققة من أحد القطاعات أو األوراؽ اؼبالية اؼبختارة.

• التقرير السنوي:
ىو التقرير الذي يتوجب علػى كػل شػركة مس ٍ
ػانبة عامػة أف تػزود بػو
مس ػػانبيها ك ػػل ع ػػاـ .ويتض ػػمن ق ػػائميت اؼبرك ػػز اؼب ػػايل وال ػػدخل ،وال
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يقتصػػر التقريػػر السػػنوي علػػى التفاصػػيل اؼباليػػة فحسػػبو بػػل يشػػمل
معلومات عامة عن الشركة.
• التةخم:
التضػػخم :ىػػو االرتفػػاع الكبػػَت و اؼبسػػتمر ؼبعظػػم أسػػعار السػػلع و
اػبػػدمات .وغالب ػاً مػػا يكػػوف التضػػخم مصػػاحباً لف ػًتات االنتع ػػاش
االقتصادي.
• التقييم:
التقي ػػيم :ى ػػو عمليػػة تق ػػدير القيم ػػة لؤلصػػل أو لبلس ػػتثمار .ويبك ػػن
أيض ػاً أف يعػػٍت تقػػدير القيمػػة اؼبسػػتقبلية باسػػتخداـ بيانػػات تشػػمل
معػػدالت ـبتلفػػة ،مثػػل :معػػدالت السػػعر إىل العائػػد ،أو السػػعر إىل
اؼببيعات ،أو السعر إىل القيمة الدفًتية .ويبكػن أف يػتم التقيػيم بنػاءً
علػ ػػى التوقعػ ػػات طويلػ ػػة األجػ ػػل بقيػ ػػاـ الشػ ػػركة بتطػ ػػوير منػ ػػتَج ،أو
التوسع يف اغبصة السوقية.
• حقو المساىمين:
يطلق على حقوؽ اؼبسانبُت أحياناً :صايف األصوؿ ،ويتم حسػاب
حق ػػوؽ اؼبسػ ػػانبُت بإض ػػافة األربػ ػػاح اؼببق ػػاة لػ ػػدى الش ػػركة  -وىػ ػػي
اؼببالغ اؼبتبقية بعػد توزيػع األربػاح علػى ضبلػة األسػهم  -إىل األمػواؿ
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اؼبس ػػتثمرة ل ػػدى الش ػػركة ،وىبص ػػم م ػػن ن ػػاتج إض ػػافة م ػػا ذك ػػر صبي ػػع
التزامػػات الشػػركة القصػػَتة والطويلػػة األجػػل .ويػػتم اإلشػػارة عػػادةً إىل
حقوؽ اؼبسانبُت (صايف األصوؿ) يف التقرير اؼبايل السنوي.
• الخسائر الرأسمالية:
اػبسػػائر الرأظباليػػة :ىػػي تلػػك الناذبػػة عػػن بيػػع أصػ ٍػل مػػن األصػػوؿ
الرأظبالية بسع ٍر أقل من السعر الذي دفع لشرائو.
• الدخل:
يبثل الدخل  -الذي يعرؼ أيضاً بالعائد  :-إصبػايل اؼببػالغ النقديػة
واألصوؿ األخرى اليت تعود منفعتها لؤلفراد أو الشركات.
• السو المالية:
الس ػػوؽ اؼباليػػة :ى ػػو اؼبك ػػاف الفعل ػػي الػػذي ي ػػتم فيػػو ت ػػداوؿ األوراؽ
اؼبالية ،كما يشمل الشراء والبيع اإللكًتوين اؼبنظم لؤلوراؽ اؼبالية.
• السيولة:
السػػيولة تعػػٍت :األصػػوؿ اؼبسػػتثمرة الػػيت يبكػػن ربويلهػػا بسػ ٍ
ػرعة ويسػػر
َ
ٍ
إىل نق ػ ٍػد ب ػػدوف خس ػػارة ،أو خبس ػػارة يس ػػَتة يف قيمته ػػا .ويبك ػػن أف
تكوف األصوؿ اؼبستثمرة سػهلة التسػييل إذا كػاف مػن اؼبمكػن بيعهػا
وشراؤىا بسهولة.
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• السهم:
السػهم :ىػو اسػػتثمار يبثػل حصػة اؼبلكيػػة يف الشػركة ،وىبػوؿ اؼبالػػك
لو اغبصوؿ على ٍ
جزء من أرباح الشركة وأصوؽبا.
• الصندو االستثماري:
برنامج استثمار مشػًتؾ يهػدؼ إىل إتاحػة الفرصػة للمسػتثمرين فيػو
باؼبشػاركة صباعيػاً يف أربػػاح الربنػػامج ،ويػػديره مػػدير الصػػندوؽ مقابػػل

رسوـ ؿبددة.

• العائد على االستثمار:
وبسب العائد على االستثمار بقسػمة ؾبمػوع األربػاح اؼبتحققػة مػن
بي ػػع األس ػػهم عل ػػى حج ػػم اؼبب ػػالغ اؼبس ػػتثمرة ،ويُع ػػرب عن ػػو يف ش ػػكل
نس ػ ػػبة مئوي ػ ػػة ،فعل ػ ػػى س ػ ػػبيل اؼبث ػ ػػاؿ :إذا ت اس ػ ػػتثمار ٓٓٓ٘ لاير،
وأصػػبحت بعػػد عػػامُت مػػن اسػػتثمارىا تسػػاوي ٓٓ٘ ٚلاير  ،فػػإف
نسبة العائد على االستثمار تكوف ٓ٘ .%ويتم اغبصوؿ على ىػذه
النتيجة بقسمة الػربح وىػو ٕٓٓ٘ لاير (ٓٓ٘ )٘ٓٓٓ - ٚعلػى
قيم ػ ػػة االس ػ ػػتثمار البالر ػ ػػة ٓٓٓ٘ لاير .وللحص ػ ػػوؿ عل ػ ػػى العائ ػ ػػد
السنوي ،تتم قسمة الػ ٓ٘ %على عدد سنوات االستثمار.
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• القيمة الدفترية:
القيمة الدفًتية :ىي صايف قيمة أصوؿ الشػركة ،أو إصبػايل األصػوؿ
بعػػد خصػػم اؼبطلوبػػات .ودبقارنػػة القيمػػة الدفًتيػػة للشػػركة مػػع قيمتهػػا
السوقية يستطيع اؼبستثمر ربديد مػا إذا كػاف سػعر السػهم أعلػى أو
أقػػل مػػن قيمتػػو العادلػػة للمخػػزوف .واؼبخػػزوف يشػػمل كػػل منتجػػات
الشركةو سػواءً اؼبنػتج النهػائي ،أو الػذي يف إحػدى مراحػل اإلنتػاج.
وي ػ ػػدخل في ػ ػػو أيض ػ ػاً اؼب ػ ػواد اػب ػ ػػاـ ال ػ ػػيت تُس ػ ػػتخدـ يف إنت ػ ػػاج اؼبن ػ ػػتَج
النهائي.

• المطلوبات (الخصوم):
اؼبطلوبػػات :ىػػي االلتزامػػات اؼبسػػتحقة علػػى أصػػوؿ الشػػركة الػػيت يبكػػن
أف ترطػػي البنػػود التاليػػة :الػػذمم الدائنػػة (اؼبػػوردوف) ،واألجػػور والرواتػػب،
والتوزيعات اؼبستحقة ،والضرائب ..وأي ٍ
ديوف أخرى قائمة.
• المحفظة االستثمارية:
عند امتبلؾ الفرد ألكثر من ورقة مالية فهو بػذلك قػد كػوف ؿبفظػة
اسػ ػػتثمارية .ويتكامػ ػػل بنػ ػػاء احملفظػ ػػة بش ػ ػراء أسػ ػػهم أو اسػ ػػتثمارات
إض ػ ػ ػ ػػافية .ويه ػ ػ ػ ػػدؼ تك ػ ػ ػ ػػوين احملفظ ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػػتثمارية إىل اختي ػ ػ ػ ػػار
االس ػػتثمارات ال ػػيت يُتوق ػ ػع ارتف ػػاع قيمته ػػا يف اؼبس ػػتقبل ،ويس ػػتطيع
اؼبسػػتثمر زبفػػيض مسػػتوى اؼبخػػاطر يف ؿبفظتػػو مػػن خػػبلؿ التنويػػع
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فيهػػاو باختيػػار أوراؽ ماليػػة منوعػػة يكػػوف بعضػػها قػػادراً علػػى مػػنح
عوائد جيدة ربت أي ظروؼ اقتصادية.
• المخاطرة:
ػتثمر ،أو
تُع ػػرؼ اؼبخ ػػاطرة بإمكاني ػػة خس ػػارة أص ػػل رأس اؼب ػػاؿ اؼبس ػ َ
خسػػارة القػػوة الش ػرائية لػػو .وربمػػل االسػػتثمارات نِ َس ػباً متفاوتػػة مػػن
اؼبخ ػػاطر .وبش ػ ٍ
ػكل ع ػػاـ ،كلم ػػا زادت مس ػػتويات اؼبخػ ػػاطرة زادت
معها إمكانات ربقيق عوائد أعلى.
• وربدد درجة ربمػل الفػرد للمخػاطرة أو اؼبخػاطر الػيت يرغػب ربملهػا
آخػ ػ ػػذاً يف االعتبػ ػ ػػار أىدافػ ػ ػػو االسػ ػ ػػتثمارية والفػ ػ ػػًتة الزمنيػ ػ ػػة اؼبقػ ػ ػػررة
لبلستثمار .وكقاعػدةٍ عامػة فػإف اؼبسػتثمر يقلػل مػن العوائػد اؼبمكنػة
مػػن اسػػتثماراتو إذا م يكػػن راغبػاً يف ربمػػل بعػػض اؼبخػػاطر ،فمػػثبلً:
إذا قرر وضع أموالو كوديع ٍػة يف البنػك ال ينطػوي وجودىػا علػى أي
ـبػ ػػاطر ،فإنػ ػػو مػ ػػن غػ ػػَت اؼبػ ػػرجح أف تتجػ ػػاوز العوائ ػ ػػد اؼبتحققػ ػػة ل ػ ػػو
مستوى التضخم.
• النفقات:
ى ػػي اؼبص ػػاريف ال ػػيت تتحمله ػػا الش ػػركة خ ػػبلؿ مزاولته ػػا لنشػ ػػاطها
التجػػاري ،وتشػػمل علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ :اؼبصػػروفات اؼبتعلقػػة ب ػػإدارة
شؤوف الشركة.
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أىمية االستثمار:
يبكن تلخيص أنبية االستثمار بالنقاط التالية:
• زيادة الدخل القومي.
• إهباد فرص عمل.
• دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
• زيادة اإلنتاج ،ودعم اؼبيزاف التجاري وميزاف اؼبدفوعات.
وقد أَْولػت الػدوؿ اؼبتقدمػة اىتمامػاً كبػَتاً باالسػتثمار مػن خػبلؿ قيامهػا
بإص ػػدار القػ ػوانُت والتشػ ػريعات اؼبش ػػجعة لبلس ػػتثمار والبلزم ػػة النتق ػػاؿ
ط ىػذا اؼبوضػوع االىتمػػاـ
رؤوس األمػواؿ .أمػا يف الػدوؿ الناميػة فلػػم يُعػ َ
الكػػايف علػػى الػػرغم مػػن نػػدرة رأس اؼبػػاؿ يف ىػػذه الػػدوؿ .وتعػػود ىػػذه
الندرة يف رأس اؼباؿ لؤلسباب التالية:
• البفاض معدالت مبو الدخل القومي.
• ارتفاع معدالت االستهبلؾ.
• ارتفاع معدالت النمو السكاين.
• عدـ توفر البيئة واؼبناخ اؼببلئم لبلستثمار.
• ضعف الوعي االدخاري واالستثماري.
• االستخداـ غَت العقبلين لرأس اؼباؿ اؼبتاح.
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أىداف االستثمار:
قد تكػوف ىػذه األىػداؼ مػن أجػل النفػع العػاـ (كاؼبشػروعات العامػة
الػ ػ ػػيت تقػ ػ ػػوـ ػ ػ ػػا الدولػ ػ ػػة) ،أو مػ ػ ػػن أج ػ ػ ػػل ربقي ػ ػ ػػق العائػ ػ ػػد أو ال ػ ػ ػربح
(كاؼبشروعات اػباصة) ،ومن األىداؼ أيضاً:
• ربقيق ٍ
عائد مناسب يساعد على استمرارية اؼبشروع.
• احملافظة على قيمة األصوؿ اغبقيقية.
• استمرارية اغبصوؿ على الدخل والعمل على زيادتو.
• ضماف السيولة البلزمة.
أنواا االستثمار:
 االستتتثمار الحقيقتتي واالستتتثمار المتتالي :االسػػتثمار اغبقيقػػي :ىػػو
االستثمار يف األصوؿ اغبقيقية (اؼبفهوـ االقتصادي) ،أما االسػتثمار
اؼبػ ػػايل :فهػ ػػو الػ ػػذي يتعلػ ػػق باالسػ ػػتثمار يف األوراؽ اؼباليػ ػػة كاألسػ ػػهم
والسندات وشهادات اإليداع وغَتىا.
 االس تتتثمار طوي تتل األج تتل واالس تتتثمار قص تتير األج تتل :االس ػػتثمار

طويػػل األجػػل :ىػػو الػػذي يأخػػذ شػػكل األسػػهم والسػػندات ،ويُطلَػق
علي ػػو :االس ػػتثمار الرأظب ػػايل .أم ػػا االس ػػتثمار قص ػػَت األج ػػل :فيتمث ػػل
باالسػ ػػتثمار يف األوراؽ اؼباليػ ػػة الػ ػػيت تأخػ ػػذ شػ ػػكل أذونػ ػػات اػبزينػ ػػة،
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والقبػ ػػوالت البنكيػ ػػة ،أو بشػ ػػكل شػ ػػهادات اإليػ ػػداعو ويُطلَ ػ ػق عليػ ػػو:
االستثمار النقدي.
 االستثمار المستقل واالستثمار المحفتز :االسػتثمار اؼبسػتقل :ىػو
األساس يف زيادة الدخل والنػاتج القػومي مػن قِبَػل قطػاع األعمػاؿ أو
اغبكومػػة أو مػػن اسػػتثما ٍر أجنػػيب .أمػػا االسػػتثمار احملفػػز :فهػػو الػػذي
يأيت نتيجةً لزيادة الدخل (العبلقة بينهما طردية).
 االستتتثمار المتتادي واالستتتثمار البشتتري :االسػػتثمار اؼبػػادي :ىػػو
الػػذي يبثػػل الشػػكل التقليػػدي لبلسػػتثمار (أي االسػػتثمار اغبقيقػػي)،
أم ػػا االس ػػتثمار البش ػػري :فيتمث ػػل باالىتم ػػاـ بالعنص ػػر البش ػػري م ػػن
خبلؿ التعليم والتدريب.

 االستتتثمار فتتي مجتتاالت البحتتث والتطتتوير :وبتػػل ىػػذا النػػوع مػػن
االسػػتثمار أنبيػةً خاصػةً يف الػػدوؿ اؼبتقدمػػةو حيػػ ث زبصػػص لػػو ىػػذه
الدوؿ مبالغ طائلةو ألنو يسػاعد علػى زيػادة قػدرة منتجاهتػا التنافسػية

يف السوؽ العاؼبية ،وأيضاً إهباد طرؽ جديدة يف اإلنتاج.

 طبيعة العالقة بين العائد ودرجة المخاطرة:

• عائ تتد االس تتتثمار :ى ػػو" :العائ ػػد ال ػػذي وبص ػػل علي ػػو ص ػػاحب رأس
اؼباؿ مقابل زبليو عن االسػتمتاع دبالػو للرػَت ،ولفػًتة زمنيػة معينػة" ،أو
يبكػػن أف يعػػرؼ علػػى أنػػو" :شبػػن لتحمػػل عنصػػر اؼبخػػاطرة ،أو عػػدـ
التأك ػػد" ،وكلم ػػا ك ػػاف طم ػػوح اؼبس ػػتثمر باغبص ػػوؿ عل ػػى عائ ػ ٍػد أك ػػرب
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كانػػت درجػػة اؼبخػػاطرة أكػػرب ،فالعبلقػػة طرديػػة .وىنػػاؾ عبلقػػة أيض ػاً
بػػُت ط ػػوؿ فػػًتة االس ػػتثمار ودرجػػة اؼبخ ػػاطرة ،أي كلمػػا زادت الف ػػًتة
ػتثمر زادت درجػ ػػة اؼبخػ ػػاطرة .واؼبخ ػ ػػاطرة
السػ ػػًتجاع رأس اؼبػ ػػاؿ اؼبسػ ػ َ

تظه ػػر نتيجػ ػةً لظ ػػروؼ ع ػػدـ التأك ػػد احمليط ػػة باحتم ػػاالت ربقي ػػق أو
ع ػػدـ ربقي ػػق العائ ػػد اؼبتوقػ ػع .والعبلق ػػة ب ػػُت العائ ػػد ودرج ػػة اؼبخ ػػاطرة
تكوف متباينةً حبسب طبيعػة وحجػم االسػتثمار .وىنػاؾ ثػبلث فئ ٍ
ػات
صنفوا حبسب تقبلهم لدرجة اؼبخاطرة وىم:
من األفراد ُ

• فئت تتة متجنبت تتي المخت تتاطرة :ودرج ػػة اسػ ػػتعدادىا لتحم ػػل اؼبخػ ػػاطرة
ضعيفة ،وعاد ًة ما تكوف ىذه الفئة من اؼبستثمرين اعبدد.
• فئتتة البتتاحثين عتتن المختتاطرة :وتكػػوف علػػى اسػ ٍ
ػتعداد تػػاـ لتحمػػل
اؼبخاطرة ،وعاد ًة ما تكوف ىذه الفئة من اؼبستثمرين القدامى.
• فئتتة المستتتثمرين المحايتتدين :وسبثػػل اغبالػػة الوسػػط بػػُت اغبػػالتُت
السابقتُت.

األسس والمبادئ العلمية في اتخاذ القرارات االستثمارية:
هب ػػب عل ػػى متخ ػػذ القػ ػرارات أف يراع ػػي بع ػػض اؼبب ػػادئ عن ػػد ازب ػػاذ
القرار منها:
• مبدأ تعدد اػبيارات ،أو الفرص االستثمارية.
• مبدأ اػبربة والتأىيل.
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• مبدأ اؼببلئمة (أي اختيار اجملاؿ االستثماري اؼبناسب).
• مبدأ التنوع أو توزيع اؼبخاطر االستثمارية.
محددات االستثمار:
• العائػػد علػػى االسػػتثمار (عبلقػػة عكسػػية طبقػاً للمفهػػوـ االقتصػػادي
لبلستثمار).
ػتثمر
• الكفايػػة اغبديػػة ل ػرأس اؼبػػاؿ (اإلنتاجيػػة اغبديػػة لػرأس اؼبػػاؿ اؼبسػ َ
اؼبستثمر).
أو العائد على رأس اؼباؿ
َ

• التقدـ العلمي والتكنولوجي.
• درجة اؼبخاطرة.

• مدى توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واؼبناخ االستثماري.
• عوام ػ ػػل أخ ػ ػػرى ،مث ػ ػػل :ت ػ ػػوفر ال ػ ػػوعي االدخ ػ ػػاري ،واالس ػ ػػتثماري،
وكذلك مدى توفر السوؽ اؼبالية الفعالة.
أنواا المخاطر:
ٔ -ـباطر السوؽ.
ٕ -اؼبخاطرة اؼبنتظمة.
ٖ -اؼبخاطرة غَت اؼبنتظمة.
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امللحق الثاىي

تنقسم أمواؿ اعبهات اػبَتية إىل أمواؿ واجبػة يف حػق اهلل تعػاىل وأمػواؿ
غَت واجبة.
األموال الواجبة :كالزكاة والنذور والكفارات واؽبدي.
واألموال غير الواجبة :كالصدقات العامة واؽببات واألوقاؼ.
وىذه على ضربين:

ٔ -عامة :وىي غَت ـبصصة لفئة أو ٍ
نشاط ما.

ٕ -مخصصةُ :حددت فيها جهة الصرؼ.

ولكل من ىذه األمواؿ أحكاـ وضوابط.
وتنقسم ىذه األمواؿ الواجبة وغَت الواجبة إىل ما هبوز اسػتثماره ومػا ال
هبوز ،على التفصيل التايل:
النوا األول :األموال التي ال يجوز استثمارىا
وىػي أمػواؿ الزكػاة ،والنػػذور ،والكفػارات ،واؽبػدي ،والصػدقات واؽببػػات
احملدد صرفها ،وعلة عدـ اعبواز:
ٔ -أ ػ ػػا أم ػ ػواؿ ؼبس ػ ػػتحقُت معين ػ ػػُت وج ػ ػػب ص ػ ػػرفها ؽب ػ ػػم وال هب ػ ػػوز أف
ِ
يستثمر اؼبرء أو اعبهة اػبَتية أمواالً ال سبلكها.
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ػالف ؼب ػػا علي ػػو صبه ػػور
ٕ -أن ػػو بالنس ػػبة للزك ػػاة فتأخَتى ػػا الس ػػتثمارىا ـب ػ ٌ
العلماء من أ ا ذبب على الفور.
ٖ -أف استثمارىا يُعرض بعضها لئلنفاؽ علػى غػَت مسػتحقيها كػبعض

اإلداريُت وغَتىم ،والواجب صرفها كلها ؼبستحقيها أل ا حق ؽبم.

ض لل ػربح واػبسػػارة وال يص ػػح ع ػػرض
ٗ -أف االسػػتثمار اؼبش ػػروع معػػر ٌ
أمواؿ اؼبستحقُت ؼبخاطر اػبسارة.
٘ -أف اعبه ػػات اػبَتي ػػة ليس ػػت كله ػػا دبثاب ػػة نائ ػػب اإلم ػػاـ ب ػػل بعض ػػها
أقػػرب إىل الوكيػػل عػػن صػػاحب اؼبػػاؿ منػػو إىل نائػػب اإلمػػاـ ،والوكيػػل يف حكػػم
من وكلو ،فكما أنو ال هبوز للمرء أف يستثمر أمواؿ زكاتػو وغَتىػا فبػا ىػو ؿبػ اد ٌد
وجهة صرفو فكذلك ىذا النوع من اعبهات اػبَتية.
وممن أفتى بعدم جواز استثمار ىذا النوا من األموال وبخاصة الزكاة:
علم ػ ػػاء اللجن ػ ػػة الدائم ػ ػػة للبحػ ػ ػوث العلمي ػ ػػة واإلفت ػ ػػاء باؼبملك ػ ػػة العربي ػ ػػة
السػ ػػعودية ،اؼبشػ ػػاي ( :عبػ ػػدالعزيز بػ ػػن بػ ػػاز ،عبػ ػػدالرزاؽ عفيفػ ػػي ،عبػ ػػداهلل بػ ػػن
غدياف ،عبداهلل بن قعود) ،والشػي ؿبمػد بػن صػا ،بػن عثيمػُت ،والشػي بكػر
أبو زيد ،وغَتىم من اؼبعاصرين ،واجملمع الفقهي اإلسبلمي التػابع لرابطػة العػام
اإلسبلمي ،وؾبمع الفقو اإلسبلمي يف مدينة لكنو يف اؽبند.
وقػػاؿ بػػاعبواز بعػػض اؼبعاصػرين إال أ ػػم وضػػعوا شػػرطاً يكفػػي يف تطبيقػػو
أف يػػؤوؿ األمػػر إىل عػػدـ اعب ػواز أال وىػػو :عػػدـ وجػػود ٍ
حاج ػة ماس ػة ؼبسػػتحقي
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حاؿ اؼبسلمُت اليوـ وما ىم فيو من فقر وع َػوز عػرؼ
الزكاة للماؿ .ومن عرؼ َ
أف ىذا الضابط غَت متحق ٍق فيهم.
فتاوى العلماء:
أوالً :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
ٔ -فتوى اللجنة يف عدـ جواز استثمار أمواؿ الزكاة:
(ال هبػوز لوكيػػل اعبمعيػػة اسػػتثمار أمػواؿ الزكػػاة ،وإف الواجػػب صػػرفها يف
مصػػارفها الشػػرعية اؼبنصػػوص عليهػػا بعػػد التثبػػت يف صػػرفها يف اؼبسػػتحقُت ؽبػػاو
ألف اؼبقصود منها سد حاجة الفقراء وقضػاء ديػن الررمػاءو وألف االسػتثمار قػد
يفوت ىذه اؼبصا ،أو يؤخرىا كثَتا عن اؼبستحقُت .وباهلل التوفيق) (ٔ).
ٕ -فتوى اللجنة يف التصرؼ يف أمواؿ الصدقات احملدد صرفها:
ُس ػئلَت اللجن ػػة( :سػػلمٍت أح ػػد احملس ػػنُت مبلر ػاً م ػػن اؼبػػاؿ لتوزيع ػػو عل ػػى
الفق ػراء واؼبسػػاكُت ،فقمػػت بتوزيعػػو حسػػب وصػػيتو ،وبقػػي منػػو جػػزء ،وحرص ػاً
مٍت على اسػتمرار النفػع للفقػراء وخوفػاً أف ال وبصػل مثػل ىػذا اؼببلػغ مسػتقببلً،
تصرفت يف ىذا اعبػزء اؼبتبقػي باالسػتثمار ،ويف حػدود سػنة صػار الػربح ضػعف
رأس اؼبػػاؿ ،واؽبػػدؼ مػػن ذلػػك صػػرؼ األربػػاح يف وجػػوه اػبػػَتو ألف رأس اؼبػػاؿ
من الصدقات اؼبطلقة ال الزكاة ،فهل تصريف ىذا يف ؿبلو؟

(ٔ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (.)ٗ٘ٗ/ٜ
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ػت يف
وأجابػ ػػت( :الواج ػ ػػب عليػ ػػك اؼبب ػ ػػادرة بتوزيػ ػػع الص ػ ػػدقة الػ ػػيت ُوكل ػ ػ َ
توزيعهػػا علػػى مسػػتحقيها ،وال هبػػوز لػػك تػػأخَت التوزيػػع ،وال االذبػػار ػػا ،فمػػا
فعلتػػو خطػػأ ،وعليػػك التوبػػة منػػو واؼببػػادرة بتوزيػػع اؼبتبقػػي منهػػا ،وأرباحهػػا الػػيت

حصلت من االذبار ا ،وال تع ْد ؼبثل ىذا .وباهلل التوفيق) (ٔ).

ٖ -فتوى اللجنة يف جواز استثمار أمواؿ الصدقات العامة:
(إذا كاف اؼباؿ اؼبذكور يف السؤاؿ من الزكاة فالواجػب صػرفو يف مصػارفو
الشرعية من حُت يصل إىل اعبمعية ،وأما إف كاف مػن غػَت الزكػاة فػبل مػانع مػن
التجػػارة فيػػو ؼبصػػلحة اعبمعيػػةو ؼبػػا يف ذلػػك مػػن زيػػادة النفػػع ألىػػداؼ اعبمعيػػة
وللمسانبُت فيها .وباهلل التوفيق) (ٕ).
ثانياً :فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
ُسئل الشي رضبو اهلل:
ىل هبوز استثمار أمواؿ الزكاة والصدقات بالنسبة للجاف الدعوية؟
فأجػاب( :أمػػا الزكػػاة فػبل هبػػوزو أل ػػا لػػدفع حاجػة الفقػػَت اغباضػػر ،وىػػو إذا
اسػػتثمرىا ردبػػا وبلػػو للفقػراء اؼبوجػػودين ويسػػترل ىػػذا الفقػراء الػػذين م يوجػػدوا اآلف،
وىي لدفع حاجة الفقراء اغباضرين ،فبل هبوز استثمار الزكاة يف مشاريع.
(ٔ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (ٗٔ.)ٕٕٛ/
(ٕ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (.)ٖٗٓ/ٜ
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أما الصدقات فنعم ،ردبا نقوؿ :إذا كانت الصدقات فائضةً عػن حاجػة
أىل البلد ورأى أف يستثمرىا فهذا جيد ،بشرط أال وبرـ اؼبوجػودين اآلف ،فػإذا
ق ػػاؿ قائ ػ ٌػل يف الزك ػػاة :وإذا ك ػػاف أى ػػل البل ػػد ال وبتاجو ػػا؟ قلن ػػا :اعطه ػػا ال ػػببلد
األخرى من ببلد اؼبسلمُت يف الشرؽ أو يف الررب ،أما الصدقة فهي أوسع.

فحاصػػل اعب ػواب اآلف وىػػو ج ػواب مهػػمو ألف بعػػض أىػػل اػبػػَت الػػذين
يتولوف مثل ىذه اعبمعيات يتصرفوف تصرفاً حبسػن نيػة لكنػو غػَت صػا :،الزكػاة
ال هب ػ ػػوز أف يُنش ػ ػػأ فيه ػ ػػا أش ػ ػػياء اس ػ ػػتثماريةو أل ػ ػػا ُوج ػ ػ َػدت يف حاج ػ ػػة الفق ػ ػػَت
اغباضر ،فإف كاف البلد ليس فيو فقراء نُقلَت إىل أقرب الببلد إليهم) (ٔ).

وق ػػاؿ إجابػ ػةً عل ػػى س ػ ػؤاؿ آخ ػػر( :وأم ػػا اس ػػتثمارىا يف شػ ػراء العق ػػارات
وشبهها فبل أرى ذلك جػائزاًو ألف الواجػب دفػع حاجػة الفقػَت اؼبسػتحق اآلف،

وأمػ ػػا الفق ػ ػراء يف اؼبس ػ ػػتقبل فػ ػػأمرىم إىل اهللو لك ػ ػػن كونن ػ ػػا قبعلهػ ػػا يف عق ػ ػػارات
لبلستثمار وىي زكاة تدفع اغباجة اؼبلحة ،أقوؿ :إف ىذا حر ٌاـ وال هبوز) (ٕ).
ثالثاً :قرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي
(اغبمػػد هلل وحػػده ،والصػػبلة والسػػبلـ علػػى مػػن ال نػػيب بعػػده ،سػػيدنا
ؿبمػػد وعل ػػى آل ػػو وص ػػحبو ،أم ػػا بعػػد :ف ػػإف ؾبل ػػس اجملم ػػع الفقه ػػي اإلس ػػبلمي،
برابطػػة العػػام اإلسػػبلمي ،يف دورتػػو اػبامسػػة عشػػرة اؼبنعقػػدة دبكػػة اؼبكرمػػة ،الػػيت
(ٔ) لقاء الباب اؼبفتوح (ٓ٘ٔ)ٔ٘/
(ٕ) لقاء الباب اؼبفتوح (ٔ)ٙٚ/
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بػػدأت يػػوـ السػػبت ٔٔ رجػػب ٜٔٗٔى ػ ،اؼبوافػػق ٖٜٜٔٔٛ/ٔٓ/ـ قػػد نظػػر
يف موضػوع اسػػتثمار أمػواؿ الزكػػاة .وبعػد التػػداوؿ واؼبناقشػة ،والتأمػػل يف أحكػػاـ
إخراج الزكاة ومصارفها ،قرر اجمللس ما يلي:
هب ػػب إخػ ػراج زك ػػاة األمػ ػواؿ عل ػػى الف ػػور ،وذل ػػك بتمليكه ػػا ؼبس ػػتحقيها
اؼبوج ػػودين وق ػػت وج ػػوب إخراجه ػػا ،ال ػػذين ت ػػوىل اهلل س ػػبحانو تعيي ػػنهم ب ػػنص
ات لِْل ُف َقػػر ِاء والْمسػػاكِ ِ
ُت} [التوبػػة]ٙٓ:و
كتابػػو ،فقػػاؿ عػػز شػػأنُو{ :إمبػَػا الصػ َػدقَ ُ َ َ َ َ
ؽبذا فبل هبوز استثمار أمواؿ الزكاة لصاٍ ،
أحد من مستحقيها) (ٔ).
النوا الثاني :األموال التي يجوز استثمارىا
وىػػي األم ػواؿ الػػيت م ُربػػدد جهػػة صػػرفها ،وىػػي الصػػدقات والتربعػػات
لفئة أو ٍ
العامة اليت م ُزبصص ٍ
نشاط ما.
وىذه هبوز استثمارىا باالتفاؽ ،ولكن بضوابط ،قبملها فيما يلي:
ضوابط جواز استثمار أموال الجهات الخيرية:
ٍ
ؾباالت مشروعة ،فبل هبوز استثمارىا فيما حرـ اهلل.
األول :أف يكوف يف
الثتتاني :مراعػػاة حاجػػة احملتػػاجُت حبيػػ ث ال توجػػد وجػػوه صػ ٍ
ػرؼ ضػػرورية

تقتضي الصرؼ الفوري ؽبذه األمواؿ.

(ٔ) رقم القرار ٘ :رقم الدورة ٔ٘ :بشػػأف استثمار أمػ ػواؿ الزكاة.
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الثال تتث :أف يَرلُػ ػب عل ػػى الظ ػػن م ػػن اس ػػتثمار ى ػػذه األم ػ ػواؿ مص ػػلحة

حقيقية راجحة.

الرابتع :أف يُسػػنَد اإلشػراؼ علػػى اسػػتثمار ىػذه األمػواؿ إىل ذوي العلػػم

الشرعي واػبربة االقتصادية واألمانة.

وباد التوفيق ،،،
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أهه املزاجع
ٔ -دراسات ميدانية خاصة يف القطاع اػبَتي للمؤلف.
ٕ -دراسػػة بعنػواف( :األطػػر القانونيػػة ذات العبلقػػة بالقطػػاع اػبػػَتي والتطػػوعي
يف اؼبملك ػ ػػة العربي ػ ػػة الس ػ ػػعودية) لؤلس ػ ػػتاذ /موس ػ ػػى ب ػ ػػن جرم ػ ػػاف العتي ػ ػػيب
ٕٓٓٚـ( .تتوفر نسخة إلكًتونية على اإلنًتنت).
ٖ -مػ ػػوجز رأس اؼبػ ػػاؿ لفردري ػ ػػك أقبلػ ػػز ،ترصب ػ ػػة فػ ػػا ،اعبب ػ ػػار (تتػ ػػوفر نس ػ ػػخة
إلكًتونية على االنًتنت).
ٗ -ك ػػي تب ػػٍت منظم ػػة غ ػػَت حكومي ػػة ص ػػرَتة وجي ػػدة ،م ػػن إص ػػدارات اؼبعه ػػد
ال ػ ػػديبقراطي ال ػ ػػوطٍت للش ػ ػػؤوف الدولي ػ ػػة (تت ػ ػػوفر نس ػ ػػخة إلكًتوني ػ ػػة عل ػ ػػى
االنًتنت).
٘ -إدارة اؼبوارد البشرية للدكتور زكي ؿبمود ىاشم.
 - ٙمشروعية اإلنفاؽ على األنشطة اإلعبلمية للدكتور أضبد السهلي.
- ٚطرؽ استثمار األمواؿ للدكتور ؿبمد عبد اهلل عريب.
 - ٛحوؿ األسهم وحكم الربا للشي ؿبمد العثيمُت.
 - ٜحبوث يف االقتصاد اإلسبلمي للشي عبد اهلل اؼبنيع.
ٓٔ -اعبامع يف فقو النوازؿ للشي صا ،بن ضبيد.
ٔٔ -تنمية اؼبوارد اؼبالية والبشرية يف اؼبنظمات اػبَتية لسليماف العلي.
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ٕٔ ن-ش ػػرة بي ػػت اػب ػػَت ،تص ػػدر ع ػػن صبعي ػػة بي ػػت اػب ػػَت  -ديب  -اإلم ػػارات
العربية اؼبتحدة ،العدد الثامن ،السنة الرابعة ،إبريل .2002
ٖٔ -ورقة مقدمة للملتقى السنوي السابع للجهػات اػبَتيػة باؼبنطقػة الشػرقية،
تنميػػة اؼب ػوارد يف اعبهػػات اػبَتيػػة ٕٔٗٛى ػ بعن ػواف :اعبوانػػب الشػػرعية يف
تنمي ػػة اؼبػ ػوارد (البشػ ػرية  /اؼبالي ػػة) يف اعبه ػػات اػبَتي ػػة لل ػػدكتور أضب ػػد ب ػػن
موسى السهلي.
ٗٔ -مػا وراء صبػع التربعػات :اسػًتاتيجيات جديػدة لبلبتكػار واالسػتثمار يف
اؼبنظمات غَت اغبكوميػة .اسػتررؽ إقبػازه عشػر سػنوات كاملػة ،وىػو مػن
ت ػ ػػأليف خب ػ ػػَتة صب ػ ػػع التربع ػ ػػات ك ػ ػػي سػ ػ ػربنكل كػ ػ ػريس ٕٓٓٛـ (غ ػ ػػَت
مًتجم).
َ

٘ٔ -دليل صبع التربعات للمنظمات غَت اغبكومية :كيف ربصل على اؼباؿ
الػذي ربتاجػو مػن الوكػاالت اغبكوميػة والشػركات واؼبؤسسػات واألفػراد؟
مًتجم).
ميشاؿ وليندا ٕٜٓٓـ (غَت َ

- ٔٙدورة تدريبي ػ ػ ػػة بعنػ ػ ػ ػواف :تنمي ػ ػ ػػة اؼبػ ػ ػ ػوارد اؼبالي ػ ػ ػػة يف اعبه ػ ػ ػػات اػبَتي ػ ػ ػػة -
اس ػًتاتيجيات وأسػػاليب عمليػػة ،للمستشػػار :يػػونس صػػلوايت مػػدير تنميػػة
اؼبوارد اؼبالية يف صبعية ربفيظ القرآف الكرًن يدة.
- ٔٚفتاوى اللجنة الدائمة.
- ٔٛلقاء الباب اؼبفتوح للشي ابن عثيمُت.
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