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مل تعد النوايا احلسنة وحدها قادرة على 

االستمرار يف عامل العمل اخلريي واألوقاف 

 .اليوم واملتوجه حنو االحرتاف والتخصص

 

ِقَل عن الباحث بهاء الدين يديلديز قوله: "أنه بفضل تطّور مؤسسات 
ُ
ن

وينام ويأكل في مؤسسة األوقاف؛ فإن الفرد يمكن أن يولد في بيت من بيوت األوقاف، 

، ثم ُيحّصل تعليمه من خالل كتب موقوفة، ثم ُيصبح ُمدّرًسا في مدرسة وقفية، وقفية

ُيكّفن من مال الوقف، ثم  يتوفاه األجلما ويتحصل على راتب من ريع األوقاف، وحين

ُيدفن في مقبرة من مقابر األوقاف، وبإيجاز فإن الفرد كان يمكنه أن يحقق كافة 

 احتياجاته عن طريق السلع والخدمات التي ُيؤّمنها الوقف".

يقيننا ومعرفتنا الحّقة بأن الوقف شعيرة إسالمية فريدة له رمزية عالية في 

ن هللا رفع به األمة في عصور االزدهار والتقدم، لم يعد كافًيا في الوقت نفوس املسلمين؛ أل 

ل عليا وتصورات إلى مشروعات 
ُ
الحاضر. إننا بحاجة لتحويل الوقف من شريعة وُمث

حقيقية تمّس واقع الناس في حياتهم اليومية، في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وأعمالهم 

 وتربيتهم ألوالدهم وتعليمهم.

ا أردنا أن يكون للوقف هذه الفعالية والتأثير في حياة الناس اليوم، فإننا وإننا إذ

 في 
ً
بحاجة للممازجة بين مقاصد الوقف في الشريعة اإلسالمية ووسائل العصر متمثلة

 األبعاد االقتصادية واالستثمارية واالجتماعية ملؤسسة األوقاف.

يظهر ذلك جلًيا  -باألوقاف ومع أن بالد املسلمين اليوم تشهد نهضة في االهتمام 

في التزايد الذي تشهده املحاكم الشرعية من إثباتات األوقاف، وقيام مجموعة من 

 أن التجربة الغربية في مجال الوقف  -املؤسسات املتخصصة في االستشارات الوقفية 
ّ
إال

 بلغت شأًنا بعيًدا ال سيما في مجال تقديم الخدمات العامة.
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فكرة هذا الكتاب  ة الشيخ عبدهللا بن صالح العوفيسعادولذلك فقد اقترح 

وقام بتمويله جزاه هللا خيًرا، وهو يحوي تجارب أوقاف سعودية وغربية نجحت في تعويم 

فكرة الوقف وإدخاله لكافة مجاالت الحياة: التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية 

 واالستهالكية كذلك.

وكل 
ُ
تأليف ومراجعة  ن عمر سليمان األشقرسعادة الدكتور أسامة ب لـوأ

بإعداد املادة  سعادة األستاذ الباحث عبد العزيز بن إبراهيم العثيمقام كما ، الكتاب

 املتعلقة باألوقاف املحلية في اململكة العربية السعودية.

وإننا في شركة آفاق األوقاف لنأمل أن تكون هذه الجولة املاتعة حافًزا ملتخذي 

الجهات املختصة بالنظر إلى األوقاف بوصفها رافًدا مهما للتنمية، وأن يقدموا القرار في 

يّسر لرجال وسيدات األعمال أن تكون أوقافهم 
ُ
الحوافز والتسهيالت النظامية التي ت

 متوجهة لالستثمار في املجاالت التنموية املختلفة في بالدنا الغالية.

ار؛ ليكون استثمار أوقافهم كما نأمل أن يكون فيها فتٌح آلفاق الواقفي
ّ
ن والُنظ

لّبي احتياجات الناس اليومية، وتخلق والًء 
ُ
لّحة التي ت

ُ
ومصارفها في املجاالت التنموية امل

 بين عامة الناس ومؤسسة الوقف في املجتمع املسلم.
 

 والحمد هلل رب العاملين ،،

 

 

 راجس بن أحمد الدوسري 

 رئيس مجلس اإلدارة

 شركة آفاق األوقاف
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ا فيه، الحمد هلل حمًدا كما ينبغي لجالل وجهه  
ً
الحمد هلل حمًدا كثيًرا طيًبا مبارك

وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسولنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

 وبعد: 

يهدف هذا الكتاب إلى رواية قصص نجاح متميزة في عالم األوقاف، حيث  

سأحاول الوقوف على عناصر القوة والتميز واإلبداع لدى كل واحدة من تلك الوقفيات، 

متتبًعا نشأة كل واحدة منها، وراصًدا ألهم األحداث والتغيرات املفصلية التي رافقتها 

 الوقوف ع
ً
لى اإلنجازات التي جعلت من كل وقفية منها طوال مسيرتها، كذلك محاوال

 عالمة فارقة للرقي باملجتمعات املحلية والعاملية. 

إن رواية قصص التجارب الوقفية املتميزة ينشر ثقافة الوقف، وذلك بالنظر ملا  

تعرضه تلك التجارب من نماذج وقدوات تشجع الواقف على إنشاء مثل تلك املؤسسات 

خ في ذهن القارئ وتؤثر فيه كونها نماذج لنماذج املتميزة ترَس الوقفية، كما أن تلك ا

عملية واقعية يسهل فهمها، أيًضا فإن تتبع النماذج الوقفية هو مما يقرب للقائمين على 

الوقف الكيفيات واآلليات التي تعمل على أساسها مثل تلك الوقفيات، كما يساعدهم 

دة العمل الوقفي، ومن ثم االنطالق في تشكيل رؤى وتصورات وممارسات إبداعية لقيا

 به آلفاق أوسع وأرحب. 
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ية ضمن ثالث مجموعة من التجارب والنماذج الوقففي هذا الكتاب سنستعرض  

يتناول الحديث عن تجارب مجموعة من األوقاف العاملية، أما  محاور رئيسية: األول 

 املحور الثاني 
ُ
ا في اململكة مكانيً  للحديث عن بعض األوقاف اإلسالمية الواقعة صصفخ

عبد العزيز بن إبراهيم  األستاذهو من تأليف أخي فقط العربية السعودية، وهذا املحور 

ضوء بعض أما املحور األخير فيتطرق لدراسة مجموعة من القضايا الوقفية في  ،العثيم

 .التجارب البشرية

رق ملجموعة وقبل أن يبدأ القارئ الكريم في تصفح ورقات هذا الكتاب أود التط  

شرية في بناء على أهمية التجارب الب من أهمها ضرورة التأكيد ،من األمور والقضايا

الخبرات وتراكمها لصالح تطوير مجاالت الحياة، فال يمكن ألي أمة أن تبدأ بمشروعها 

للرقي والتقدم دون دراسة ملا توصلت إليه األمم األخرى من خبرات وعلوم ثم البناء على 

ا في ذلك نجري وراء التقليد األعمى، وإنما هي استفادة وفق أسس علمية ذلك، ولسن

ا ألحد، بل هي قابلة للتعميم والتطوير متى 
ً
وشرعية. كما أن التجارب البشرية ليست ملك

 وجدت الظروف املشابهة. 

ا بين الشعوب واألديان املختلفة، ولم يكن  
ً
وهكذا هو الوقف، كان عنصًرا مشترك

على مجتمع املسلمين، فقد استفادت الشعوب من بعضها بعًضا، وتناقلت يوًما حكًرا 

ا وممارسات وقفية مختلفة، 
ً
تطوير املؤسسة "ما بينته في كتابي وهذا فيما بينها صيغ

لكن ما يمكن إثباته هنا أن التجربة الوقفية اإلسالمية تفوقت على "، الوقفية

ة أعمال الوقف ومصارفه، كذلك تنوع الحضارات األخرى نظًرا للتنوع الكبير في طبيع

 وتعدد املستفيدين من املوقوف عليهم. 

لكن هذا األمر اختلف نسبًيا في القرون األخيرة، نظًرا لترسخ مفهوم املؤسسة  

الوقفية لدى الغرب، كذلك بالنظر للتطورات الحاصلة لديهم على كافة الصعد 

يث جرى توظيف ذلك كله لصالح االقتصادية والقانونية واإلدارية واملحاسبية، ح

تطوير القطاع الخيري والوقفي، األمر الذي أسهم أن يكون هذا القطاع جزًءا من 

التقدم والتفوق الحضاري على سائر األمم األخرى، وهو مما يستلزم منا دراسة تلك 

 التجربة واالستفادة منها. 
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ة متميزة، بل هي موجودة، هذا ال يعني أننا ال نملك في عاملنا اإلسالمي تجارب وقفي 

لكن في املجمل ال يمكن مقارنتها بالتجربة الغربية نظًرا لعدة أسباب، من أهمها أن 

املؤسسات الوقفية الغربية تنوعت أعمالها ودخلت في صور جديدة لم تكن لدى 

املسلمين سابًقا، كما أن التجربة الغربية استطاعت أن تقدم لنا النموذج املؤسس ي 

دارة األنماط الوقفية الفردية التي مارسها املسلمون عبر تاريخهم، أضف إلى املتميز إل 

ذلك أن التجربة الغربية تقدم لنا رؤى وإجابات ومحاوالت جادة عن كيفية حل املشاكل 

االجتماعية التي تتسم بالتعقيد، والتي ال يصلح معها املعالجات الفردية والسطحية، 

وقفي وفق مناهج وأصول علمية كما هو الحال في العمل وإنما نحتاج أن يدار العمل ال

 التجاري. 

عن تجارب األوقاف الغربية ليس نابًعا ضمن محاور هذا الكتاب وعليه فحديثنا  

من إعجابنا بها، وإنما هو نتاج تلك األسباب املوضوعية التي ذكرناها، كما أن الباحث 

الذي يرغب في تتبع نماذج الوقفيات اإلسالمية تواجهه عدة صعوبات، يتعلق أكثرها 

عن الوقفية  بضعف اإلفصاح وقلة املعلومات والوثائق التي يحتاجها لرسم صورة كاملة

مدار البحث، وكذلك ستواجهك الصعوبات ذاتها إن أردت التحصل على إحصاءات عن 

 مجمل القطاع الوقفي في البلدان اإلسالمية. 

بد من مراجعتها بشكل دوري، فمثل  لكن مما يجدر ذكره هنا أن تلك التجارب ال 

ير استراتيجياتها هذه النماذج والتجارب متغيرة بشكل متسارع، كما يتم تطوير وتغي

ورؤاها بطرق احترافية. أيًضا فإن مثل هذه التجارب البشرية يعتريها النقص كأصحابها 

من البشر، ومن هنا تكمن أهمية املراجعة الدورية لتلك التجارب. كما أن أولويات 

ن مختلفة عما هي لدى الغرب، والحاجة ماسة و اإلنفاق الوقفي لدينا نحن املسلم

ية تبين لنا ترتيب تلك األولويات على مستوى املجتمع املسلم عموًما، لدراسات ميدان

وعلى مستوى املجال الواحد خصوًصا، وذلك لكي يكون الوقف أكثر حضوًرا وتأثيًرا. 

أيًضا مما يجدر مراجعته فيما يتعلق بالتجربة الخيرية الغربية ما تطرحه أمامنا من 

شافية، فعلى سبيل املثال ال تجد التجربة بد أن نجد لها إجابات  تساؤالت شرعية ال
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الوقفية الغربية حرًجا في اإلنفاق على املتاحف الفنية واملكتبات الوقفية مهما تكن 

مقتنياتها من اآلثار والفنون مما قد ال يتوافق مع معتقدات وقيم املسلمين، وفي 

خرى وعدم املحصلة فإن كل ذلك يؤكد أهمية مراجعة وتفحص ما يرد من التجارب األ 

 التسليم بها بشكل مطلق. 

بقي هنا أن أنوه للقارئ الكريم أني وضعت قائمة املراجع في نهاية الكتاب، ولم  

أقم بتوثيق كل معلومة على حدة، وذلك ألني التزمت طريقة مختلفة في التأليف على غير 

في هذا  عادتي، وقد استوجبت تلك الطريقة عدة أهداف وغايات، فوجب التنبيه. أيًضا

الكتاب لم أتطرق لتعريف املصطلحات الوقفية املتعلقة بالتجربة الغربية، وأحيل 

فقد تناولت فيه تعريف تلك املصطلحات  "،تطوير املؤسسة الوقفية"القارئ على كتابي 

 بإسهاب. 

ا أتقدم بالشكر الجزيل لشركة آفاق األوقاف لدعمها هذا املشروع العلمي، أخيرً  

مديرها يس مجلس إدارتها الشيخ راجس بن أحمد الدوسري، و رئوأخص بالذكر 

أيمن بن محمد الغامدي  واألخوين األستاذالتنفيذي الشيخ أحمد بن عبده كريري، 

 أحمد بن خالد معتوق على متابعتهم وتوجيهاتهم التي استفدت منها كثيًرا.املهندس و 

تفوق على التجارب أملي باهلل كبير أن تترسخ التجربة الوقفية اإلسالمية وت 

 األخرى، واملبشرات كما أراها تدلل على أن ذلك قد يكون قريًبا بإذن هللا ومشيئته. 

 

 والحمد هلل رب العاملين

 

 د. أسامة عمر سليمان األشقر       
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 الفصل األول: تجارب من األوقاف العاملية

   
 

 

 جتارب من

 األوقاف العاملية
 
 
 

 أعده: الدكتور أسامة عمر سليمان األشقر
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 1 (Good willوقفية )الوقفية األولى: 
 

 
 

  

                                           
أطلقت مسمى الوقفية على مثل هذه املؤسسات لقربها من فكرة املؤسسات الوقفية اإلسالمية من حيث االلتزام  (1)

برغبات الواقف وشـــــروطه في اإلنفاق الخيري، إلى غير ذلك من وجوه الشـــــبه والعالقة، إضـــــافة إلى أن هذه التســـــمية 

من هذه التسـمية إدخال املؤسـسـة ضـمن إطار تسـهل على القارئ والدارس تصـفح الدراسـة. وعليه فليس مقصـودي 

مفاهيم الوقف اإلســـــــــالمي، فاملؤســـــــــســـــــــة ال تقوم بااللتزام بالضـــــــــوابط الشـــــــــرعية املتفق عليها في أمور كثيرة. ويمكن 

 للوقوف على مفاهيم الوقف في التجربة الغربية. "تطوير املؤسسة الوقفية"مراجعة كتابي 
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 (Good willوقفية )
أغلب املؤســــــــســــــــات الوقفية الغربية لديها ضــــــــمن جســــــــمها اإلداري جناح يختص 

ويهتم بالجانب االستثماري، وهذا االهتمام بالجانب 

أصــله لســبب بســيط جًدا، فهو االســتثماري يعود في 

يضــــــمن للمؤســــــســــــة الوقفية عنصـــــــــــــــــــــــــر االســــــتدامة 

املــــاليــــة، وبــــالتــــالي القــــدرة على متــــابعــــة اإلنفــــاق على 

  املصرف الوقفي دون انقطاع.

وإذا كان الجانب االستثماري بهذه الدرجة من 

س لوقفيات تجارية استثمارية  ،األهمية ِلم ال ُيؤسَّ
َ
ف

زيًدا من القدرات املالية بالكامل، األمر الذي يعني م

 وقفية )
ً
عندما أسست  ،(Good willلصالح املصرف الوقفي، وهو ما قامت به فعال

مجموعة من املتاجر لبيع البضائع. فدعوني أعرض لكم جوانب من تجربة هذه الوقفية 

  لعلها تجيب لنا عن بعض التساؤالت املتعلقة باألوقاف التجارية. ،التجارية

( الهدايا والهبات من البضائع القابلة Good willتستقبل فروع ومتاجر وقفية ) 

للبيع وفق استراتيجيات معينة، ثم تعمل على بيعها من خالل فروعها املنتشرة في 

 الواليات املتحدة األمريكية وعدد من الدول األخرى.
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فهناك لوائح صارمة  ،من حيث نوعية البضائع التي تقبل بها املتاجر الوقفية

ومحددات تتعلق بنوعية وحجم وكمية السلع املتبرع بها، في املقابل فإن املتبرع يستفيد 

خصًما ضريبًيا مستحًقا من الدولة على تلك الهبات والتبرعات. وفي حال عدم بيع سلع 

فلدى متاجر الوقفية بعض الفروع املخصصة للتصفية والبيع بسعر  ،معينة وكسادها

 بهدف التخلص من تلك السلع الكاسدة. زهيد،

 

م بإنشاء موقع 2002ونظًرا للنجاح التجاري الذي لقيته املؤسسة، قامت عام  

. كما أن الوقفية تبيع بضائعها عبر عدد من املواقع اإللكترونية هاإلكتروني لبيع بضائع

 ( التجاري.EBayمثل موقع ) ،املعروفة
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مليارات  4( مجتمعة ما يقارب Good will)بلغت أرباح متاجر  ،م2011في عام 

% من هذه األرباح في توفير فرص العمل، وتقديم برامج 82دوالر، استخدمت الوقفية 

نوعية لتدريب وتأهيل قطاع عريض من الشباب األمريكي للتقدم لوظائف الئقة بهم. 

 4ما يقارب بن حيث توفير فرص العمل والتدريب الوقفية قدرت حجم إسهاماتها م

 م.2011ماليين فرد في العام 

، حيث لوقفية تؤكد الدور الذي تضطلع بهم التي أصدرتها ا2014إحصاءات عام  

سواًء في متاجرها أو من خالل برامج  ،شخص 318,000قامت الوقفية بتوظيف 

التدريب املتصلة بأرباب العمل، كما أن املؤسسة تقدر حجم الرواتب واملزايا املالية التي 

مزيًدا من  -في نظر املؤسسة  -مليارات دوالر، وهو ما يعني  3ها هؤالء بما يقدر بـ يتقاضا

التنمية للمجتمعات املحلية في مختلف املجاالت االقتصادية أو التعليمية أو الصحية، 

 سواء أكان ذلك للعاملين أو لعائالتهم.

 26م بـ 2014كذلك فإن الوقفية تقدر أعداد الذين قدمت لهم خدمات في العام  

مليوًنا استفادوا من  24استفادوا من البرامج التدريبية، و  شخص ، منهم مليونامليوًنا

 الخدمات اإللكترونية عبر مواقعها.

م، وبمناسبة مرور املئوية األولى لتأسيس الوقفية، أطلقت 2002في عام  

 20يقارب  ، بموجبها تم إطالق عدد من الحمالت لدمج ما2020املؤسسة وثيقة سمتها 

 مليوًنا في وظائف الئقة ومناسبة.
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رسالة التي تؤمن بها الوقفية فهي تنطلق من إطار الحفاظ على كرامة أما ال 

اإلنسان، وذلك من خالل رفع املستوى املعيش ي لألفراد والعائالت، وهو ما يعني في 

دريبية املحصلة تماسك املجتمعات. كذلك ترى الوقفية أنها من خالل برامجها الت

 
ً
لتأهيل الشباب األمريكي فإنها تطلق طاقاتهم الكامنة لصالح املجتمعات املحلية بدال

من إهدارها أو تسببها بإشكاالت أو جرائم نتيجة اإلحباط الناتج عن عدم العمل. وهناك 

عدد من الدراسات التي أثبتت أن الوقفية حققت عدًدا من أهدافها وخاصة فيما يتعلق 

 وى الجرائم في املجتمع األمريكي.بالحد من مست

( Good willأما من حيث التأسيس والبدايات، فيعود الفضل لفكرة وقفية ) 

م بجمع املالبس الزائدة لدى األغنياء، 1902(، الذي قام في عام J. Helmesلرجل يدعى )

ومن ثم قام باستئجار الفقراء إلعادة ترميم هذه املالبس ومن ثم بيعها أو إعطائها 

 للفقراء.

ومن هنا تشــــــــكلت  

رؤيــة الوقفيــة كمــا يراهــا 

(Helmes)،  مـــــــن خـــــــالل

تكوين برامج اقتصـــــــادية 

لها في الوقت ذاته أبعاًدا 

اجتمــاعيــة. وقــد تطورت 

هذه الفكرة تباًعا، وتبنتها عدد من منظمات املجتمع املحلي من خالل إنشــــــــــــاء متاجر في 

 معظم الواليات األمريكية.

  
ً
م، 1899للوراء نجد أن هذه الفكرة تعود في أصولها إلى عام وإذا رجعنا قليال

( األمريكية بتأسيس مركز Wolverhamptonعندما قامت املجتمعات املحلية في مدينة )

 لبيع السلع املصنعة من قبل فئة من فاقدي البصر.
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كما أنه في الحرب العاملية األولى أقيمت البازارات التجارية لخدمة منظمة  

األحمر، وقد تطور هذا األمر ليتحول في يومنا هذا إلى عمل تجاري احترافي يدر  الصليب

على املؤسسات الوقفية والخيرية األرباح الوفيرة، وسأستعرض لكم هنا أشهر 

املؤسسات الخيرية التي أبدعت في استغالل فكرة املتاجر الوقفية لصالح مصرفها 

 الخيري، منها:

o ( مؤسسةOxfam الخيرية )العاملية: 

( Oxfamمؤســـــــســـــــة ) 

هي من أكبر املؤســـــســـــات 

الــــخــــيــــريــــــة الــــعــــــامــــلــــــة فــــي 

املجال اإلنســــــــاني، حيث 

 
َ
عــتــبــر املــؤســـــــــــــســـــــــــــــــــة أن تــ

األوقـــاف التجـــاريـــة أحـــد 

أهـم مصـــــــــــــــــــادر دخـلـهــــــا، 

منها في بريطانيا،  750 ،متجًرا 1,200حوالي بويقدر عدد املتاجر التابعة للمؤســــــســــــة 

ولنعلم  .اتكالكتب أو األثاث أو اإللكتروني ،بعض هذه املتاجر مختص بسلع معنية

(، نرى Oxfamحجم األرباح الناتجة عن مثل تلك املحال الوقفية التابعة ملؤســـســـة )

مليون كتاب ســــنوًيا،  12أن املتاجر املختصــــة ببيع الكتب املســــتعملة تبيع ما معدله 

 وهي أعلى نسبة مبيعات ملتاجر الكتب على مستوى أوروبا.

ا لوقف 
ً
( بمضاعفة أرباحها من Oxfam(، تقوم مؤسسة )Goodwillية )خالف

خالل استغالل صيغة "أوقاف الوقت"، حيث يتم تعيين بائعين في متاجرها لكن على 

سبيل التطوع. املؤسسة طورت أعمالها التجارية من خالل إنشاء مصانع في الدول 

باح الوفيرة عند الفقيرة بهدف تشغيل اليد العاملة، ومن ثم تصنيع سلع تدر األر 

 بيعها في الدول الغربية.
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o مؤسسة القلب الخيرية البريطانية (British Heart Foundation): 

م، بلغ عدد 2013في عام  

املتــــــاجر الوقفيــــــة التــــــابعــــــة 

لهـــــذه املؤســـــــــــــســـــــــــــــــة الخيريـــــة 

مــتــجــًرا، حــيــــــث  730حــوالــي 

تقــــدر أربــــاح هــــذه املتــــاجر بـ 

مليون جنيــــــه، وهو مــــــا  31

% مـــــــن حـــــــجـــــــم 23يـــــــمـــــــثـــــــل 

دخل العام للمؤســـــــــــــســـــــــــــة. ال

(، فالعاملين في هذه املتاجر من املتطوعين، حيث Oxfamكما هو األمر في مؤسسة )

 متطوع. 20,000م حوالي 2013بلغ عددهم في 

ولنعلم حجم املتاجر الوقفية الكبير في البلدان الغربية، أذكر لكم على سبيل  

متجر، ويمكنك  9,000بـ  املثال اإلحصاءات املتعلقة ببريطانيا، حيث يقدر عددها

معرفة موقع كل واحد منها من خالل هيئة مختصة باملتاجر الوقفية، ولها موقع 

 (. Chanty Retail Associationإلكتروني يدعى )

 أخيًرا أضع أمامكم بعض النقاط املهمة: 

 إن مستوى الربحية في مثل هذه الوقفيات مرتفع جًدا بالنظر إلى أن ثمن السلعة .1

 فما بالك لو كان طاقم املوظفين أيًضا متطوع؟!  ،"صفر"

لعل تلك الوقفيات استغلت بعض الدراسات التي تبين أن بعض املجتمعات الغربية  .2

 % من مشترياتها، خاصة املالبس.50ال تستخدم 

 تجارًيا  ،األوقاف التجارية الغربية وجه لها بعض االنتقادات .3
ً
كونها تمارس عمال

ل، وهو ما يقلل من حصة أرباحهم، ويطرح عالمات استفهام منافًسا ألرباب األعما

 من قبل بعض التجار حول مدى خيرية تلك الوقفيات.
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ــــــــأيًضا من االنتق .4 ادات التي ـــــــــــــــــ

ات ـــــــــــــوجهت ملثل تلك الوقفي

ور العالية ـــــــــــفيما يتعلق باألج

ــــلبع  ـــــــــض املدراء، خاصـــــــــ
ً
أن  ة

بعضهم يرى نفسه أنه يعمل 

 ،اري خالصـــــــــــــاع تجـــــــــــــفي قط

ويستحق بالتالي تلك األجور 

 املرتفعة املبالغ بها.

 األوقاف التجارية املتعلقة بالسلع تحقق عدة أهداف:  .5

 تخلص التاجر من السلع غير املرغوب بها في مجاله. -أ

 ضريبي.حصول التاجر املتبرع على خصم  -ب

 رغبة التاجر بعمل الخير لكن ليس لديه سيولة مالية. -ج

تقديم البضائع والسلع للمجتمعات املحلية بأسعار مقبولة، بحيث تكون  -د

الوقفية صلة الوصل بين أهل الخير من التجار واملشترين من ذوي الدخل 

 املحدود.

الحفـــاظ على البيئـــة،  -ه

باعتبار أن بيع الســلع 

املســـــــــــــتخـــدمـــة أو غير 

تخدمة هو جزء املســـــــ

مـــــن عـــــمـــــلـــــيــــــة إعــــــادة 

 تدوير املنتج.
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 دروس وقفية
( حاول اإلجابة على كل من التساؤالت Goodwillمن خالل قراءتك لتجربة وقفية )

 التالية:

كيف يمكن خلق أوقاف تجارية ربحية بالكامل، وبعض مصارفها الخيرية يكون  .1

 لداخل املؤسسة التجارية؟ 

تلبية حاجات أهل الخير من التجار وفي الوقت ذاته كيف يمكن لألوقاف التجارية  .2

 تلبي حاجات مصرف الوقف؟

 كيف يمكن للشراكات مع القطاع الخاص أن تخفض من التكاليف اإلدارية؟ .3

ا أخرى للعمل الخيري مما ال  .4
ً
كيف يمكن للوقفية التجارية أن تحقق وتخدم أهداف

ى البيئة لدى وقفية يتعلق بأهدافها الرئيسية؟ الحظ تحقيق هدف الحفاظ عل

(Goodwill .) 

 كيف يمكن لصيغة املتاجر الوقفية أن تكون ربحيتها أعلى من املتاجر العادية؟ .5
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( Tataأوقاف مجموعة )الوقفية الثانية: 

 الدولية
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 ( الدوليةTataأوقاف مجموعة )
حدود، هكذا كان األمر عند املسلمين عندما اإلبداع في مجال األوقاف ليس له  

ابتكروا صوًرا لم تكن لدى الشعوب األخرى، والتي نجحت باملقابل في تطوير الوقف 

 ونقله نقالت نوعية.

في هذه الحالة الوقفية الفريدة نجد أن املمتلكات الوقفية تراكمت وازدادت  

والوقفي وألكثر من قرن،  بمض ي العقود، بفضل إرث عائلي متواصل من العمل التجاري 

ا وسمعة طيبة على مستوى دولة الهند، بل على 
ً
وهو األمر الذي أورث العائلة تماسك

 مستوى العالم.

( هيكليات إدارية تلبي احتياجاتهم االقتصادية Tataلقد استحدثت العائلة ) 

 واإلدارية والوقفية في آن واحد مًعا ... وسنبدأ القصة من أولها.

نشئت بفضل رجل هندي يدعى جامستي تاتا، والذي Tataإمبراطورية ) 
ُ
( التجارية أ

م في فترة االحتالل البريطاني، فتشكلت أحالمه لتتعلق بهدف واحد، وهو 1839ولد عام 

تحقيق االستقالل االقتصادي عن املستعمر، حيث كان يؤمن بحكمة مفادها: "أن 

أهداف: أولها: شركة للحديد  4دد لنفسه فح ،استقالل الهند رهن بقوة اقتصادها"

والصلب، وثانيها: معهد تعليمي عاملي، وثالثها: فندق، ورابعها: محطة لتوليد الطاقة 

 الكهربائية، وقد لقب هذا الرجل الحًقا بأبي الصناعة الهندية.
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م ولم يتحقق من حلمه سوى هدف واحد، هو حلم 1904توفي جامستي عام  

تاج محل املعروف، وقد كان آنذاك يعتبر األفضل، فهو أول فندق الفندق، فكان فندق 

 تصله الكهرباء في بومباي.

قبل وفاة جامستي، أوص ى بجزء من ثروته لصالح استكمال الطلبة دراساتهم  

منحة  120العليا في أفضل جامعات العالم، ولهذه اللحظة ما زالت هذه الوقفية تقدم 

ي ترك ألبنائه عدة وصايا تتعلق باملسؤولية االجتماعية تعليمية سنوًيا. كما أن جامست

نحو املوظفين والعمل الخيري، وقد أوصاهم كذلك ووصف لهم كيفية تحقيق أحالمه 

 خاصة مدينة صناعة الصلب، لكن وفق أسس اجتماعية ومعمارية.

( بالعمل الوقفي، فأصبح العمل Tataوهكذا شيًئا فشيًئا ارتبطت العائلة ) 

نتظم مع شؤونها التجارية وال يغادرها لحظة واحدة، فبعد وفاة املؤسس تولى الخيري ي

ابنه األكبر دورابجي شؤون العائلة، وليحقق لوالده جميع أحالمه املتبقية، فكانت 

مدينة صناعة الصلب، ومحطة الكهرباء التي تغذي مدينة بومباي، في الوقت ذاته الذي 

(، حيث تهتم الوقفية بعدة Sir Dorabji Trustأنشأ فيه وقفية أطلق عليها اسمه )

مؤسسة غير ربحية. الحًقا تم  600مجاالت كالصحة والتعليم، وتقدم املنح ألكثر من 

ضم بعض وقفيات العائلة الصغيرة ذات األغراض الخاصة لتكون تحت إشراف هذه 

 الوقفية.

 لهذه الوقفية مجلس أمناء في عضويته بعض أفراد العائلة. 
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م، أنشأ 1919م في عا 

 راتانابن املؤسس الصغير 

م، تم تشكيل وقفية أخرى 1974وقفية أخرى سميت باسمه، لكن الحًقا في عام 

 Sir Ratan Tata Trust) لتتعاون كل من الوقفيتين مًعا، وقد أطلق على كل منهما اسم:

& Navajbai Ratan Tata Trustال، (، والوقفيتان عموًما هما وقفيتان مانحتان للم

 ولكل منهما مجلس أمناء مستقل في عضويته عدد من أفراد العائلة.

(، الذي على يديه توسعت JRDبعد وفاة دورابجي تولى شؤون العائلة ابن عمه ) 

شركة، كما  100إلى  15(، حيث ازداد عدد الشركات في عهده من Tataأعمال شركة )

ده إنشاء شركة طيران الهند ضعًفا، كما تم في عه 161ازدادت قيمة الشركات إلى 

 الوحيدة آنذاك، ولذا كان يطلق عليه "أبو الطيران الهندي".

م، عندما 1991( أكبر نقلة نوعية عام Tataالحفيد، فقد نقل مجموعة ) راتانأما  

توجه للسوق الخارجي خاصة أوروبا، لتصبح معظم مداخيل املجموعة وأرباحها تأتي 

الرجل هو الذي أطلق أرخص سيارة على مستوى العالم من خارج الهند. كما أن هذا 

(Tata Nano وقد كان عام .)1991( م عاًما مفصلًيا في حياة مجموعةTata عندما قرر ،)

الحفيد تخطي العجز املالي والطرق القديمة في إدارة املجموعة، باستصدار  راتان

 ا التغيير امتد ليشملقرارات إدارية غيرت من التفكير التجاري للمجموعة، كما أن هذ

 طرق إدارة العمل الوقفي كما سيأتي الحًقا.
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ْبريات الشركات في الهند، والتي Tataتعتبر اليوم مجموعة شركات )
ُ
( إحدى ك

مثل الكيماويات والطاقة واالتصاالت وصناعة الصلب  ،تعمل في عدة قطاعات

دولة، أما أشهر  80شركة في أكثر من  114والسيارات. املجموعة تملك ما يقارب 

 ،العالمات التجارية التي تملكها املجموعة فهي مصانع سيارات جاغور والند روفر

لك شركات وعدد من الفنادق املشهورة كفندق تاج محل، كذ ،ومصانع سيارات دايو

تاتا "ضمن عدة مجموعات منها  (Tata(. وتصنف شركات )Air Asia Indiaطيران مثل )

 ، وهكذا."تاتا للشاي"، و"تاتا للتكنولوجيا"، "تاتا موتورز"، "ستيل

مليار دوالر، كما قدر عدد املوظفين  108م، قدرت مبيعات املجموعة بـ 2014عام  

ل مستقل تحت توجيه وإشراف مباشر من ألًفا، حيث تدار كل مؤسسة بشك 611بـ 

بقيمة مالية تقدر بـ  ،عاملًيا 39( في املرتبة Tataاملجموعة األم. وتعد العالمة التجارية )

على مستوى أكثر  11( جعلت املجموعة في املرتبة Forbesمليار دوالر. كما أن مجلة ) 15

 املؤسسات تأثيًرا على مستوى العالم.
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 60,000شركة، وفي بريطانيا يعمل لديها  19لك املجموعة في أوروبا لوحدها تم

تعتبر أكبر عمل تجاري عاملي يدار من خالل  (Tataموظف، وعليه فإن مجموعة )

 العائلة.

للمجموعة: فيرأس املؤســــــــــســــــــــة جســــــــــم إداري يطلق  أما من حيث الهيكل اإلداري 

(، حيـث يقـدر Tataملجموعـة )(، وهو املـالـك األكبر Tata sons) "أبنـاء تـاتـا"عليـه اســـــــــــــم 

ــــــــ  "أبناء تاتا"حجم ممتلكات  % من الحجم الكلي ملمتلكات املجموعة، كما أن رئيس 75بـ

ا ملجموعــة ) "أبنـــاء تــاتــا" (. أمــا من حيـــث أربــاح Tataيكون رئيســـــــــــــــً

% منهـا إلى 66املتحققـة من املجموعـة فيـذهـب حوالي  "أبنـاء تـاتـا"

 ائلة عبر قرن من الزمن.صناديق األوقاف التي أنشأها أفراد الع

يعتبر املــالــك الوحيــد لجميع  "أبنــاء تــاتــا"الجســـــــــــــم اإلداري  

العالمـــات التجـــاريـــة لشـــــــــــــركـــات املجموعـــة، وهو صـــــــــــــــاحـــب الحق 

 الوحيد ملنح حق استخدامها.

أما الصناديق الوقفية للعائلة التي تمتلك الحصة األكبر من املجموعة فيرأسها  

وهكذا استطاعت العائلة عبر هذه الهيكلية  وضمن عضويتها أفراد من العائلة.

اإلبداعية ضمان إدارتهم للمجموعة، كذلك ضمان استقاللية وديمومة املجموعة، مع 

 أن األوقاف هي املالك األكبر.

 Tataجسًما إدارًيا آخر أطلق عليه اسم ) "أبناء تاتا"م، أنشأ 1945في عام  

Industry.كوكالة إلدارة العمل التجاري وفق أفضل الطرق واألساليب الحديثة ،) 
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املجموعة التجارية  من حيث طريقة إدارة العمل الوقفي والخيري، فتقوم به 

 والوقفيات بطريقة تشاركية وفق عدة مناهج وطرق، من أهمها:

ودعمها من إنشاء الوقفيات التشغيلية واملؤسسات الخيرية ذات األغراض الخاصة،  .1

املجموعة ذات  ، وإسنادها بشكل غير مباشر من شركاتخالل الصناديق الوقفية

 (:Tataضل صناديق الوقف لعائلة )االختصاص، ومن تلك الوقفيات التي أنشئت بف

 ( البحثي.Tataمعهد ) -أ

 ( بفروعه.Tataمستشفى ) -ب

 ( للتدريب املنهي.Tataمعهد ) -ج

 ( للدراسات االجتماعية.Tataمعهد ) -د

 املعهد الهندي للبحوث. -ه

 ( لكرة القدم.Tataأكاديمية ) -و
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 مليون دوالر 50( للتكنولوجيا في جامعة هارفارد، حيث قدم له Tataمركز ) -ز

كأكبر منحة خارجية له، وذلك إلنشاء قاعات مختصة سميت باسم الواقف 

 (.Tata Hallاملؤسس )

 التعاون بين القطاعين التجاري والوقفي لتقديم حلول جذرية ملشاكل الناس، .2

 خاصة في الهند، من ذلك:

أســـــــــــــهمــــــت عــــــدة قطــــــاعــــــات تجــــــاريــــــة تــــــابعــــــة  -أ

في اختراع جهــــــاز لتنقيــــــة  (Tataللمجموعــــــة )

(، وقد Tata Swachامللوث، أطلق عليه )املاء 

ن  21بلغــــــت كلفــــــة الجهــــــاز 
ّ
دوالًرا، وهو يمك

العوائل التي ليس لها مصـــــــــــــدر للماء النظيف 

االعتمــاد عليــه ملــدة ســـــــــــــنــة، كمــا أن الجهــاز ال 

يحتـــاج إلى مصـــــــــــــــدر للكهربـــاء. أوقـــاف العـــائلـــة 

(Tata دعــمــــــت االخــتــراع، وتــم تــوزيــعــــــه عــلــى )

، بهدف توفير املاء العائالت الهندية املحتاجة

النظيف، والحــــــد من األمراض النــــــاتجــــــة عن 

 املاء امللوث.
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في وضع برنامج يساعد األميين لتعلم  "تاتا للتكنولوجيا"ساعدت مجموعة  -ب

 ساعة، حيث تقوم الوقفيات بتوزيعه على املحتاجين. 40كيفية القراءة في 

بإقامة محطات للكهرباء في القرى النائية، وذلك  "تاتا للكهرباء"تقوم مجموعة  -ج

 عبر أفكار غير مكلفة وممكنة التطبيق.

 ملسؤولية االجتماعية نحو موظفي املجموعة:ا .3

لقد امتد العمل الخيري ليشمل وينتظم داخل العمل اإلداري بشكل أو بآخر،  

قررت شركات  ،م1912وهو أمر كان قد أوص ى به املؤسس جامستي، ففي عام 

(Tata) قبل  ،تحديد عدد ساعات العمل بثمان ساعات 
ً
وتم تطبيق هذا األمر فعال

لوائح تنظم  (Tataوضعت شركات ) ،م1917أن تطبقه أي شركة في العالم. في عام 

( تعتبر من أوائل الشركات Tataخدمات التأمين الطبي للموظفين، كما أن مجموعة )

 التي تقدم برامج تقاعدية متطورة.

عــــتــــــداءات بــــومــــبـــــــاي بــــعــــــد ا 

الشـــــــــــــهيرة، التي وقع جزء منهــــــا 

على فنــــدق تــــاج محــــل، قــــامــــت 

املجموعـــة بتســـــــــــــليم الرواتـــب لـ 

ــــــــــــ  1,600 شهور على  3موظف لـ

الــــرغــــم مــــن إغــــالق الــــفــــنــــــدق، 

وتــكــفــلــــــت بــنــفــقــــــات ســــــــــــــفــرهــم 

وطعــامهم، كمــا تم تقــديم تعويضـــــــــــــــات للموظفين من خــارج الشـــــــــــــركــة الــذين نــالهم 

 رات.االعتداء، كالشرطة وسائقي القطا

 تقديم خدمات تجارية تراعي البعد االجتماعي: .4

على محاولة تقديم الخدمات التجارية ملحتاجيها،  (Tataتقوم رؤية مجموعة ) 

خاصة في القرى الفقيرة والنائية، وإن كان ذلك يستلزم إلزامهم بدفع رسوم رمزية، 

ا عمل خيري وفق أسس تجارية.
ً
 فهو إذ
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 تقديم املنح املالية:  .5

تراعي فيها  ،( مجموعة كبيرة من املنحTataملؤسسات الوقفية التابعة لـ )تقدم ا 

عبر برامج خيرية  ،إحداث فارق كبير في املجتمع، وبما يضمن ديمومة هذا التأثير

 مدروسة.

( من Tataم، تغيرت رؤى العمل الخيري لدى املؤسسات الوقفية لـ )1991في عام  

واملنهجيات، وامتد األمر إلى اختيار الشركاء الذين حيث طرق التفكير واألدوات 

 يساعدونها لتحقيق أهداف الوقفيات.

( تتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، حيث Tataكما أن أوقاف ) 

م حملة لتقديم املعونات بالتعاون مع حكومات بعض املدن، وقد 2013أطلقت في عام 

 65سكن واملطعم، وقد غطى البرنامج أكثر من شملت بعض املعونات أدوات لتأمين امل

 عائلة. 3,000قرية، و

نتيجة لهذه االحترافية في ممارسة العمل الخيري، فقد حصلت املجموعة على  

أحد أوقاف  -عدة جوائز في املجال الخيري، كان من أهمها جائزة كارنيجي للعمل الخيري 

ائزة بالنظر إلى التاريخ العريق م، وقد استحقت املجموعة الج2007عام  -كارنيجي 

 للعائلة واملجموعة في العمل الخيري وألكثر من قرن.
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 دروس وقفية
 ( اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: Tataحاول من خالل وقفية )

كيف يمكن تكوين هيكل إداري يلبي الحاجة لتأسيس أوقاف داخل منظومة الشركة  .1

 املساهمة؟ 

 كيف يمكن لألوقاف أن تساهم في تماسك العائلة؟  .2

كيف يمكن أن يظل الوقف التجاري داخل منظومة الشركة املساهمة تحت حكم  .3

العائلة الواقفة؟ وبحيث ال تفقد العائلة دفة التحكم في هذه الشركة؟ وبالتالي تفقد 

 العائلة استقاللية صنع القرار. 

كيف يمكن لألوقاف أن تسهم في مشاريع تحقق االستقاللية عن الدول الواقعة  .4

 ستعمر األجنبي؟ تحت حكم امل

كيف يمكن لألوقاف وخاصة التجارية منها مراعاة املسؤولية االجتماعية تجاه  .5

 املوظفين؟ 

 هل يمكن دمج األوقاف في وقفية واحدة؟  .6

ما هو أثر التوجه لألسواق املالية ذات الربحية العاملية على مداخيل املؤسسة  .7

 الوقفية؟ 

ومنح التراخيص وتمليكها للشركات  كيف يمكن لألوقاف تملك العالمات التجارية .8

 التجارية بمقابل؟ 

كيف يمكن للمؤسسة التجارية الوقفية عمل مشاريع مربحة في ذات الوقت الذي  .9

 تراعي فيه تحقيق أهداف اجتماعية؟ 

كيف يمكن لألوقاف التجارية تحقيق اختراعات لصالح املجتمعات املحلية  .10

 وتسويقها عبر أجنحتها الخيرية؟
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 أوقاف املاء
ا،  

ً
أوقاف املاء هي نوع من الصيغ الوقفية التي تميز بها املسلمون قديًما وحديث

لكنني هنا أود أن أعرض عليكم تجربة فريدة ومميزة في هذا املجال، لنرى حجم التطور 

يمكن إحداثه في هذا القطاع الوقفي. وقد الحظت أن بعض اإلخوة املختصين  الذي

يتحدث عن هذه الوقفية من خالل النظر لحجم اإلنجازات التي قدمتها هذه املؤسسة 

للمجتمعات اإلنسانية، لكنني هنا سأحدثكم عن جانب آخر من قصة هذه املؤسسة، 

.
ً
 فهذه املؤسسة حكاية تروى فعال

 Scottئة باإلهمال والسكر والعربدة، تحول هذا الرجل )فمن حياة ملي
ً
( تحوال

.
ً
 جذرًيا، وقرر أن يغير من حياته لصالح البشرية، وهو ما حصل فعال

بدأ هذا الرجل يعمل 

بشــــــــــكل تطوعي كمصــــــــــور في 

بـــعـــض الــــــدول اإلفـــريـــقـــيــــــة، 

حيــث يتــابع من خالل عملــه 

جــهــود املــنــظــمــــــات الــخــيــريــــــة 

 إلنسانية.والتبشيرية في عالج الحاالت ا

وهي سمة ميزت التفكير  -( يفكر بطريقة مختلفة تماًما Scottبدأ هذا الرجل )

، فبدل االستغراق في عالج هذا الكم الهائل من البشر، الذين كانت -الغربي الخيري 

 Scottتضيق بهم أروقة املستشفيات، وكان يصل دور املصطفين باآلالف، اتجه )
ً
( بدال

( أن السبب الجذري ملعظم هذه Scottأصل املشكلة. لقد وجد ) من ذلك كله للتفكير في

األمراض هو املاء القذر املخصص للشرب في تلك البلدان، فقرر هذا الرجل أن يتحرك، 

وكانت املفاجأة: أن هذا الشخص يعتبر من أكثر رجال العالم قدرة على تسويق أفكاره 

 لم يكن يملك مصروف وقوت يومه.الوقفية وجلب التمويل الالزم ملشروعاته، مع أنه 
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ّ
( رؤية مؤســـــســـــته الوقفية في تخصـــــص دقيق، بعبارة مفادها: "املاء Scottل )شـــــك

يغير كل شـــــــــــــ يء في حياة البشـــــــــــــر". فهو 

يرى أن املــــــاء يوفر عنصـــــــــــــر الكرامــــــة 

والشـــــــــــــعور بــاإلنســــــــــــــانيــة، بــدل املهــانــة 

والذل التي يتكبدها بعضـهم للحصـول 

كما أن على شــربة ماء ولو كانت قذرة، 

املاء النظيف يعني تقدًما ونمًوا لألفراد 

واملجتمعــــــات على مســـــــــــــتوى نظــــــافــــــة 

املنازل واملدارس، وكذلك على مستوى 

تـــجــــهــــيــــز الـــطــــعــــــام الصــــــــــــــــ ــــي فـــي تـــلــــــك 

ا )  8( يرى أن كـــل دوالر يصـــــــــــــرف في قطـــاع املـــاء، يكون هنـــاك Scottاملجتمعـــات، أيضـــــــــــــــً

 مية ومهنية.دوالرات كمردود وعائد على قطاعات مختلفة صحية وتعلي

مليون إنســـان يشـــربون مياًها ملوثة مليئة بامليكروبات  800( أن Scottلقد وجد ) 

 والحشرات وغير صالحة بتاًتا لالستهالك البشري.

أول مشــــــــــــــــــــروع وقــــــــفــــــــي  

( كــــــان بتمويــــــل Scottأقــــــامــــــه )

 
ً
خـــاص منـــه، حيـــث أقـــام حفال

لثمانين من أصــــدقائه، وفرض 

عــــلــــى كــــــل مشــــــــــــــــتــــرك فــــي هــــــذه 

ا مـ ا قـدره الحفلـة رســـــــــــــمـً  30اليـً

دوالًرا، واســـــــــــــتخـــدم هـــذا الريع 

الــنــــــاتــج بــحــفــر بــ ــر فــي إحــــــدى 

ر الب ر ونتائج وآثار هذا املشــــروع على املجتمع املحلي، ثم أرســــل الدول اإلفريقية، وصــــوّ 

 هذه الصور ألصدقائه الذين دفعوا املبالغ للحفل ال للب ر، فراق لهم هذا األمر.
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الصورة املعبرة وامللفتة واإلبداعية لدعم  وهكذا دواليك بدأ هذا الرجل بتوظيف 

مشروعاته، فقام بوضع تلك الصور في األماكن العامة وعلى جدران الحافالت، كما أنه 

نشر مثل هذه الصور املؤثرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأشرك الناس معه لجمع 

لين، حيث كان األموال لصالح أوقاف املاء، ومن ثم تشكل لديه قطاع عريض من الفاع

الزم، وينطلق ويقدم لهم الدعم اإلعالمي ال ،يوجههم بشكل ممنهج لدعم مشروع محدد

من خالل حمالت خاصة معظمها اجتماعي، كتخصيص الريع  هؤالء لجمع األموال

الناتج من احتفاالت الزواج لصالح مشروع وقفي، ونظًرا للحجم الكبير من األفكار 

فقد نشط معه بعض الفئات التي يصعب في العادة (، Scottالتسويقية ملؤسسة )

 إشراكهم في العمل الخيري، كاألطفال أو األشخاص غير ميسوري الحال.

 300إحدى قصـــــــص التســـــــويق الخيري املميزة تتحدث عن طفلة أرادت أن تجمع  

دوالر لصــــــــالح أوقاف املاء، 

فقــــــامــــــت بعـمــــــل احتـفــــــال 

لكنهــــــا لم توفق بجمع مــــــا 

 أرادت مـن مــــــال، فـكــــــانـــــــت

ا 
ً
أمــنــيــتــهــــــا أن تــجــمــع مــبــلــغــــــ

أكبر في الســـــــــــــنـــــة التـــــاليـــــة، 

لكن قــــــدر هللا أن توفيــــــت 

الفتـاة، فمـا كـان من املؤســـــــــــــســــــــــــــة إال أن أطلقـت حملـة بـاســـــــــــــم هـذه الطفلـة لتحقق لهـا 

ضـــــعت في مشـــــروعات مائية اســـــتفاد مليون دوالر أمريكي، وُ  1,2أمنيتها، فجمعت حوالي 

 قرية. 100شخص في  60,000منها 

على موقع الوقفية، واالستفادة من  االطالعين في القطاع الوقفي بأنصح العامل 

طرق حمالت جمع املال، فمستوى التنظيم عاٍل ويستحق الدراسة، فهو يمثل أفضل 

(، وهو علم Fundraisingما توصل إليه التفكير الخيري الغربي فيما يتعلق بمفهوم )

 أصبح له أصول ومناهج تدرس في الجامعات.
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ل الوقفي هو أيًضا من السمات البارزة لهذه املؤسسة، فلم تنشغ التخصص 

ر  الوقفية بأية أعمال خيرية أخرى 
ّ
كما هو الحال في مؤسساتنا الوقفية، وهذا األمر وف

لعمل وقفي مستدام يقوم على أسس ومناهج علمية مختصة تبحث عن الطرق املناسبة 

تالك أدوات الحفر املتطورة، وقد لتوفير املياه بحسب كل منطقة، ومن ثم توفير وام

سرى هذا األمر إلى توفير الكادر اإلداري املختص املؤهل واملدرب، والذي يتابع أمر هذه 

املشروعات، ويضمن نقاء املاء على الدوام، وبالتالي ضمان عدم إهمال تلك املشروعات 

مختصة التي كلفت مبالغ مالية ضخمة. لقد وصل األمر باملؤسسة أن تقدم خدمات 

لتوصيل املاء إلى البيوت واملنازل برسم مالي رمزي. كل ذلك لم يكن للمؤسسة أن تقدمه 

بدون هذا االختصاص الوقفي 

بقطاع املاء، واألمل معقود على 

مؤسساتنا الوقفية أن تنتبه 

لهذا األمر، فتنش ئ مؤسسات 

تقوم على أوقاف املاء  خاصة

وعدم إهمالها، مع  ومتابعتها

تغاللها ضمان حسن اس

 وتوزيعها على منازل القرى.
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مشروًعا،  3,941م بـ 2014تقدر وقفية املاء حجم املشاريع التي دعمتها في عام  

 100دولة مختلفة، وتهدف املؤسسة إلفادة  12مليون شخص يتبعون لـ  4,6استفاد منها 

 مليون شخص حول العالم في مسيرتها الحالية.

 ( أن ذلك مرده لعدة عوامل:Scottاملاء، فيرى )أما أسباب نجاح مؤسسة أوقاف 

% من هذا املال 100املؤسسة ال تأخذ شيًئا من أموال املانحين، حيث يذهب  .1

ر ـــــــــــــللمشاريع الوقفية مباشرة، ويظه

ة ـــــــــــــص ومبلغه في ميزانيـــــــــــــاسم الشخ

( يعالج Scottاملشروع. وهذا في نظر )

ـــالت في القطـــــــــــــأهم املشك ىدـــــــــــــحإ اع ــــــــــ

الخيري، وهو تخوف املانحين من هدر 

األموال الحاصل بسبب املصاريف 

تي ـــــــــــــيرة الـــــــــــــات الكبـــــــــــــة، واملرتبـــــــــــــاإلداري

ــــض القائمين على العمـــــــــــــيأخذها بع ل ـــــ

 الخيري.

ــــاريـــــــــــــصـــــــــــــأما امل  ف ـــــــــ

ـــــــــة فيغطيهـــــــــــاإلداري ا ــــ

ين ـــــــــــــض الداعمـــــــــــــبع

 املقربين للمؤسسة،

ـــــــــــــمــــــــــــك ( Scottا أن )ــــــــ

ه ال يتقاض ى ـــــــــــــنفس

مبالغ جيدة، فهو ما 

زال يسكن في غرفة 

صغيرة، هي ذات الغرفة التي كان يعيش فيها منذ تأسيس الوقفية، كما أنه ال يملك 

 سيارة تقله لهذه اللحظة.
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فرصة االطالع على  -مهما يكن املبلغ الذي دفعوه  -تقدم املؤسسة للداعمين  .2

ت مشاريعهم ورؤية التقدم الحاصل فيها، من خالل تقارير مفصلة وصور وفيديوها

( لتحديد مواقع هذه املشاريع GPSدورية، كذلك من خالل استخدام خدمة )

( يعود ألن بعض املانحين Scottوالتعريف بها ونسبة التقدم الحاصل، وهذا في نظر )

يتردد في منح املال لعدم اطالعه على أوجه إنفاقه، والتجربة مميزة في هذا السياق، 

 وتستحق الدراسة.

استخدام شبكات التواصل االجتماعي وتوظيفها في دعم  إبداع املؤسسة في  

( بجمع مئات اآلالف من الدوالرات عبر Scottالبرامج الوقفية، ففي أحد املرات قام )

دعوة في تويتر، حيث تصنف املؤسسة على أنها 

من أكثر الوقفيات الخيرية أتباًعا على مواقع 

 التواصل االجتماعي.

اصل إن حسن استخدام وسائل التو  

ل لدى الجمهور 
ّ
االجتماعي بطريقة إبداعية شك

قناعة وثقة بهذه املؤسسة وأعمالها، فتحولت 

املؤسسة إلى ماركة مشهورة في عالم العمل 

 الخيري، مما يعني حصة أكبر من املال الخيري.
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مؤســـــــســـــــة أوقاف املاء في 

نظري هي مدرســــــــة في التســــــــويق 

الخيري واستخدام التكنولوجيا 

لوقفيــــــة، كمــــــا أن في األعمــــــال ا

( يعتمد Scottمؤسس الوقفية )

كثيًرا على رواية قصص النجاح 

وتــــوثــــيــــقــــهــــــا فــــي ســــــــــــــــبــــيــــــل دعــــم 

على تجربته الفريدة، وكم لدينا من قصـــــــــــــص  االطالعمشـــــــــــــروعاته، وهذا يســـــــــــــهل علينا 

 النجاح في العمل الوقفي اإلسالمي ضاعت بسبب الورع الزائد غير املبرر!!.
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 دروس وقفية 
 طالعك على أوقاف املاء حاول اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: امن خالل 

 كيف يمكن تطوير الصيغ الوقفية الفردية التي تميز بها املسلمون في إطار مؤسس ي؟  .1

كيف يمكن للتفكير االستراتيجي الخيري التركيز على أصل املشكلة، بدل االنهماك  .2

 ؟ بشكل يومي في حل نتائج هذه املشكلة

ا في زيادة مداخيل الوقفية؟  .3
ً
 كيف يمكن لعنصر التسويق اإلعالمي أن يشكل فارق

 ما هو دور الحمالت التسويقية الخاصة في دعم وزيادة مداخيل املؤسسة الوقفية؟  .4

ما هو دور وفائدة عنصر التخصص في أعمال املؤسسة الوقفية بحيث يزيد من  .5

 تحقيق األهداف ويوفر املصاريف اإلدارية؟ 

 هل للتخصص الوقفي دور في إقامة مشاريع ال يمكن إقامتها لوال هذا التخصص؟ .6

 هل هناك دور لتقليل املصاريف اإلدارية على مزاج املتبرع أو املانح وزيادة املنح؟  .7

 هل يمكن للواقف أن يطلع على أوضاع الوقفية دورًيا؟ وما أثر ذلك عليه؟ .8

هل لكثرة أتباع املؤسسة الوقفية على شبكات التواصل االجتماعي دور في زيادة  .9

 املداخيل؟ 
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 - أوقاف األماكن التاريخيةالوقفية الرابعة: 

 (Gettyوقفية )
 إدارة الوقف املتميزة
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 (Gettyوقفية ) - أوقاف األماكن التاريخية
الوقفية ذكر اسم هذا الرجل غريب األطوار، العابث في حياته، لقد خلدت هذه  

(، فلم يكن أحد يعلم بشأن هذا الرجل عندما كان حًيا، Paul Gettyالفاشل اجتماعًيا )

م الرجل األغنى آنذاك، أما بالنسبة للعمل 1953( اعتبرته عام Forbsمع أن مجلة )

توجهه للعمل الخيري بسبب  ان ابتداءجل مقتنًعا به، وربما كالخيري، فلم يكن هذا الر 

 الحصول على امتيازات ضريبية.

هذا الرجل كان يطوف العالم القتناء اآلثار القديمة لكي يزين بها قصره الفخم  

في كاليفورنيا، وقد جمع عدًدا كبيًرا من القطع النادرة، فأحب في أواخر حياته أن يشارك 

ره ليفتتحه كمتحف، وأحب الناس ذلك، بها العامة والجمهور، فخصص جزًءا من قص

( بالفكرة، ليقرر أن يفتتح متحًفا وقفًيا عام Paulواشتهر املتحف بين الناس، وأعجب )

 م. ومع ضخامة ثروته إال أن هذا املتحف كان يواجه عدة صعوبات مالية.1974

عنــــد وفــــاة هــــذا الرجــــل  

م تـــــــــــــــفـــــــــــــــاجـــــــــــــــأ 1976عـــــــــــــــام 

املختصــــون باملتاحف بوصــــية 

لقـــد خصـــــــــــــص هـــذا الرجـــل، ف

مــــــا  -مـلـيـون دوالر  700مـبـلـغ 

مليار دوالر حالًيا  2,8يســـــــاوي 

لخدمة املتحف، وقد عين رســـــــــــــالة الوقفية بقوله: "تنمية الفن واملعرفة"، وقد اختار  -

أعضـــــــــــــاء من الخبراء، باإلضـــــــــــــافة لبعض أوالده، ويحمد لهذا الرجل أن  6لهذه الوقفية 

تبت لدى قانوني بارز، ويظهر من خالل الوصية كانت مرتبة ومنظمة التفاصيل، وقد ك

 تغيير جرى على بنودها املطولة على فترات زمنية مختلفة. 21الوصية 
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أعضاء زمام األمور، جرت  6بعد أن تولى مجلس األمناء الجديد املكون من  

تحوالت نقلت الوقفية ملستوى العاملية، وإن لم يخل األمر من عدة إشكاالت واجهت 

لتحديد رغبات الواقف واملجاالت التي يمكن للوقفية العمل فيها. لقد استدعى الوقفية 

هذا األمر مراسالت قضائية لكي ال يحصل تعّدٍ على رغبة الواقف األصلية، خاصة أن 

الواقف كان في حياته مهتًما بأمر املتحف فحسب، فهل يعد الخروج عن هذا التوجه 

جلس األمناء صالحيات واسعة للتحرك مخالفة لرغباته؟ فقضت املحكمة بمنح م

 بحرية، لكن ضمن إطار عام يتحدد بقطاع املتاحف والفنون والدراسات املتعلقة.

م، قامت الوقفية بأفضل خطواتها على اإلطالق، فقد عينت ضمن 1981في عام  

عدًدا من أفضل الخبراء في مجال الفن واملتاحف، ومن  اإلدارةعضوية مجلس األمناء و 

، وذلك بهدف ت الوقفية بتشكيل رؤية جديدة تتفق مع رؤية الواقف الكليةثم قام

بالنظر إلى وجود فائض من األرباح املالية املتحققة من األمالك  توسيع أعمال الوقفية

( مؤسسة تعليمية، بحثية، تهتم Gettyالوقفية، فكانت الرؤية الجديدة باعتبار وقفية )

 والهندسية ذات الصلة. بدعم الفنون والدراسات التاريخية

إلى املسمى ( ليتحول Gettyتباًعا قامت الوقفية بتغيير مسماها من متحف ) 

 :(، ولينشأ تحت هذه املؤسسة عدة أجنحة وقطاعات وقفية من أهمهاGettyمؤسسة )

o قطاع املتاحف: 

 عبارة عن متحفين: ووه

( Gettyاألول أســــســــه ) 

فـــي حـــيــــــاتــــــه، وفـــي فـــيـــلـــتــــــه 

( في Getty Villaالخاصــة )

كــــــاليفورنيــــــا، ويعــــــد هــــــذا 

املتحف هو األكثر شــــــــــهرة 

فـــــــي الـــــــواليـــــــات املـــــــتـــــــحـــــــدة 

 مليون سائح سنوًيا. 1,6 األمريكية، حيث يزوره
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 مليار دوالر.بمبلغ يقدر ب أما املتحف الثاني فقد تأسس الحًقا بعد وفاة الواقف، 

o ( املعهد البحثيGetty): 

مهمة هذا املعهد تقديم املعرفة العلمية للباحثين، عبر مكتبة 

مجلد ومليوني صورة، ويقيم املعهد  900,000ضخمة تحتوي على 

 معارض فنية وأمسيات وندوات علمية، ويتبع له مجلة مختصة.

  كما أن املعهد يحتوي على وثائق تاريخية حول الوقفية ومؤسسها.

 

o ( البرنامج القياديGetty): 

يـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــم هـــــــــــذا  

الـــبـــرنــــــامـــج بـــتـــكـــويـــن 

قيادي من مختلف  1,000القيادات املختصــــــــــــة باملتاحف، وقد أشــــــــــــرف على تدريب 

م تم ضـــــــــــــم البرنــامج إلى جــامعــة كليرمونــت، حيــث يســـــــــــــمى 2010دول العــالم. في عــام 

 The Getty Leadership Institute at Claremont Graduateاملعهـــد هـــذا اليوم: )

University.) 
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o برنامج حم( اية املبانيGetty): 

يهتم هذا البرنامج  

بالحفاظ على املباني 

التاريخية والهندسية، حيث يعمل هذا البرنامج بالشراكة مع الجامعات ذات 

 التخصصات التاريخية والفنية والهندسية، سواء داخل الواليات املتحدة أو خارجها.

على ســــــــــــبيل املثال، قامت  

م 2015املؤســـــــــــــســـــــــــــــة في عـــام 

مشـــــــــــــروع لترميم عـــدد بـــدعم 

من معــــــالم مــــــدينــــــة قصـــــــــــــبــــــة 

تــــادلــــة اإلســـــــــــــالميــــة القــــديمــــة 

والــواقــعــــــة فــي املــغــرب، والــتــي 

 كانت معرضة لالنهيار والدمار.

o (Getty Information): 

م، أطلقت الوقفية برنامًجا لخدمة الباحثين في قطاع التقاليد 1992عام 

عهد في جسم واحد مع والثقافات املختلفة للشعوب، لكن الحًقا تم دمج هذا امل

 National Initiative for a Networked Culturalهيئات أخرى ليصبح املسمى: )

Heritage.) 
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فيمكن للباحثين التقدم لها  ((Getty Foundationأما بالنسبة ملنح املؤسسة األم  

عبر اشتراطات محددة، وعبر عدة طلبات من خالل موقع إلكتروني خاص، لكن على 

أن يتقدم للدراسات واملجاالت التي ترى املؤسسة أولوية اإلنفاق عليها من خالل املتقدم 

 (.Gettyرؤية خبراء وقفية )

أيًضا منح املؤسسة تصرف في عدة مجاالت أخرى، منها منح لنشر كتب ذات  

االختصاص، أو تقديم منح لشراء قواعد بيانات إلكترونية وإتاحتها للباحثين. كما أن 

 جامعة ومعهد لالستفادة من منحها. 86ون مع أكثر من الوقفية تتعا

عنــد زيـارة متــاحف الوقفيــة ســـــــــــــتقف على حجم وضـــــــــــــخــامـة هـذه املتــاحف، وقـد 

ســـــــــــــخرت الوقفيــــة التكنولوجيــــا الحــــديثــــة في إدارتهــــا لتلــــك املتــــاحف، كمــــا أن الوقفيــــة 

اســـــــــــــتغلــــــت تلــــــك املتــــــاحف لبيع 

إصـــــــــــــــداراتهـــا من الكتـــب والتحف 

 املــــــقــــــلــــــدة، وأمــــــاكــــــن لــــــلــــــتســــــــــــــــــوق 

والطعام، كذلك إقامة مناســـبات 

خــاصــــــــــــــة، وكــل ذلــك بهــدف زيــادة 

 الوقفية ملداخيلها املالية.

مليار دوالر،  4,5( من أغنى وقفيات العالم، بممتلكات تقدر بـ Gettyاليوم وقفية ) 

 6,6م على حجم املمتلكات التي كانت تقدر سابًقا بـ 2007بعد أن أثرت األزمة املالية عام 

 اوهو ما اضطر املؤسسة لتحجيم مصاريفها وإغالق بعض البرامج، وإحالتهمليار دوالر، 

 بشراكات أخرى مع القطاع الجامعي أو الحكومي. اودمجه

( بالنسبة للباحثين في القطاع الوقفي أنها وقفية متكاملة Gettyمما يميز وقفية ) 

يمكنك  من جميع الجوانب، فهي مؤسسة تشغيلية وليست مانحة للمال فحسب، أيًضا

مجلس إدارة وإدارات و  مجلس أمناءو  جميع املستويات اإلدارية من واقفأن تجد فيها 

مختلفة ومتنوعة، وهو ما يشكل فرصة لالطالع على طبيعة العالقات بين كل مستوى 

اإللكتروني،  االئحة موجودة على موقعه 13وآخر، كما أن الوقفية يحكمها ما يقرب من 
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لوائح لضبط ومنع تضارب املصالح بين املستويات  3 ئعة، ووثيقة الوقف الرا مهاأه

اإلدارية، وواحدة ألخالقيات املؤسسة، وأخرى لطريقة املنح، وواحدة ألسس العمل 

خارج الدوام، وكذلك الئحة للمساواة في الفرص. أما مجلس األمناء الحالي فيتكون من 

 4األكثر، مدة كل دورة  دورات على 3عضًوا يمكن لكل عضو أن يشغل املنصب لـ  13

 سنوات.

نحن املسلمون نملك من التاريخ واألماكن األثرية ما ليس لدى الشعوب األخرى،  

كثير منها يصل النشء ويربطهم بمعالم نهضة األمة اإلسالمية وتاريخها الرائع، كاملساجد 

التي  وكذلك الصناعات القديمة واملنارات والدور والطرق القديمةواملدارس والجسور 

، اتميز بها املسلمون عبر عصورهم، واملؤمل أن يتجه الوقف ليحافظ على ما تبقى منه

ا برؤية شرعية.  ااأليدي بهدف تهريبه ابدل أن تعبث به
ً
للخارج، وليكن كل ذلك منضبط

 عندما أرى كثيًرا من تاريخنا اعتنى به الغرب، فترى آثارنا ومخطوطاتنا 
ً
إنه ليؤسفني فعال

 احفهم ومكتباتهم، وال حول وال قوة إال باهلل.تعج بها مت
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 دروس وقفية
 ( حاول اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: Gettyمن خالل اطالعك على وقفية )

 هل نحتاج نحن املسلمون إلى صيغة أوقاف املتاحف؟ .1

 هل هناك إشكاالت شرعية فيما يتعلق بحفظ اآلثار والفنون العاملية؟ .2

الواقف إلنشاء املؤسسات الوقفية؟ وهل يمكن دراسة تلك الدوافع ما هي دوافع  .3

 للتركيز عليها في تسويق األوقاف وإنشائها؟

دور مجلس األمناء الخبير واملختص بأهداف الوقفية في نقل الوقفية نقالت  ما هو .4

 إبداعية نوعية؟ 

كيف يمكن ملجلس األمناء املختص أن يؤسس لوقفيات جديدة تراعي حاجات  .5

 عصر وال تخرج عن توجهات الواقف وشروطه؟ال

 كيف يمكن التنويع في البرامج الوقفية في ظل صيغة شروط الواقف؟  .6

كيف يمكن للوقفية في ظل األزمات املالية إسناد إدارة بعض البرامج للقطاع الخاص  .7

 بحيث تحد من املصاريف اإلدارية؟ 
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وقفية  - أوقاف النواديالوقفية الخامسة: 

 Boys & Girls Clubs of) نوادي أطفال أمريكا

America) 
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 وقفية نوادي أطفال أمريكا - أوقاف النوادي

(Boys & Girls Clubs of America) 
تم تأسيس هذه الوقفية لتقديم الرعاية واالهتمام لألطفال بعد انتهاء الدوام  

العقلية والنفسية والتربوية والبدنية املدرس ي، وبما يلبي احتياجاتهم املختلفة 

والصحية، وبما ينعكس إيجاًبا على الفرد واملجتمع من خالل حماية األطفال من 

 االنحراف واالبتعاد بهم عن مواطن اإلجرام.

رسالة املؤسسة تقوم على عدة محاور يجمعها مشترك واحد، وهي تتضمن:  

برامج  ،الخبرة في التعامل مع املراهقينالرعاية املستمرة و  ،"مكان آمن للتعلم والنمو

 توفير األمل والفرص". ،مختصة لتطوير النشأ

يمكنك من خالل موقع املؤسسة أخذ جولة ميدانية لرؤية مرافق هذه النوادي، 

لتجد فيها مرافق رياضية مختلفة، مثل مالعب كرة السلة وكرة الطاولة، وتجد أيًضا 

دروس الصفية، كما أن هذه النوادي مؤهلة بطاقم من املرافق التعليمية، كاملكتبة وال

ذوي االختصاص في التعامل مع فئة األطفال والشباب، حيث تقدر الوقفية  املوظفين

موظف، فعلى سبيل املثال نادي دوغالس كاونتي  50,000عدد املوظفين العاملين بـ 

 140املفرغين أيًضا، و املختصين و  من إداريي البرامج 12من اإلداريين املفرغين،  6يملك 

موظًفا بعمل جزئي، ومعظم العاملين بشكل جزئي هم من الباحثين عن الخبرة امليدانية 

 بعد التخرج.
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ماليين طفل وشاب، من خالل ما يقدر بـ  4م، خدمت هذه الوقفية 2012في عام 

والية أتالنتا، والية أمريكية، أما املركز الرئيس ي فإنه يقع في  54ناٍد موزعين على   4,000

م هذه  ويتفرع عن املركز الرئيس ي عدة مراكز رئيسية على مستوى الواليات، وتقيَّ

الوقفية في املرتبة األولى للسنة الثالثة على التوالي على مستوى الواليات املتحدة 

ّيمت املؤسسة في املرتبة 
ُ
على مستوى  18للمؤسسات التي تخدم قطاع الشباب، كذلك ق

ت الخيرية في الواليات املتحدة من حيث األداء، وهي مسجلة كشركة غير جميع املؤسسا

 ربحية.

دعوني اآلن أنتقل بكم للحديث عن صاحب تلك الفكرة واملراحل الزمنية التي  

والية كونتيكت قامت سيدة  (Hartfordم في مدينة )1860مرت بها الوقفية، ففي عام 

بتخصيص منازلهم  - ماري وأليس - خواتهاتدعى إليزابيث هامرسلي ومعها اثنتان من أ

ومن ثم خلق أجواء للترفيه عنهم  الشخصية الستقبال األطفال املهملين اجتماعًيا،

والتخفيف من آالمهم وأحزانهم. القت الفكرة نجاًحا كبيًرا، واشتهرت وزاد عدد األوالد، 

هم بتنويع مما اضطرهم لحجز قاعة كبيرة كانت مخصصة لالجتماعات، وهو ما سمح ل

 األنشطة وبما يتالءم مع رغبات األطفال املختلفة.

في املدينة ذاتها، وفي العام نفســـــــــــــه، قامت 

ســـــيدة أخرى تدعى ماري ســـــتيوارت بتأســـــيس ناد 

(، وفق رؤية لهذه Club Sashayآخر أطلق عليه )

الســـــيدة مفادها: "أن أطفال الشـــــوارع إذا أعطوا 

وا الفرصـــــــــــــــة والتوجيـــه الجيـــد يمكن أن يصـــــــــــــبح

 أعضاء فاعلين في املجتمع".

ول ناد لألطفال افتتح في نيويورك أما أ 

م بفضل أحد رجال 1871فكان في العام 

األعمال، والذي كان في زيارة ألحد املدارس، وشاهد أحد األطفال يلقي حجًرا من الخارج، 

 الحجر".فقال: "ال ألومه بقدر ما ألوم الحجر ... لو كان لهذا الطفل ما يفعل ما رمى 
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وهكذا شيًئا فشيًئا انتشرت مثل هذه النوادي في الواليات املتحدة األمريكية، وهو 

م إجراء نقاش حول أهمية وجدوى وجود هيئة عليا 1908األمر الذي استلزم في عام 

وكذلك  فتمخض النقاش عن إنشاء هيئة علياتنضوي تحتها جميع تلك النوادي، 

والذي لم يكن موفًقا في إدارته، إلى حين استلم منصب اختيار أول رئيس لتلك الهيئة، 

فارتقى بها بشكٍل  ،واهب كبيرة، كرس كل وقته للمؤسسةالرئاسة رجل بقدرات وم

ا رسمًيا من الكونجرس األمريكي كهيئة عليا 1956ملحوظ. عام 
ً
م أخذت املؤسسة اعتراف

 تنضوي تحتها نوادي األطفال.

لكبير من النوادي تقوم مجموعة من اإلدارات من حيث اإلشراف على هذا الكم ا

الرئيسية بمتابعة ومراقبة األداء اإلداري والتربوي واملالي ملجموعة محددة من النوادي، 

وهناك أسس وقواعد وأنظمة يجب اتباعها ومراعاتها عند التأسيس، وهذا َيظهر لك 

  يتبع الوقفية.جلًيا عند مراجعة املوقع، حيث تجد صفحة خاصة لكيفية تأسيس ناٍد 
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كذلك يمكنك أن تالحظ أن األنظمة والتعليمات قد سرت لتشمل األبنية واملرافق 

التي تتواجد فيها هذه النوادي، وقد لخص أحد مؤسس ي نوادي أطفال أمريكا، ويدعى 

(John Collin:هذه املحددات، وهي ) 

أن تكون املرافق واألبنيـــــة جـــــاذبـــــة   .1

 للشباب واألطفال.

رافــق مــخــتــلــف املــيــول أن تــلــبــي املــ  .2

 واالهتمامات.

أن تســـــــهم هذه املرافق في تحســـــــين   .3

 السلوك.

أن تـــحـــقـــق مـــرافـــق هــــــذه الـــنـــوادي   .4

 مختلف تطلعات وأهداف الشباب.

تباًعا قامت املؤسسة بوضع مواصفات ومعايير خاصة لتحديد البيئة املناسبة 

 .لتلك النوادي، بحيث تكون بيئة تعليمية جاذبة وآمنة في الوقت ذاته

أما أماكن تواجد تلك األبنية فمعظمها يستغل مباني ومرافق املدارس بعد  

ناٍد، كما أن هناك نواد تابعة للجيش  1,500الدوام، حيث يبلغ عدد مثل هذه النوادي 

 األمريكي، ونواد في مباٍن مستأجرة أو متملكة.

في الريادة كما أن تلك النوادي تطرح مجموعة من البرامج التعليمية املختلفة، 

والقيادة والتثقيف االجتماعي والص ي وبرامج في الفنون والرياضة ومجموعة من برامج 

 الترويح والترفيه، مع تقديم وجبات صحية خفيفة.
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ا للريـادة، يقـدم 2015على ســـــــــــــبيـل املثـال، أطلقـت املؤســـــــــــــســــــــــــــة في عـام   م برنـامجـً

ه مليون ســــــــاعة عمل بموجبه مليون طفل وشــــــــاب من أعضــــــــاء نوادي األطفال ما مقدار 

تطوعي، وقـــد ســـــــــــــبق للمؤســـــــــــــســـــــــــــــة في عـــام 

ســـــــــاعة  260,000م تقديم ما مقداره 2013

عمـــل تطوعي، حيـــث ترى املؤســـــــــــــســـــــــــــــة أن العمـــل التطوعي ينمي الريـــادة لـــدى األطفـــال 

ا بالفئة  ا طرحت املؤســــــــســــــــة برنامًجا مختصــــــــً ويحميهم من الســــــــلوكيات الخاطئة. أيضــــــــً

ات النجـــاح األكـــاديمي ومهـــارات التعـــامـــل مع ســـــــــــــنـــة، بهـــدف تطوير قـــدر  18-14العمريـــة 

 املجتمع، تحضيًرا لهم ملرحلة العمل والتقدم للجامعات.

 من حيث الفئات العمرية التي تخدمها الوقفية فهي على النحو اآلتي:

 دون سن الخامسة. - %5 -أ

 سنوات. 10-6من سن  - %47 -ب

 سنة. 12-11من سن  -%19 -ج

 سنة. 15-13من سن  - %19 -د

 سنة وأكثر. 16من سن  - %10 -ه

وقد مكنت هذه النوادي لبعض الواقفين خدمة أغراض ورغبات خاصة من  

% ممن تخدمهم هذه النوادي من السود 28حيث االهتمام بعرقيات معينة، فـ 

 % من األصول اآلسيوية.3% من األصول الالتينية، و 23األمريكيين، و 

ا لمواقع إلكتروني 4للوقفية كما أن  
ً
 :لموقع الرئيس ية خالف

أحـــــدهـــــا يعتني بـــــإطالق الحمالت واملشـــــــــــــــــاريع لـــــدعم  -1

ا، من خالل عرض مجموعــــة من  املؤســـــــــــــســــــــــــــــة مــــاليــــً

الطرق التي تناســـــــــــب مختلف أنواع الداعمين، فعلى 

ماليين  4ســـــــــــــبيل املثال تقوم الوقفية بحملة لتوفير 

م، تقدم من 2018ســـــــــــــاعة عمل تطوعي بحلول عام 

 ستشارات في نوادي األطفال.قبل األطباء لتقديم الدعم واال 
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ا أطلقــت الوقفيــة في عــام  م حملــة 2015أيضــــــــــــــً

مالية ملســـــــــــــاعدة مليون طفل إلنهاء مرحلة التعليم 

الـعــــــالـي، وكــــــل تـلــــــك الـحـمـالت مـرتـبـطــــــة بشـــــــــــــبـكــــــة 

التواصـــــــــــــل االجتماعي، األمر الذي يثبت احتراًما في نفوس العاملين في الوقفية ألنها 

 تخدم أبناءهم.

بتقديم الدعم العلمي واملنهي والترفيهي لتطوير قدرات األطفال في موقع آخر يهتم  -2

 مجاالت متعددة.

واملوقع الثالث يختص بأعضــــــــــــاء الوقفية   -3

من الداعمين مالًيا وبيان طرق االنضــــــــمام 

 ومزايا العضوية في املؤسسة.

 ،املوقع األخير يهتم بإبراز شـــــخصـــــية العام -4

ي نجــاحــه وكفــاحــه للوصـــــــــــــول إلى من خالل عرض قصــــــــــــــة لطفــل كــان للوقفيــة دور ف

مناصـــــــب ومســـــــتويات مرموقة، حيث يتم منح جوائز مالية من خالل رعايات مالية، 

 .ىمض  عام 60قصة نجاح لـ  60واملوقع يحتوي على ما يقرب من 

وبالنظر إلى رصـيد املؤسـسـة من اإلنجازات عبر عقود من الزمن فقد أصـبح لهذه  

من خالل املجتمعات املحلية التي تأســســت فيها تلك النوادي شــبكة من الداعمين مالًيا 

بــعــض خــريــجــي تــلــــــك الــنــوادي مــمــن  الــنــوادي، كــمــــــا أن

لهم إســـــــهامات خيرية. كذلك  تمن األثرياء كان واأصـــــــبح

للمؤســـــــــســـــــــة مجموعة كبيرة من الشـــــــــراكات مع عدد من 

بعضــــــها له عالقة  ،املؤســــــســــــات التجارية ال ــــــخمة

فالم، ( لأل Disneyمثل شـــركة ) ،برســـالة املؤســـســـة

كمـــا أن بعض الشـــــــــــــركـــات تقـــدم خـــدمـــات إســـــــــــــنـــاد 

للبرمجيــات، حيــث تقــدم  (Microsoft)كشـــــــــــــركــة  ،ودعم

 مواقع متخصصة تنمي مهارات الطلبة.
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من حيــــث امليزانيــــة يقوم كــــل مركز رئيســـــــــــــ ي بــــإعــــداد ميزانيــــة مســـــــــــــتقلــــة للمراكز  

 (Roxanne Spillettاملنضـــــــــــــوية تحته،أما من حيث األجور فتتقاضـــــــــــــ ى مديرة الوقفية )

دوالر كمرتبــــات ســـــــــــــنويــــة،  455,000أعلى األجور في العمــــل الخيري، حيــــث تتقــــاضـــــــــــــ ى 

مليون دوالر كتقـــاعـــد وتـــأمينـــات مختلفـــة. لكن على كـــل  1,2دوالر عالوات،  116,000و

حـــال عنـــد النظر إلى مجموع امليزانيـــات لفروع هـــذه 

النوادي فقــد يتشـــــــــــــكــل لــدينــا وقفيــة تعــد األكبر من 

 على مستوى العالم. حيث األمالك الوقفية

هـــذا مـــا وددت أن أضـــــــــــــعـــه بين أيـــديكم حول  

هــــــذه الوقفيــــــة، وليــــــت املــــــدارس ومراكز التحفيظ 

ة أنهــا في  القرآني في بالدنــا تنتبــه لهــذه الفكرة خــاصــــــــــــــً

أغلــــب أوقــــاتهــــا مغلقــــة األبواب، وهي بــــذلــــك ال تلبي 

 سوى هدف واحد وإن كان مهًما.

لفة ومتنوعة خاصة في هذا العصر، إن احتياجات الطفل والشباب املسلم مخت 

حيث تتحول مراكز  ،واألمل يحدونا أن يتفهم القائمون على مراكز التحفيظ هذا األمر

التحفيظ لبيٍئة جاذبة بقوة ألطفالنا، دون أن تتحول عن أهدافها األصيلة، ونحن نرى 

إلشراكهم في بأم أعيننا وبأس ى شديد كيف تحول كثير من اآلباء واألبناء عن هذه املراكز 

 وهللا املستعان. ،مراكز ال تلبي انتماء الطفل لدينه وأمته
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 دروس وقفية
التجارية حاول  (Boys & Girls Clubs of America)من خالل قراءتك لتجربة وقفية 

 اإلجابة على كل من التساؤالت التالية: 

واجتماعية كيف يمكن للعمل الوقفي أن يخدم عدة مصارف تعليمية واقتصادية  .1

 ؟وصحية وخدمية في الوقت ذاته

كيف يمكن للشراكات الخاصة مع القطاع الخاص خدمة أغراض تتعلق بأهداف  .2

 الوقفية؟ 

كيف يمكن للوقفيات متعددة الوحدات إدارة هذا الكم الكبير من الوحدات  .3

 الوقفية؟ 

 الوحدات الوقفية الصغيرة؟  اندماجما هي آليات   .4

مع الوحدات الوقفية الصغيرة في  ن قفية الكبرى التعاو ن للوحدات الو كيف يمك  .5

 الجسم الوقفي الواحد؟

 كيف يمكن للوقفية خدمة عرقيات معينة ذات احتياجات خيرية خاصة؟ .6

 كيف يمكن للوقفية تشكيل شبكة من الداعمين من املجتمعات املحلية؟  .7

فية بشكل كيف يمكن للهبات واألعطيات املتنوعة أن تندمج ضمن املشاريع الوق  .8

 دائم؟

ا عاًما مشابًها لصيغة  .9
ً
كيف يمكن لألوقاف استغالل املباني الحكومية باعتبارها ملك

 الوقف الخيري؟ 

 كيف يمكن لوقف الوقت أن يساهم في تحقيق أهداف الوقفية؟  .10

ما هي أهمية رواية قصص النجاح في تكوين الثقة باملؤسسة الوقفية وزيادة  .11

 مداخيلها املالية؟ 

ن للوقفية االستفادة من البعد املحلي والبعد الوطني والعاملي في تقديم كيف يمك .12

 الدعم واإلسناد ألعمالها؟ 
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وقفيات  -أوقاف البيئة الوقفية السادسة: 

 (The Wildlife Trusts) حماية الحياة البرية
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 وقفيات حماية الحياة البرية -أوقاف البيئة 

(The Wildlife Trusts) 
ات الوقفية ندماجوقفية الحياة البرية من الوقفيات التي تدلك على أهمية اال  

لصناعة جسم وقفي ضخم يستطيع التأثير في الرأي العام لصالح مصرف الوقف، أيًضا 

 
ّ
ن الوقفية من تغيير اللوائح هذه الوقفية تدلك على كيفية صناعة رأي عام يمك

 ة فيما يتعلق بمصرف الوقف ... وإليكم القصة كاملة.والسياسات الحكومي

نشـــــــــــــئـــــت وقفيـــــة الحيـــــاة البريـــــة عـــــام  
ُ
م في 1912أ

يهودي األصـــــــل  -بريطانيا، وذلك عندما قام رجل أعمال 

ناشط في مجال حماية البيئة يدعى روتشيلد بتأسيس  -

هيئـــــة تعنى بـــــالحفـــــاظ على البيئـــــة، أطلق عليهـــــا آنـــــذاك 

(SPNRوقــد أنيط بهــذه ،)  الهيئــة مهمــة تحــديــد األمــاكن

الطبيعية الغنية باألحياء البرية، ومن ثم إقامة محميات 

ترعى وتحافظ على الطبيعة الخالبة لتلك األماكن، ومن 

 ثم الحفاظ على األحياء واملخلوقات البرية التي تعيش فيها.

بلغــت املحميــات التي  -م 1915أي عــام  -ســـــــــــــنوات من تــأســـــــــــــيس الهيئــة  3خالل  

وقد عرفت باســـــــــــــمه لهذا اليوم، وهكذا توالى وقف  ،محمية 284راها روتشـــــــــــــيلد اشـــــــــــــت

املحميــــات وأصـــــــــــــبح لكــــل مــــدينــــة هيئــــة 

مختصـة برعاية وقفيات املحميات ذات 

االختصــــــــــــــاص املكــاني، ثم اجتمعــت كــل 

تلــــــك الوقفيــــــات تحــــــت مظلــــــة واحــــــدة 

 UK WILDLIFE) بــــــــــــــــــــــــــــــــ تــــــعــــــرف الــــــيــــــوم

TRUST.) 
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هيئة وقفية تختص كل  47كبرى ينضوي تحتها اليوم هذه املؤسسة الوقفية ال 

منها بمدينة بريطانية، كل واحدة منها ترعى عشرات املحميات، حيث يبلغ مجموع 

محمية، تبلغ مساحتها ما  2,300املحميات التي تمتلكها وترعاها تلك املؤسسة الوقفية 

 هكتار، تم امتالك معظمها قبل فترة الثمانينات. 90,000يقارب 

ا خاًصا، على مست 
ً
وى الوقفية الواحدة فكل منها يملك حجًما وتكويًنا وتاريخ

ويسري هذا االختالف أيًضا إلى طبيعة األنشطة وطرق االستثمار وتكوين الشراكات، 

لكن من حيث االهتمامات واألهداف والسياسات فهي واحدة. أيًضا لكل وقفية من 

نيتها املستقلة، كذلك لكل وقفية موقع الوقفيات السبعة واألربعين إدارتها الخاصة وميزا

 
َّ
م من خالله العمل التطوعي وقضايا الدعم وجمع التبرعات، كذلك تنظم إلكتروني ينظ

ارس األفراد واملجموعات من طلبة املدمن خالله جداول الزيارات للمحميات من قبل 

موحد والباحثين في شتى املجاالت، مع مالحظة أن تصميم املوقع اإللكتروني شبه 

 ومرتبط بموقع الوقفية األم.

لم يقف األمر بوقفية حماية الحياة البرية عند حدود حماية البيئة، بل اتجهت  

لكبار والصغار العوام الوقفية لتأسيس برامج ودورات علمية وتثقيفية موجهة ل

في املدارس والجامعات، أيًضا قامت املؤسسة بتنظيم وتأهيل تلك املحميات  والباحثين

 واقع تصلح الستقبال األفراد والعائالت والباحثين، واستثمار ذلك مالًيا.بم

هذا العمل املمنهج الذي قامت به الوقفية خالل تاريخها وعبر عقود من التواصل  

مع املجتمع املحلي، وخاصة تلك البرامج املوجهة لقطاع األطفال، وربطهم باملحميات 

 املحلية، كل ذلك أسهم في تكوين الثقة

 
ْ
لدى قطاعات عريضة  -ر بالوقفية، كذلك نش

ثقافة التطوع ضمن  - من املجتمع البريطاني

ن الوقفية من 
َّ
دائرة حماية البيئة، األمر الذي مك

أن تكون من أكبر جماعات الضغط في بريطانيا 

 لصالح حماية الطبيعة واألماكن التاريخية.
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تدلك األرقام كيف استطاعت 

الوقفية وبشـــــــــــــكل تراكمي وعبر عقود 

أن تـــزيــــــد مـــن الـــرصــــــــــــــــيــــــد الـــبشــــــــــــــــري 

املنضـــــوي تحت عضـــــوية الوقفية وما 

يشـــــــكله ذلك من دعم مالي، حيث بلغ 

عضـــــــو في  800,000الوقفية أعضـــــــاء 

عضو  3,000م، مقارنة بــــــــــ 2015عام 

عـــــــــــــام  21,000م، و 1960عـــــــــــــام 

م 1975عــــــــام  100,000م، و 1965

وهو العــام الــذي افتتحــت فيــه برامج 

 200,000موجهـــــة لألطفـــــال، وهكـــــذا 

عام  260,000م، و 1980عضــــو عام 

 م.2004عام  500,000م، و 1995

لقد اســــــــتطاعت الوقفية توظيف هذه الطاقات البشــــــــرية ضــــــــمن برامج تطوعية 

أكبر وقفيـــات الوقـــت في بريطـــانيـــا، حيـــث تقـــدر الوقفيـــة حجم جعلـــت من الوقفيـــة من 

وقف الوقت لصــــــــــــالح أعمال البيئة خالل 

ــــــــــــ  25  86,409ساعة، أي  691,512سنة بـ

ســـــــــــــنـــة. وقـــد مكنـــت  237يوم، بمـــا يعـــادل 

البرامج التطوعيــــة التي تطرحهــــا الوقفيــــة 

قطاعات مختلفة من الشـــــــــــــعب البريطاني 

 ،االنخراط ضـــــــــــــمن أعمــــــال الوقفيــــــةمن 

 لبرامج تطوعيــة في مجــال مراقبــة الحيــاة 
ً
حيــث يمكن لغير املختصـــــــــــــين االنضـــــــــــــواء مثال

. كذلك يمكن للمختصـــــــين اإلســـــــهام في 15,000( ويبلغ عددهم watch memberالبرية )

تقديم االســـــــــــــتشـــــــــــــارات ملالكي األراضـــــــــــــ ي في ســـــــــــــبيل حماية البيئة، حيث بلغ حجم هذه 

املؤسسات الوقفية والخيرية الغربية 

باستغالل رصيدها البشري من تقوم 

 .أعضاء الوقفية لخدمة مصرف الوقف
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ا يمكن للخبراء االســـــــــتفادة من املراكز م، أيضـــــــــً 2014في العام  160,000االســـــــــتشـــــــــارات 

العلميـة التـابعـة للوقفيـة. هـذا على ســـــــــــــبيـل املثـال فقط، فـالوقفيـة تعرض عليـك عـدًدا 

ا كاإلبال  
ً
غير محدود من البرامج التي يمكنك من خاللها تقديم أي دعم ولو كان بســـــــــيط

ات لحماية عن جريمة بحق البيئة، في املقابل توظف الوقفية كل هذه الطاقات والخبر 

الطبيعة وتقديم االســـــتشـــــارات للمجتمع املحلي والقطاع التجاري والســـــيا ي والرياضـــــ ي 

 ومالك األراض ي والحدائق واملزارع ومالعب الغولف إلى غير ذلك.

مع مالحظة أن الوقفية لديها مركز مختص بتدريب املتطوعين يقدم حوالي 

على الجانب التطوعي فللوقفية دور  ومع اعتماد الوقفية ساعة تدريبية سنوًيا، 35,000

 ال يستهان به في خلق عدد من الوظائف.

 ،بعدة ابتكارات -حماية البيئة  -لقد أبدعت الوقفية في خدمة املصرف الوقفي  

من أهمها إصدار شهادة للجودة البيئية يمكن للقطاع التجاري والسيا ي الحصول 

للوقفية، حيث يستفيد الحاصل على  عليها عبر اشتراطات خاصة وبمبالغ مالية تدفع

 هذه الشهادة من حث الوقفية ألعضائها للشراء من تلك املتاجر.

أيًضا أصدرت املؤسسة برامج كفالة مالية شهرية مقتطعة من الراتب لحماية  

ا عن البرامج البيئية املتنوعة الكبرى التي تعرضها الوقفية 
ً
حيوان معين، هذا خالف

 قفين املختلفة ممن لهم اهتمامات بيئية.استمالة لرغبات الوا
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من حيـــــث الشـــــــــــــراكـــــة مع القطـــــاع املحلي فقـــــد  

أســــهم عنصــــر اســــتقاللية كل وقفية في االســــتفادة من 

القطـــاع التجـــاري املحيط بهـــا، وفي مقـــابـــل تلـــك املبـــالغ 

الســـــــــــــنوية املدفوعة من قبل املؤســـــــــــــســـــــــــــات التجارية، 

ا تقوم الوقفية بتقديم مجموعة من االمتيازات. أ يضـــــــــً

تقوم الوقفيــــة بخــــدمــــة مصـــــــــــــرف الوقفيــــة من خالل 

مثــل  ،الشـــــــــــــراكــة مع قطــاعــات تجــاريــة مهتمــة بــالبيئــة

مؤســـــــســـــــات إعادة التدوير، ومؤســـــــســـــــات تجارية تهتم 

ق نفسـها سـياحًيا على املسـتوى بغسـيل املالبس وفق أسـس بيئية، كما أن الوقفية تسـوّ 

حيث  ،املؤســــــــســــــــات الســــــــياحية العاملي بالشــــــــراكة مع الطيران البريطاني وعدد آخر من

 ماليين زائر سنوًيا. 7يقدر عدد زائري محميات الوقفية 

من حيث اإلشـــــــــراف على  

تــــلــــــك الــــوقــــفــــيــــــات الســــــــــــــــبــــعــــــة 

واألربعين املســـــــــــــتقلـــة، يشـــــــــــــرف 

على الوقفيـات هيئـة مســـــــــــــتقلـة 

ا تعمــل على تقــديم  ا وإداريــً مــاليــً

التعاون بين مختلف الوقفيات 

وتنســـــــــــــيق الحمالت وعمليــــــات 

غيير الرأي العـــام، الضـــــــــــــغط لت

 كذلك يقوم هذا الجسم ببرامج تعليمية وتدريبية.
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 دروس وقفية 
 حاول من خالل وقفية حماية الطبيعة اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: 

 ات للوقفيات الصغيرة؟ ندماجما هي أهمية اال  .1

 ما هو دور عنصر االستقاللية لكل من الوقفيات املندمجة؟ .2

 كيف يمكن للشراكات مع القطاع الخاص أن تحقق أهداف الوقفية الخاصة بها؟  .3

 كيف يمكن تكوين رصيد شعبي للوقفية عبر فترات طويلة وممتدة من الزمن؟  .4

كيف يمكن للوقفية إدماج وضم الطاقات البشرية املختلفة من حيث العمر  .5

 التعليم ضمن أعمالها؟ و 

خرى ال تختص بأهداف الوقفية ولكن لها تأثير كيف يمكن للوقفية القيام بأدوار أ .6

  ؟إيجابي ملصارف وقفية أخرى 

 كيف يمكن لألوقاف خلق تأثير في الرأي العام املحلي؟  .7

كيف يمكن أن تساهم األوقاف مع مجموعات الضغط والتأييد لتحقيق أهداف  .8

 الوقفية وما تتشارك معهم فيه من األهداف؟ 
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 وقفيات كارنيجيالوقفية السابعة: 
 

 م(1919 -م 1835)
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 وقفيات كارنيجي
قصة أندرو كارنيجي في الجد واالجتهاد واملثابرة من القصص التي يرويها ويحكيها  

واالقتصاد في بحثهم عن املؤهالت والقدرات التي جعلت من هذا الطفل  اإلدارةعلماء 

ا لصناعة الفوالذ.
ً
 االسكتلندي املهاجر إلى الواليات املتحدة األمريكية ملك

الحـــديـــث عن قصـــــــــــــتهم تلـــك تتفـــاجـــأ أن لهـــذا الرجـــل  من ومن حيـــث ينتهي هؤالء

ه في تــــ الــــِ
ا آخر من الحكــــايــــة، حكــــايــــة مع رجــــل أنفق كــــل مــــَ أســـــــــــــيس مجموعــــة من جــــانبــــً

الوقفيات خلدت ذكره في التاريخ املعاصـــــــــــــر، وال يزال عطاؤها مســـــــــــــتمًرا لهذه اللحظة، 

حيـــث تغطي وقفيـــاتـــه عـــدًدا من املجـــاالت كـــان 

لهــــــا األثر الحقيقي في تنميــــــة املجتمع، بــــــل ال 

أقلــــل من أثر وقفيــــاتــــه إن قلــــت إن أثرهــــا كــــان 

 لصالح البشرية جمعاء.

جـي أن يـبـيــع م قـرر كــــــارنـيـ1901فـي عــــــام  

حصـــــــــــته في صـــــــــــناعة الفوالذ لشـــــــــــركة مورجان 

مليون دوالر، وهو مبلغ مالي  250بمبلغ يقدر بـــــ 

كبير آنذاك، ليتفر  وينصـــــــــــــرف بالكلية للعمل 

 الخيري.

لم تكن هــــــذه املرة األولى التي تحــــــدثــــــه  

فمنــذ شـــــــــــــبــابــه  ،نفســــــــــــــه للتفر  للعمــل الخيري 

حــــدثتــــه نفســــــــــــــــه بــــذلــــك، كمــــا تــــدل على ذلــــك 

ا ليتقـاعـد فيهـا عن جمع املـال ويتفر  مـذكراتـه، حيـ ث حـدد لنفســــــــــــــه أكثر من مرة أوقـاتـً

عاًما كتب لنفســـــــه: "ليس هناك من  33م عندما كان عمره 1868لخدمة الناس. في عام 

عمـــل أكثر غبـــاًء من عبـــادة املـــال!!" فلم يكن إذن كـــارنيجي مجرد تـــاجر أو رجـــل أعمـــال 

قضـــــــايا الثروة واملســـــــؤولية االجتماعية خيرية فحســـــــب، وإنما كانت له نظرات فكرية في 

 (.Gospel of the wealthلألغنياء، ولقد أطرها في مقالته املشهورة )
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لــــــقــــــد انــــــعــــــكســـــــــــــــــــت رؤيــــــة 

كارنيجي في ضرورة ديمومة العمل 

الخيري، وأهميــــــة أن يكون هــــــذا 

ا لــتــغــيــيــر وضـــــــــــــــع  الــعــمــــــل طــريــقــــــً

الــــفــــقــــراء وإخــــراجــــهــــم مــــن دائــــرة 

الــــفــــقــــر، كــــــل ذلــــــك انــــعــــكــــس فــــي 

 موعة من الوقفيات، أذكر هنا أهمها فحسب:تأسيسه ملج

o وقف كارنيجي للمكتبات: 

وقف املكتبات من الصيغ  

الوقفية التي كان املســـــــــــــلمون 

ســـــباقين في اســـــتحدا ها، لكن 

كــارنيجي طور هــذه الصـــــــــــــيغــة 

بطرق تتمــاشـــــــــــــ ى مع التغيرات 

الحاصــــــــــــلة في مجال املكتبات 

بهــا كــارنيجي عملــه الخيري،  والتكنولوجيــا، وتعــد هــذه الصـــــــــــــيغــة الوقفيــة أول مــا بــدأ

وهو في ذلك متأثر بما حصـــــــــــــل معه أثناء صـــــــــــــغره، حيث كان يعمل مع والده في أحد 

املصــانع، وفي أوقات فراغه كان يتجه الســتعارة الكتب كل يوم ســبت من مكتبة أحد 

علية القوم آنذاك، لكن هذا الرجل صاحب املكتبة كان يغلق أبواب املكتبة ويضيق 

ة الكتب، هنا قرر كارنيجي أن يصـــــبح غنًيا، لكي يوفر متعة القراءة من ســـــبل اســـــتعار 

وفرصــــــــــــــة التعلم للجميع. وهنــا تشـــــــــــــكلــت إحــدى رؤى كــارنيجي للعمــل الخيري، فلكــل 

شــخص جاد محب للعمل أن تتاح له فرص النجاح، وأن توفر له طرق التعلم، ومن 

 تلك الوسائل في نظر كارنيجي تأسيس املكتبات.
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ما  -ومؤســــــــســــــــته الخيرية  -جي لقد أســــــــس كارني

مــكــتــبــــــة فــي الــواليــــــات املــتــحــــــدة  3,000يــقــرب مــن 

األمــريــكــيــــــة وفــي غــيــرهــــــا مــن الــــــدول، بــعــض هــــــذه 

ا لهــــذه اللحظــــة، بــــل يعتبر  املكتبــــات ال يزال قــــائمــــً

بعض هــذه املكتبــات من املعــالم التــاريخيــة لبعض 

املــــــدن ملــــــا تتميز بــــــه من طراز معمــــــاري فريــــــد، مع 

الطراز املعمــاري القــديم  مالحظــة أن الحفــاظ على

حــــــد وظــــــائف الوقف في التفكير أللمــــــدن يعتبر 

 الخيري الغربي.

بـــتـــمـــويـــلــــــه  أدنـــبـــرةعـــنــــــد افـــتـــتــــــاح مـــكـــتـــبــــــة 

الخاص، تم قراءة رســـــــــــالة كارنيجي بالتلغراف 

وقولـــه: "أنـــا متـــأكـــد أن هـــذه املكتبـــة ســـــــــــــتكبر 

فوائدها يوًما بعد يوم، لتشــــــــــكل رافًدا لفائدة 

اللحظة فإن هذه  ولهذه ،البشــــــر لعمر مديد"

املكتبــة مفتوحــة األبواب لزائريهــا، ممــا يــدلــك 

 عد النظر( لدى الواقف.على أهمية عنصر )بُ 

ولقد اختلفت أشكال وأنواع املكتبات التي تم تأسيسها بتمويل من كارنيجي وذلك 

بحسب احتياجات املجتمعات املحلية، لكن عملية التأسيس كانت تتم بطريقة 

ث عن املكان املناسب، من خالل حسن اختيار الوالية أو املدينة تبدأ بالبح ،منهجية

التي تنشأ فيها املكتبة، كذلك االهتمام كان يتناول حسن اختيار الكتب بحسب 

طبيعة املستفيدين، بل أحياًنا كان يصل األمر إلى االهتمام بفئات خاصة كاألطفال 

املكتبة فتعد تقنيات  من خالل تخصيص غرف لهم. أما من حيث آليات العمل داخل

العمل في مكتبات كارنيجي آنذاك األكثر تطوًرا، فقد نجحت في استحداث آليات 

 هذا بحسب ما يقوله خبراء علم املكتبات. ،جديدة لتنظيم طرق االستعارة
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( نائب John Woodفكرة وقفية املكتبات التقطها وطورها بشكل أكثر احترافية )

سابًقا، والذي استقال من الشركة ليؤسس وقفية "غرفة  (Microsoft)رئيس شركة 

م احتفلت املؤسسة بافتتاح 2010م. عام 1988( عام Room to Readللقراءة" )

 من خالل  1,000دول آسيوية، منها  10مكتبة في  10,000
ً
مكتبة تم تمويلها كامال

مليون كتاب،  14إنشاء املباني واملرافق التابعة لها. أيًضا قامت الوقفية بتوزيع 

كتاب بلغات محلية مختلفة، باإلضافة إلى أن الوقفية أسهمت في  1,000وتأليف 

خاصة من فئة النساء،  املحليات للعمل في تلك املكتبات تشغيل قطاع من أبناء تلك

على تجربة  االطالعفتاة، ويمكن  28,000حيث يقدر عدد العاملين في تلك املكتبات بـ 

كتاب "تركت  هذه الوقفية من خالل

 Leavingمايكروسوفت لكي أغير العالم" )

Microsoft to Change the World وعنوان .)

الكتاب هذا ينبؤك عن مدى تشابه هذين الرجلين 

(، فلقد تفر  كالهما من John Woodكارنيجي و )

األعمال التجارية مطلًقا عندما رأيا هذا التأثير 

 وقع البشري.الذي يصنعه املال الخيري في تغيير ال

حقيقة يعتصرني األلم وأنا أكتب حول هذه 

الوقفية التي توجه القيم وتغير األفكار والرؤى، 

 وربما يصل األمر لتغيير املعتقدات واألديان!!

o ( وقفية كارنيجي للسالمCarnegie Endowment For International Peace:) 

بدراسة قضايا النزاعات م قام كارنيجي بتأسيس أول مركز وقفي يهتم 1910عام  

الدولية، حيث افتتح هذا املركز عدة فروع له في عواصم عاملية مختلفة، وذلك 

بهدف اإلسهام في الحد من النزاعات والحروب. فكرة الوقفية كانت نابعة من تصور 

كارنيجي أن النزاعات الدولية يمكن الحد منها عبر مجموعة من القوانين ومن خالل 

 املؤسسات الدولية التي تهتم بهذا الشأن.إنشاء إطار من 
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ولقد عين كارنيجي في عضوية مجلس األمناء مجموعة من كبار األكاديميين  

ورؤساء الجامعات وعدًدا من العاملين في القطاع الدبلوماس ي الحكومي، كما ترك 

الواقف ملجلس األمناء حرية التصرف في 

تغيير آليات ووسائل الوقفية، حيث يرى أن 

لتطورات الزمانية تستلزم أحياًنا التغيير ا

في بعض أهداف ووسائل العمل الوقفي مع 

 البقاء ضمن اإلطار العام ملصرف الوقف.

يعد هذا املركز في وقتنا املعاصر من 

أكبر مراكز البحث والتفكير فيما يتعلق 

بالقضايا الدولية، حيث يعمل لدى هذا 

ة، كما دول 120خبير ينتمون لـ  1,000املركز 

للوقفية عدد من املكاتب الفاعلة في بعض 

 العواصم، وقد حصل املركز على عدة جوائز دولية.

% من مصاريفه على األصل الوقفي الذي خصصه 45ال يزال هذا املركز يعتمد في 

، وقد جرى استثمار -وهو مبلغ ضخم آنذاك  -ماليين دوالر  10كارنيجي والذي يقدر بـ 

بطرق مختلفة، كما أن الوقفية تقوم بخدمات مدفوعة األجر هذا األصل وتعظيمه 

إلجراء دراسات تتعلق بصناعة القرار السياس ي. أيًضا الوقفية ال تمانع من استقبال 

املنح املالية شريطة أن ال تؤثر على استقاللية قرار الوقفية، وعلى أن ال تزيد قيمة 

حتياجات املتعاظمة للمركز % من دخل املؤسسة، كل ذلك لتغطية اال 50املنحة عن 

 فيما يختص بالشأن الدولي.

وستجد أيًضا  ،على هذه الوقفية من خالل موقعها اإللكتروني االطالعيمكنك 

هناك وظائف استحدثت وأخرى أهملت وبما يلبي االحتياجات الزمانية املتجددة، 

ملجلس األمناء عد النظر( لهذا الواقف عندما ترك األمر الذي يؤكد أهمية عنصر )بُ 

 حرية الحركة ضمن اإلطار العام ملصرف الوقف.
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o  جامعة كارنيجي ميلون: 

م 1900أسس كارنيجي الجامعة عام 

بيتسبر   هيم التعليم ألهل مدينتبهدف تقد

في الواليات املتحدة األمريكية. وفي عام 

م تم دمج جامعة كارنيجي مع مؤسسة 1965

جامعة تصنف وتعد من  ندماجتعليمية أخرى هي معهد ميلون، لينتج عن هذا اال 

أفضل الجامعات على املستوى العاملي، فبعض الجهات األكاديمية تصنفها في املرتبة 

 على مستوى جامعات العالم. 24

تبلغ ممتلكــــات الجــــامعــــة الحــــاليــــة 

مليــــــار دوالر، حيــــــث تعمــــــل إدارة  1,5

الجامعة على تعظيم واســـــــــــــتثمار هذه 

املمتلكات، كما أن الجامعة في الوقت 

من اســـــــــــــتقبــــــال املنح  ذاتــــــه ال تمــــــانع

والــتــبــرعــــــات لــتســــــــــــــتــعــيــن بــهــــــا فــي دعــم 

البرامج البحثيـــة التي حـــاز بعض منهـــا 

 على جوائز دولية مرموقة.

عــــــة تـــــقـــــع فـــــي واليــــــة هــــــذه الـــــجــــــامـــــ

، وتم بناؤها اهكتارً  57بنســـلفانيا على 

 وفق طراز معماري رائع.

o ( وقف كارنيجي للبحوث العلميةCarnegie Institution of Washington:) 

مليون  10م أطلق كارنيجي هذه الوقفية بـ 1902عام 

دوالر آنذاك، وقد حدد أهدافها بـ "تنمية البحث العلمي 

، وقد اختار لهذه الوقفية مجلس لخدمة اإلنســـــــــــــانية"

 عضًوا من الخبراء واألكاديميين. 27أمناء يتكون من 



 

78 

 

يدعم هذا الوقف عدًدا من البرامج البحثية، وقد حازت مجموعة من أبحاثه على 

 جوائز دولية منها جوائز نوبل.

م بلغ حجم ممتلكات هذه الوقفية مليار دوالر يتم تنميتها عبر 2014عام 

املباشر، كما أن الوقفية تستخدم نتائج البحوث العلمية في تحقيق عائد االستثمار 

 مالي جيد.

o ( وقف متحفPittsburgh:) 

م أســـــــس كارنيجي أول متحف 1895عام 

لـــــلـــــفـــــن الـــــحــــــديــــــث فـــــي الـــــواليــــــات املـــــتـــــحــــــدة 

ا تم ضـــــــــــــم مقتنيــــات هــــذا  األمريكيــــة، الحقــــً

املــتــحــف ضــــــــــــــمــن مــجــمــع قــــــديــم ذي طــراز 

ل إلحــــدى معمــــاري رائع كــــان يتبع في األصــــــــــــــــ

(، Carnegie Instituteوقـفـيــــــات كــــــارنـيـجـي )

 وقد أدرجت الواليات املتحدة األمريكية هذا املتحف ضمن الئحة األماكن التاريخية.

( تشـــــرف على عدد Carnegie Instituteكما أن الجهة املشـــــرفة على هذا الوقف )

مــــن املــــتــــــاحــــف األخــــرى مــــنــــهــــــا 

مـــــتـــــحـــــف الـــــطـــــبـــــيـــــعــــــة، الــــــذي 

يـــحـــتـــوي ضـــــــــــــــمـــن مـــقـــتـــنـــيــــــاتــــــه 

ل هياكل الديناصــــــورات أفضــــــ

في العـــالم، والتي كـــان كـــارنيجي 

 يمتلكها شخصًيا.

o ( وقف قصر السالمPeace Palace:) 

م هذا القصر الخالب في هولندا لكي يستعمل كمقر 1913أوقف كارنيجي عام 

 للتحكيم في قضايا النزاعات والحروب.
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اآلن يحوي هــــذا القصـــــــــــــر املحكمــــة 

املتحدة، الدولية للعدالة التابعة لألمم 

كما يحوي القصــر أكاديمية للدراســات 

الــقــــــانــونــيــــــة بــتــمــويــــــل ودعــم جــزئــي مــن 

أوقاف كارنيجي، باإلضـــــــــــــافة إلى أن هذا 

القصـــــــــــــر يحتوي على مكتبــــــة قــــــديمــــــة 

أنشـــــــــــــــــــأهــــــا الواقف ضـــــــــــــمن مجموعـــــــة 

 ا سابًقا اهتمام الواقف بإنشائها داخل وخارج الواليات املتحدة.املكتبات التي بينّ 

 Carnegieشأ وقفية خاصة لرعاية هذا القصر باسم )الواقف كارنيجي أن

Stichting مليون دوالر، ولهذا اليوم تقوم الوقفية على رعاية  1,5( بمبلغ قدره آنذاك

ما يتعلق بالحفاظ على املباني، ودعم بعض البرامج التعليمية، واإلشراف على مكتبة 

 املبنى.

o ( وقف حدائقPittencrieff Park:) 

م بشـــــــــــــراء هــذه 1902عــام قــام كــارنيجي 

الــحــــــديــقــــــة الــكــبــيــرة فــي مــوطــنــــــه األصـــــــــــــــلــي 

اســـــــــــــــــكـــــتـــــلـــــنــــــدا، وأهــــــداهــــــا ألهــــــل مــــــديـــــنــــــة 

(Dunfermline ،)

وقــد أســـــــــــــهمــت هــذه الوقفيــة في الحفــاظ على بعض املبــاني 

التاريخية داخل الحديقة والتي لها تعلق بالثقافة واملعمار 

 االسكتلندي.

مســــاحة ألف ســــائح، وتقع على  750يزور هذه الحديقة 

 هكتاًرا. 76
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o ( وقف التلسكوبHooker:) 

( مـــــــن أعـــــــظـــــــم Hookerيـــــــعـــــــد تـــــــلســــــــــــــــــــكـــــــوب ) 

التلســــكوبات في القرن العشــــرين، حيث ينســــب له 

عــدد من االكتشــــــــــــــافــات املــذهلــة في علوم الفلــك، 

كمــــــا عمــــــل فيــــــه أعظم املكتشـــــــــــــفين الفلكيين في 

 -م 1889القرن العشـــــــــــــرين، مثــــــل إدوين هــــــابــــــل )

اســــــــــــــمــــــه عــلــى  م( والــــــذي أطــلــقــــــت نــــــاســـــــــــــــــــا1953

 التلسكوب الفضائي املعروف.

وقد قام كارنيجي بتمويل هذا املرصد الذي أقيم على أحد مرتفعات والية  

(، وبقي املرصد تحت وصاية وقفية Mount Wilson Observatoryكاليفورنيا )

 كارنيجي لفترة متأخرة، ثم تم منح الوصاية ملؤسسة غير ربحية تدير هذا املرصد.

o ي لتطوير وجودة التدريس )وقفية كارنيجCarnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching:) 

م بهدف تطوير 1905هذه الوقفية أنشأها كارنيجي عبر قرار من الكونجرس عام  

التعليم وتجويده، والحق أن مجرد التفكير بإنشاء مثل هذه البرامج في ذلك الوقت 

اقف. الوقفية ينسب لها جهد واضح في تطوير يؤكد التفكير االستراتيجي لهذا الو 

 آليات التعليم عبر برامجها وندواتها ومؤتمراتها.

o :وقفيات أخرى في بريطانيا 

 منها: ،لم ينس كارنيجي محل طفولته، فخصه بعدة وقفيات في بريطانيا 

 وقفية كارنيجي للجامعات االسكتلندية: •

مليون دوالر، حيث فاقت ممتلكات هذه  10م بقيمة 1902أنشئت عام 

 الوقفية آنذاك ممتلكات الجامعات االسكتلندية األربع في ذلك الوقت.
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ويقدر حجم ممتلكات الوقفية في عام 

مليون جنيه، وتنفق على ما  58م بـ 2014

منحة سنوًيا، وذلك من  1,600مقداره 

خالل الريع الناتج عن هذه املمتلكات. 

وقد جعل كارنيجي على رأس هذه الوقفية 

مجلس أمناء مستقل ضمن عضويته 

 عدد من رؤساء الجامعات.

 وقفية كارنيجي لبريطانيا: •

جنيه استرليني سنوًيا  100,000موجبها تستحق حكومة بريطانيا مبلغ ب

ة، وقد استفاد عدد من القطاعات من هذا التمويل، لتنفق في األعمال الخيري

ونظًرا ل خامة املبلغ آنذاك فقد جرت نقاشات مطولة في الحكومة ألولويات 

 إنفاق املبلغ.

o ا( لوقفية األمCarnegie Foundation:) 

عندما بلغ كارنيجي السادسة والسبعين من عمره كان يبحث عن قرار خيري  

 معه من مال. تاريخي فيما يتعلق بما تبقى

 - مستشاره القانوني وصديقه املقرب -( Elihu Rootوبمساعدة من صديقه ) 

تفتقت فكرة إنشاء مؤسسة تعمل بعد مماته ما كان يفعله أثناء حياته، وهكذا عام 

مليون دوالر،  135م تم إنشاء املؤسسة الوقفية بمقدرات مالية بلغت 1911

 فأصبحت املؤسسة األغنى وقفًيا آنذاك.

أسهمت املؤسسة في إنشاء عدد من الوقفيات الجديدة، حيث تابعت املؤسسة  

رغبة الواقف إلنشاء مزيد من املكتبات، كذلك أسهمت املؤسسة في إنشاء 

وهو الجسم الذي يشرف على سياسات  ،"املفوضية العلمية للبحوث والدراسات"

 مختصة البحث العلمي في الواليات املتحدة األمريكية، كذلك دعمت ا
ً
لوقفية قناة

 باألطفال، والحديث يطول في هذا السياق.
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يات أيًضا هذه املؤسسة األم قامت عبر تاريخها باإلشراف على عدد آخر من الوقف 

كارنيجي، مثل: وقفية السالم، وقفية تطوير التعليم، ووقفية دعم الفرعية التابعة ل

 البحث العلمي.

مليارات دوالر، حيث تستخدم  3ؤسسة م بلغت األصول الوقفية للم2014عام  

وفق أسس وضوابط  ،بعض عوائدها في دعم وقفيات كارنيجي وغيرها من املؤسسات

تضمن فاعلية أداء املال الوقفي وعدم هدره، كما أن الوقفية تقوم وباحترافية عالية 

للتأكد من التوصل لنتائج  مية محددة على فترات زمنية طويلةبدعم برامج عل

 إيجابية تخدم البشرية.

الواقف كارنيجي، فكان يتألف من شخص  بالنسبة لتكوين مجلس األمناء في حياة 

باإلضافة إلى رؤساء  ،كارنيجي كرئيس ملجلس األمناء، وسكرتيره الخاص، ووكيل أعماله

 الوقفيات األربع التي تشرف عليها مؤسسة كارنيجي.

قف لإلنفاق فكان محدًدا باإلنفاق على التعليم وصناعة السالم، أما شرط الوا 

وأدرج لهم عدًدا من املحاور لالهتمام بها، لكنه منحهم إمكانية تغيير اآلليات واألولويات 

 ضمن اإلطار العام لرغبات الواقف.

هذه صـــــــــــورة لقبر كارنيجي،  

 
ً
والــــــذي قــــــد ال يــــــلــــــقــــــي أحــــــد بــــــاال

ا لزيـــارتـــه، لكن آثـــار  هـــذا واهتمـــامـــً

الرجل وأعماله الخيرية تدل عليه 

في كثير من البلــدان، فقــد خلــدت 

هــــذه الوقفيــــات ذكره، وليتــــك يــــا 

 !؟فحزت الفخر كله، فخر الدنيا واآلخرة ًداكارنيجي كنت مسلًما موح
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 دروس وقفية
 جي حاول اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: نيعك على وقفيات كار من خالل اطال 

هل يمكن للتاجر أن تكون له نظرات واستراتيجيات في املسؤولية االجتماعية والعمل  .1

 الخيري؟ 

عد نظر ورؤية مستقبلية ملا ستؤول إليه أوقافه هل يمكن أن يكون لدى الواقف بُ  .2

؟ 
ً
 مستقبال

 ث ينخرط بكليته للعمل الخيري؟يكيف يمكن صياغة وتشكيل عقلية التاجر بح .3

 تحافظ على الطراز املعماري للمباني القديمة؟ كيف يمكن لألوقاف أن  .4

 كيف يمكن لألوقاف تطوير واستحداث آليات في علوم الحياة؟  .5

هل يمكن للفكرة الوقفية أن تختلف باختالف القرون والعقود؟ وهل يمكن أن  .6

 تتطور بشكل يالئم العصر الذي تعيش فيه؟ 

وأن يكون له دور في صياغة  كيف يمكن للوقف اإلسهام في الحد من النزاعات الدولية .7

 العالقات الدولية والتعاون مع املنظمات الدولية؟ 

هل يمكن صياغة وثيقة الوقفية بحيث تترك مساحة من الحرية ملجلس األمناء  .8

 للتحرك في ظل شرط الواقف؟ 

 كيف يمكن دمج األوقاف الكبيرة في وقف أكبر؟ .9

 يفات العاملية؟كيف يمكن ألوقاف الجامعات الحصول على أفضل التصن .10

 هل يمكن للمبنى الوقفي الواحد تحقيق عدة وظائف؟  .11

 هل يمكن أن يكون الواقف عاملي الرؤية؟  .12

كيف يمكن إنشاء وقفيات تنال اعتراف الدول واملنظمات الدولية وبما يحافظ على  .13

 ؟ اوجوده

كيف يمكن للواقف ضمان متابعة شؤون وقفياته واحتياجاتها بعد مماته عبر  .14

 القرون؟
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أوقاف  -أوقاف االستشارات الوقفية الثامنة: 

 روكفلر
 إدارة األمالك الوقفية تماًما مثل األمالك التجارية
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 أوقاف روكفلر -أوقاف االستشارات 
كم واحد منا عندما يتعلق األمر بإدارة أمواله وثرواته تجده يتبع أفضل السبل  

عندما يتعلق األمر بإدارة شؤونه الخيرية أو الوقفية تجده الحديثة لتكثيرها، لكن 

يكتفي بمجرد النية الحسنة، وهذا لألسف ال يكفي وحده لكي تؤدي األوقاف دورها في 

 حل اإلشكاالت املعقدة في واقعنا املعاصر.

في هذا السياق أنقل إليكم تجربة هذا الرجل الذي شكل نقطة فارقة في التفكير  

 ي.الخيري الغرب

يــــــــــدعــــــــــى هــــــــــذا الــــــــــرجــــــــــل 

روكفلر، رجل يعرفه الكثير منا، 

فهو ملــــــك صـــــــــــــنــــــاعــــــة النفط في 

 
ً
القرن التاســـــــع عشـــــــر، كان رجال

 وســــخًيا منذ شــــبابه، ونظًرا 
ً
نبيال

لت ـــــــــــــخم ثروتـــه ومـــا عرف عنـــه 

من محبــــة الخير، وجــــد روكفلر 

نفسه أمام آالف الرسائل تطلب 

منه املســـــــــــــاعدات والهبات، وهو 

ا أثر على مجمـــل مـــا جعـــل روكفلر يفكر  ا في هـــذا األمر، وليتخـــذ قراًرا اســـــــــــــتراتيجيـــً مليـــً

 توجهات العمل الخيري الغربي.

لقد قرر روكفلر أن يدير شؤونه الخيرية مثلما يدير أعماله التجارية، وهكذا  

 شيًئا فشيًئا. بدأت تتشكل رؤية هذا الرجل

ياته حول املسؤولية كان روكفلر قد قرأ لكارنيجي رجل الخير املعروف، وتأثر بنظر  

ات املت خمة في العالم الرأسمالي ورللثروة، وضرورة أن تؤدي تلك الث االجتماعية

جي ذاتها في ضرورة نيعات، كما تشكلت لديه قناعات كار أفضل األدوار في تغيير املجتم

االبتعاد عن الطريقة التي يتبعها كثيرون في اإلنفاق الخيري ملجرد اإلنفاق فحسب، دون 

 أكد من تحقيق مردود فعلي على أرض الواقع.الت
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بد  الحيث يرى أن إدارة األعمال الخيرية  ،ضمن هذا اإلطار نسج روكفلر أفكاره 

أن تقوم وفق أسس علمية وطرق احترافية مثل إدارة األعمال التجارية، ذلك أن حل 

وإنما يستوجب  ،املشاكل املعقدة التي تمر بالرأسمالية ال تكفي معها الحلول البسيطة

نظًرا في جذور تلك املشاكل والقضاء عليها مطلًقا بدل االنشغال الدائم باآلثار الناتجة 

 معتمًدا على نفسه 
ً
عنها، ومن ثم يرى روكفلر أن األهم تحويل اإلنسان لكي يكون فاعال

 بدل أن ينشغل العمل الخيري على الدوام بطعام الناس وشرابهم.

لم يضــــــيع روكفلر 

ا في  الوقــــــت ليبــــــدأ عمليــــــً

لبحــــــث عن خبير يــــــدير ا

مســــــاواة  شــــــؤونه الخيرية

بأعماله التجارية، فوقع 

اختيـــاره على رجـــل يـــدعى 

(Frederick Gates)، 

لــه عالقــات واســـــــــــــعــة بــالقطــاع الحكومي، فقــام هــذا  رجــل حــاد الــذكــاء متعــدد املواهــب

يري الرجل باســـــــــــتحداث اســـــــــــتراتيجيات وبرامج تحدد لروكفلر ســـــــــــياســـــــــــات اإلنفاق الخ

اإلنفاق "وضـــــــــــــمان أن يؤدي املال أفضـــــــــــــل وظائفه. وقد قام روكفلر بإطالق مصـــــــــــــطلح 

شـــــــــــــعاًرا لهذه الســـــــــــــياســـــــــــــات واالســـــــــــــتراتيجيات، ولهذا اليوم ما زالت  "الخيري املدروس

مؤســـــســـــات روكفلر الخيرية ترفع هذا الشـــــعار، بل تبنته عدد من املؤســـــســـــات الوقفية 

 الخيرية ضمن سياساتها.

من نصـــــــــــــح بعــــــد فترة من الز 

الخبير فريــــــدريــــــك الواقف روكفلر 

بإنشــاء مؤســســة خيرية تعنى بســائر 

 .م1900شؤونه الخيرية، وقد تم هذا األمر في عام 
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 عليمية والصحيةوقد كان لهذه املؤسسة دور في إنشاء عدد كبير من األوقاف الت

ن الزمن والتي يقدر الباحثون حجمها خالل قرن م ،إضافة للمنح واملساعدات املالية

 بمئات املليارات.

 

وال أود هنا االستفاضة في تعداد وبيان تلك الوقفيات والهبات التي قدمتها  

املؤسسة خالل قرن من الزمن، فهذا مما يحتاج منا لعدد من املجلدات، لكنني أريد 

 للوراء ألقف مع صنيع روكفلر في طريقته إلدارة شؤونه الخيرية، وذلك من 
ً
العودة قليال

 ل تعيينه مستشاًرا من أهل الخبرة في هذا القطاع.خال

فقامت املؤسسة تباًعا بتعيين عدد من الخبراء  ،لقد تطورت الفكرة عبر السنين 

وجدت املؤسسة أنه  لطاقمفي املجال الوقفي والخيري، ونظًرا لتراكم الخبرات لدى هذا ا

ت للقطاع من األفضل استحداث جسم خاص يعنى بتقديم االستشارات والخدما

الوقفي والخيري لكل من يحتاجها. وعليه تم تأسيس وقفية روكفلر لالستشارات كأكبر 

مؤسسة وقفية تعنى بتقديم الخدمات للقطاع الخيري والوقفي، حيث يقدر حجم 

 مليارات دوالر أمريكي. 3البرامج الخيرية التي أشرفت عليها املؤسسة بنحو 

باختصاصات متنوعة،حيث تدير  عمل الخيري خبيًرا في ال 40لدى املؤسسة اآلن  

مكاتب في الواليات املتحدة األمريكية، ويقع الفرع الرئيس ي  4املؤسسة أعمالها من خالل 

 ،في مدينة نيويورك، أما الخدمات التي تقدمها املؤسسة فهي ليست حكًرا على أحد

كما أنه يمكن ويمكن أن تستفيد منها املؤسسات خارج الواليات املتحدة األمريكية، 

لألفراد أو العائالت أو املؤسسات العامة أو الخاصة على حد سواء االستفادة من 

خدمات املؤسسة. كما تتعدد املجاالت التي تعمل فيها املؤسسة لتشمل جوانب التعليم 

 والصحة والسياسة والبيئة والتقاليد والفنون.



 

89 

 

لقد استخدمت الوقفية  

 حجم الثقة املتزايد بأعمالها

لتقوم بعمل إبداعي يستحق منا 

الدراسة والتطبيق، لقد 

أصبحت املؤسسة صلة وصل 

بين املؤسسات الوقفية الخيرية 

من خالل البرامج التي تصممها املؤسسة وتراعي  ،املانحة واملؤسسات الوقفية التشغيلية

ملؤسسة يمكن النظر ملوقع ا فيها أن تتالقى رغبات كل من املؤسسات املانحة والتشغيلية.

 سنجد عدًدا من البرامج لجهات وقفية تنتظر دعًما مالًيا من املؤسسات املانحة.

 :من الخدمات التي تقدمها املؤسسة

 تطوير أساليب واستراتيجيات العمل الخيري. .1

 تطوير وتطبيق برامج تتالقى مع رغبات الواقف أو املانح وتكون مؤثرة مجتمعًيا. .2

 البرامج.تقييم كفاءة وأداء تلك  .3

 تقديم الدعم املحاسبي واإلداري. .4

 تقديم الدعم البحثي لقضايا وإشكاالت معينة داخل املؤسسات الوقفية والخيرية. .5

 ،إصدار الدراسات والبحوث واألفالم التي تهتم بتطوير العمل الخيري والوقفي .6

مجموعة متميزة من ويمكن مطالعة املوقع اإللكتروني للمؤسسة ملشاهدة 

 .اهإصدارات

 املساعدة في إنشاء املؤسسات الخيرية والوقفية لألفراد. .7

 املساعدة في تقديم الخبرات للمؤسسات القائمة. .8

تقديم دعم إداري فيما يختص بالتخطيط االستراتيجي وتصورات مستقبلية لعمل  .9

 املؤسسة.

إدارة عمليات املنح للمؤسسات الخيرية ذات الطبيعة املانحة من خالل برامج  .10

 متكاملة.
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ولكي تتوضح صورة العمل الذي تقدمه هذه الوقفية االستشارية أعرض لكم  

 نماذج لبعض زبائنها:

o ( مؤسسةKelloggالخيرية ): 

من  (Kelloggتعد مؤســــــــــســــــــــة )

أكبر املؤســــــســــــات الخيرية املانحة، 

م باالتصــــــــــال باملؤســــــــــســــــــــة االســــــــــتشــــــــــارية للتباحث حول 2006حيث قامت في العام 

مــــل الخيري في املجتمعــــات العرقيــــة املختلفــــة. قــــامـــــت الفرص الكــــامنــــة لتطوير الع

املؤســــــــســــــــة االســــــــتشــــــــارية نتيجة لهذا الطلب بتوســــــــيع دائرة خبراتها لدراســــــــة العمل 

تقاليد " ثم اقترحت برنامًجا أطلقت عليه ،الخيري وتقاليده ضـــــــــــمن بعض العرقيات

بهــــــدف دعم وتطوير طرق مبتكرة لــــــدفع األغنيــــــاء لقيــــــادة التغيير  "العمــــــل الخيري 

 واستغالل املوارد الخيرية في تلك املجتمعات العرقية.

مؤسسة  23منحة لـ  30( تم تقديم Rockefellerمن خالل املؤسسة االستشارية )

تهتم بدفع عجلة العمل الخيري في املجتمعات اإلفريقية واآلسيوية والالتينية 

 كية.األمري

o ( عائلةSidney Frank:) 

 2005( باملؤسسة االستشارية في العام Sidney Frankاتصل )
ً
م لكي ينش ئ عمال

.
ً
  خيرًيا يعمر طويال

م قامت املؤسسة االستشارية روكفلر بإشراك عائلته 2006بعد وفاته عام 

لتشكيل سياسات وآليات العمل، كذلك قامت املؤسسة االستشارية بتوظيف عدد 

 للعمل في املؤسسة. اإلدارةالخبراء في مجال االستثمار واملحاسبة و من 

 ،كما أن املؤسسة االستشارية اجتمعت بمجلس األمناء للتعرف على توجهاتهم

وبناًء عليه تم تشكيل لجنة خبراء للتعرف على أفضل القطاعات لكي يتوجه إليها 

 الدعم املالي.

 رافية بالغة في مجال منح املال.ت( من العمل باحFrankكل ذلك مكن مؤسسة )
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o ( مؤسسةAdobe:الخيرية ) 

( للبرمجيـــــات اتخـــــذت قراًرا Adobe) شـــــــــــــركـــــة

بإنشــــــــــــاء مؤســــــــــــســــــــــــة خيرية خاصــــــــــــة بها، فقامت 

املؤســــــــســــــــة االســــــــتشــــــــارية روكفلر بعمل متكامل 

لتشكيل أهداف وقيم وإجراءات وآليات العمل داخل املؤسسة، أيضا تّدخل العمل 

كذلك قامت املؤســـــــــســـــــــة  طاقات األفضـــــــــل للمؤســـــــــســـــــــة.االســـــــــتشـــــــــاري في توظيف ال

 االستشارية بتقديم برامج نوعية متكاملة لكي يتوجه إليها دعم املؤسسة املالي.

لقد أدركت املجتمعات الغربية أهمية القطاع الخدمي الذي يقدم الدعم للقطاع  

فاستحدثت كليات ومعاهد ومراكز خبرة متخصصة بعضها وقفي  ،الوقفي والخيري 

زالت مراكز الخبرة الوقفية لدينا نحن املسلمين تشق  آلخر تجاري، لكن في املقابل ماوا

طريقها بصعوبة ألسباب ال مجال لتعدادها، لكن املؤمل أن تتشكل القناعة لدى 

الواقف املسلم بأهمية العمل االستشاري، وهو ما سيخلق اهتماًما متزايًدا إلنشاء 

 خبرة تخدم القطاع الوقفي اإلسالمي. واستحداث مؤسسات تعليمية ومراكز
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 دروس وقفية 
بعد اطالعك على )أوقاف روكفلر لالستشارات( حاول اإلجابة عن كل من التساؤالت 

 التالية: 

 هل هناك حاجة لعمل احترافي منظم ومدروس إلدارة العمل الخيري؟  .1

هل يمكن إنشاء قطاع خدمي مختص يهتم بتطوير العمل الخيري والوقفي؟ وهل  .2

 يمكن أن تنشأ تلك املؤسسات الخدمية من داخل القطاع الخيري؟ 

 ؟هل يمكن للواقف أو املانح تشكيل نظريات واستراتيجات جديدة في العمل الخيري  .3

 قفية؟ ما هو دور االختصاص وتراكم الخبرات لدى مراكز االستشارات الو  .4

كيف يمكن ملراكز االستشارات الوقفية أن تكون صلة وصل بين املؤسسات املانحة  .5

 غيلية؟ تشوال

كيف يمكن دعم عمل مراكز االستشارات الوقفية بالتعاون مع الجامعات واملعاهد  .6

 ومراكز الخبرة املتخصصة؟ 
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 (Rolexوقفية )الوقفية التاسعة: 
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 (Rolexوقفية )
(، تلك الساعات فائقة الجودة، Rolexمن منا لم يسمع بهذه العالمة التجارية ) 

باهظة الثمن، سويسرية األصل، والتي ينسب إليها الفضل في تطوير صناعة الساعات 

( من اختراعات متميزة. فعلى سبيل املثال قامت الشركة Rolexبما قدمته الشركة )

 باختراع أول ساعة مضادة للماء
ُ
ظهر التاريخ بشكل أوتوماتيكي، وهي أول ، وأول ساعة ت

 إضافة إلى إسهامهادقيقة لضبط الوقت،  شركة تحصل على شهادة لتصنيع آالت

 ."الكوارتز"بشكل الفت في تطوير صناعة ساعات 

ونظًرا لدقة الصناعة التي تتميز بها هذه الساعات، فقد ارتبط شأن هذه العالمة 

بالقدرة على تحمل ظروف املكان ( Rolexالتجارية )

والزمان، األمر الذي شجع مشاهير الرياضة واملغامرين في 

رياضات السرعة والسباحة وتسلق الجبال إلى اقتناء مثل 

ن الذي ال لك ،هذه الساعات. كل ذلك قد يعلمه كثير منا

( هي وقفية Rolexة التجارية )شركيعلمه كثيرون أن ال

الخيري مع إدارة العائلة وعبر  يمتزج فيها الوقف تجارية

صيغة تجارية وال أروع ... إبداع وقفي يستحق النظر ... 

 وإليك القصة كاملة.

( Rolexمؤسس شركة )

رجــــل بريطــــاني األصــــــــــــــــل يــــدعى 

مـــع ابـــن  "هــــــانـــس ويـــلـــزدورف"

، وقــــــد بــــــدأت "ألفريــــــد"أخيــــــه 

قصـــــــــــــتهمــــا عنــــدمــــا شـــــــــــــرعــــا في 

البريطاني، ومن ثم تم الحًقا إنتاج تجميع قطع الســـاعات الســـويســـرية وبيعها في الســـوق 

م قام 1908( أي باســـم عائلة كل منهما. في عام D.Wســـاعة خاصـــة بهما ســـجلت باســـم )

(Hans( بتســـــــــــــجيل االســـــــــــــم التجاري )Rolex في ســـــــــــــويســـــــــــــرا لينتقل في عام )م إلى 1919
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ة شـــــركبريطانيا. منذ ذلك الوقت عملت الســـــويســـــرا وذلك تهربا من ارتفاع الضـــــرائب في 

قديم اختراعات مكنتها وأهلتها لتكون ضـــــــــــــمن أفضـــــــــــــل مصـــــــــــــنعي الســـــــــــــاعات على على ت

( املضـــــــــــــادة للماء. وفي oysterمســـــــــــــتوى العالم، وكانت فاتحة تلك االختراعات ســـــــــــــاعة )

بدفع مبلغ مالي لســـــــــــــباحة  شـــــــــــــركة( لتســـــــــــــويق هذه الســـــــــــــاعة قامت الRolexإجراء من )

ؤها لها نقلة في تحقيق مبيعات معروفة كانت أول من قطع القتال اإلنكليزي، فكان ارتدا

 الرياض ي لتسويق جزء من منتجاتها.كبيرة، ومنذ ذلك الحين تعمد الشركة إلى القطاع 

ومن ثم أصـــــــــــــبحــت ســـــــــــــــاعــات 

رولكس مرتبطــــة بقصـــــــــــــص النجــــاح 

والبطوالت، كمـــــا ارتبطـــــت بعنصـــــــــــــر 

الجودة والصــناعة الفائقة، كل ذلك 

ا على اق تنــاء مثــل هــذه الســــــــــــــاعــات األنيقــة، جعــل املجتمع املخملي من األثريــاء حريصــــــــــــــً

( لتالئم جميع Rolexة )شـــــــــــــركــشـــــــــــــكــال والفئــات التي تصـــــــــــــنعهــا الخــاصـــــــــــــــة مع تعــدد األ 

الخاصـــــــــــة،  اموديالته انوًعا، لكل منه 170االحتياجات، حيث بلغ عدد أنواع الســـــــــــاعات 

( أكبر Rolexمنهـــا مـــا هو مرصـــــــــــــع بـــالـــذهـــب واألحجـــار الكريمـــة، حيـــث تعتبر شـــــــــــــركـــة )

 هلكة للذهب في سويسرا.الشركات املست

أثناء الحرب العاملية الثانية كان املحاربون ضـــــــــــــمن  

ســـــــــــــرب ســـــــــــــالح الطيران امللكي البريطـــاني يحرصـــــــــــــون على 

اقتناء ســـاعات رولكس لقدرتها العالية على تحمل طبيعة 

( أن الطيارين Hansعملهم القاســـية، وقد تناهى ملســـامع )

ل األملان يتم البريطانيين عندما يتم القبض عليهم من قب

تعطيل ســـــــــــــاعاتهم، فقرر إصـــــــــــــالح أي ســـــــــــــاعة يتم إتالفها 

ا لـدعم املحــاربين البريطــانيين، وهو مـا أدى بـالقوات 
مجــانـً

ســـــــــــــــاعـــة رولكس، وكـــذلـــك القوات األمريكيـــة قـــامـــت بـــأمر  3,000البريطـــانيـــة إلى طلـــب 

 وعدد من القيادات العسكرية هذه الساعة. "تشرشل"مماثل، وقد ارتدى 
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من ســــجون األملان، حيث  "الهروب الكبير"كما أن هذه الســــاعة ارتبطت بقصــــة   

ا بمبلغ عل بهـــامـــد بيعـــت هـــذه الســـــــــــــــاعـــة التي اعتُ  ألف جنيـــه.  66ى محـــاولـــة الهرب الحقـــً

وهكذا أســـهمت الصـــناعة الفائقة لهذه الســـاعة برســـم هالة من الدعاية والتميز ونســـج 

ذه ام هحكايات تنمي من مكانة الشــــــــركة، من ذلك إســــــــه

بفضـــــل الرقم الخاص  الســـــاعة في القبض على املجرمين

الذي تحمله كل ســـــــــــاعة ومحافظتها على التاريخ والوقت 

 بشكل دقيق رغم ظروف املكان، والقصة تطول.

( قصـــــــــــــــــة نجـــــاح Hansلقـــــد رســـــــــــــم هـــــذا الرجـــــل ) 

مؤســــــــــســــــــــته التجارية بعدة أفكار تعتبر آنذاك إبداعية، 

هو العنصــــــر  ( أن ســــــعر الســــــلعة ليسHansحيث يرى )

الوحيــــد الــــذي يتحكم في تســـــــــــــويق املنتج، بــــل قــــد يكون 

 عنصر إتقان وجودة صناعة املنتج األهم في نظر املشتري.

قرر هذا الرجل أن ينش ئ  "هانس ويلزدورف"م وبعد وفاة زوجة 1944في عام  

(، وقد بين في Rolexمؤسسة خيرية باسمه، وجعلها املالك الوحيد للشركة التجارية )

ه بأن ال تباع املؤسسة التجارية وال تدمج مع غيرها من املؤسسات بحيث تحافظ وصيت

على استقالليتها، كما أوص ى بأن الريع يصرف في جزء منه على العمل الخيري، والجزء 

اآلخر يتم إعادة استثماره في الشركة التجارية بغرض توسيع أعمالها وضمان ديمومتها 

مستوى العالم. كما أن الواقف وضع ملؤسسته  على رأس هرم صانعي الساعات على

منها التوجه لدعم مدارس الساعات  ،الخيرية بعض التوجهات العامة لإلنفاق الخيري 

ومراكز البحوث املتعلقة بذلك، كذلك نبه على ضرورة دعم األقسام الجامعية 

ت ، كما أن التوجهات ركزت على قطاع حماية األطفال ودعم مجاال اإلدارةاملختصة ب

 األدب والفنون.

سنة على وفاة الواقف، ومرور عدة أزمات مالية  60وعلى الرغم من مرور أكثر من 

عاملية على املؤسسة، ال زالت هذه الوقفية تتربع على عرش صانعي الساعات، حيث 
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ساعة سنوًيا من خالل عدة مصانع في عدة مدن  800,000رب من ( ما يقRolexتصنع )

 مليارات دوالر. 5ين، وتورنتو، وبربح مالي سنوي يقدر بحوالي عاملية مثل دبي، بيج

( األمــريــكــيــــــة Forbesمــجــلــــــة ) 

( في Rolexتعــــد العالمــــة التجــــاريــــة )

ألقـــوى املــــــاركــــــات عـــلـــى  72املـــرتـــبــــــة 

مســـــــــــــتوى العــالم، كــل ذلــك هو ممــا 

( Rolexأســـــــــــــهم أن تكون الوقفيــــة )

 أثرى الوقفيات على مستوى أوروبا.

 هما: ،ان تقدم من خاللهما رولكس أعمالها الخيريةللمؤسسة الوقفية جناح 

o  الخيرية لدعم املتميزين ) رولكسمؤسسةRolex Mentor and Protégé Arts 

Initiative): 

تقوم هذه املؤسسة بدعم  

وتقدم لهم الدعم  املبدعين الشباب في مجاالت األدب والفن والعمارة، حيث تتبناهم

لكي يكونوا في مصاف املؤثرين واملعروفين في تخصصاتهم على مستوى  املالي واملنهي

العالم، كما أن املؤسسة تقيم لهم لقاءات وندوات متخصصة لتنقل لهم تجارب 

 الشخصيات البارزة في هذه املجاالت.

وعلى ما يبدو أن الوقفية ما زالت تركز في توجهاتها الخيرية على ما كان يفعله  

دعم الطاقات النادرة التي قد يكون لها تأثير على مستوى املجتمع،  الواقف سابًقا من

 في ذات الوقت الذي يساعد هذا األمر في تسويق العالمة التجارية.

o  رولكس جوائز (Rolex Awards for Enterprise:) 

م 1976مؤســـــــــــــســــــــــــــة أنشـــــــــــــئـت عـام  

لدعم األشخاص الذين لديهم مشاريع 

دولة،  190من  طلب دعم 3,500تأســــيســــها متميزة، حيث تلقت هذه املؤســــســــة منذ 
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شخًصا، ويمكن مراجعة موقع املؤسسة لالطالع على تجارب  130ومن ثم تم اختيار 

 هؤالء األشخاص.

( تقدم املنح في مجاالت مختلفة كالفن Hans Foundationكما أن املؤسسة األم ) 

وفاة الواقف عام والثقافة والتعليم والرياضة، حيث يدير هذه املؤسسة الخيرية منذ 

م أفراد من العائلة، األمر الذي كان له دور في الحفاظ على الوقفية من خالل 1960

استغالل نموذج الوقف العائلي للحفاظ على الوقف الخيري، وبما يمكن أفراد العائلة 

من االستفادة من الوقفية من خالل الرواتب واملزايا اإلدارية. بل إن بعض الدارسين 

ن جزًءا من الريع يذهب لعائلة الواقف، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك عندما ينص على أ

نص على أن جزًءا من األرباح يذهب للعاملين، وهو مما أسهم في املحصلة في نمو وتطوير 

 الوقف وزيادة ممتلكات املؤسسة.

باإلضافة ملا سبق تقوم املؤسسة التجارية بتقديم رعايات إعالمية لعدد من  

الرياضية والفنية ألغراض تسويقية وخيرية في آن واحد، بحيث تدعم  القطاعات

كبطولة ويمبلدون الدولية،  ،رولكس على سبيل املثال ال الحصر قطاع رياضة التنس

 (.1كذلك سباقات السيارات كسباق الفورمال )

بقي أن أقول إني لم أجد أية تقارير مالية أو إفصاحات تتعلق بعمل املؤسسة  

(Rolex،)  حيث ال تشترط القوانين النمساوية تقديم أية تقارير من قبل املؤسسات

ا للقوانين األمريكية والبريطانية.
ً
 الخيرية، خالف

وهذا املأخذ على مثل هذه الوقفية هو مما يحد من استفادتنا من تجربة هذه  

املؤسسة، بل إن انعدام مثل هذه اإلفصاحات هو الذي جعل بعض الباحثين يشكك 

خيرية أعمال املؤسسة، وأنها فحسب مجرد غطاء للتهرب الضريبي، لكن الحق أن  في

 
ّ
 ب ذلك بنسبة ال بأس بها.واقع الحال يكذ
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 دروس وقفية 
 ( حاول اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: Rolexطالعك على وقفية )امن خالل 

هل يمكن للوقف أن يرسخ ويدعم عالم الصناعات وخاصة العالمات التجارية  .1

 العاملية؟ 

كيف يمكن للوقف الصناعي أن يخصص جزًءا من إنفاقه على داخل الشركة  .2

بغرض التوسع في األعمال واالختراعات وضمان الديمومة والتنافس في املاركات 

 العاملية؟

3.  
َّ
 ف لصالح تطوير املصانع الوقفية؟ هل يمكن أن يخدم اإلنفاق الخيري ويوظ

 ؟كيف يمكن استغالل املشاهير لدعم العالمات التجارية التابعة للمصانع الوقفية .4

 كيف يمكن إدماج العائلة في إدارة الوقف وبما يضمن الديمومة واالستمرارية؟  .5

 هل يمكن تخصيص جزء من األرباح الوقفية التجارية لصالح العاملين؟  .6
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 (Wellcome) وقفيةالوقفية العاشرة: 
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 (Wellcome) وقفية
عدُّ وقفية 
ُ
ليس على مستوى بريطانيا  ،من أكبر املؤسسات الخيرية (Wellcome) ت

فحسب وإنما على مستوى العالم، فقد ظلت املؤسسة متربعة على عرش املؤسسات 

بيل الخيرية من حيث حجم املمتلكات إلى وقت قريب، ثم تفوقت عليها الحقا مؤسسة 

 بفضل التبرعات الواردة من خارج املؤسسة وليس بفضل التوسع الداخلي. غيتس

( في حد ذاتها فكرة إبداعية وأنموذج يحتذى Wellcomeولذا فإن وقفية ) 

للواقفين، حيث إن الواقف استطاع عبر توصياته التفصيلية ضمان قيام املؤسسة 

م إلى يومنا هذا، وذلك من خالل فكرة إبداعية تتمثل 1936بوظائفها الخيرية منذ عام 

ت ونتائج البحوث في في اإلنفاق الخيري على دعم البحث العلمي واالستفادة من مخرجا

 وإليكم القصة كاملة... نماء موجودات املؤسسة.

م فــــــــي مــــــــديــــــــنــــــــة 1853ولــــــــد هــــــــنــــــــري عــــــــام  

(Wisconsin األمريكية، حيث نشــــــــــأ وتربى تربية )

دينية، منذ السادسة عشرة من عمره اخترع أول 

منتج لــــــه "محلول الحبر الســـــــــــــحري" )عصـــــــــــــير 

فتخرج من كلية  ،ة الدوائية والعالجيةالليمون(، ومن ثم انطلق بعدها في عالم الصـناع

( مؤســـــــــــــســـــــــــــة Burrougsفيالدلفيا للصـــــــــــــيدلة، ثم أســـــــــــــس بالتعاون مع زميله في الكلية )

والتي طور من خاللها فكرة وضـــــــــــع البودرة الدوائية في كبســـــــــــوالت، ثم لتصـــــــــــبح  ،تجارية

 ن.عالمة تجارية مسجلة باسم شركته، ولتكون فرصته لجني أرباح وفيرة تقدر باملاليي

ا للبحث العلمي في الشؤون الدوائية Henry Wellcomeأعطى ) 
ً
( اهتماًما بالغ

فأسس مجموعة من املختبرات حول العالم وفي مدن مختلفة مثل نيويورك،  ،والعالجية

مونتريال، بيونس آيرس، ميالن، بومباي، شنغهاي، وجبل معاوية في السودان، إضافة 

رات ثلة من العلماء والباحثين البارزين في املجال إلى أنه استقطب في مثل هذه املختب

القته هذه  الص ي والصناعات الدوائية، وهو ما أثمر في املحصلة نجاًحا تجارًيا واسًعا

 ،املؤسسة. يذكر أن هذا الرجل ظهرت له ميول تبشيرية وأخرى خيرية في أواخر حياته
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 كما أن بعض الباحثين يعتبره عضًوا في املاسونية.

ا خل1936( سنة Henry Wellcomeوفي )ت 
ً
يعهد فيها إلى مجموعة  فه وصيةم تارك

ار )
َّ
( رعاية مؤســـــــــــــســـــــــــــته Trusteesمن النظ

( واالســـــتفادة من Wellcome plcالتجارية )

ريعهـــــا في املجـــــاالت الصـــــــــــــحيـــــة والعالجيـــــة، 

 في 
ً
ا هــــائال ع في وصـــــــــــــيتــــه توســـــــــــــعــــً

َّ
حيــــث توق

العلوم التطبيقية والصيدالنية، ونصَّ على 

 
ُ
خذ بوصاياه في دعم البحث العلمي أنه إذا أ

العالجي واالســـــــتفادة من نتائج هذه البحوث لدعم املؤســـــــســـــــة تجارًيا فإن ذلك ســـــــيفتح 

ا واسعة للمؤسسة في خدمة البشرية لعقود متتالية.
ً
 آفاق

قـبــــــل وفــــــاتــــــه اخـتــــــار مـجـمـوعــــــة مـن  

ن لـــهـــم  "،مـــجـــلـــس أمـــنــــــاء"األوصــــــــــــــــيــــــاء  وبـــيـــَّ

به، وكيفية بالتفصـــــــــــــيل ما عليهم االهتمام 

االعتناء باملؤسسة التجارية والقيام باألمور 

الخيريــة، وكيفيــة اختيــار األعضــــــــــــــاء الجــدد 

لإلشـــــــــــــراف على الوقفية، حيث اشـــــــــــــترط في 

 ( أن يكون واسع األفق، حاد الذكاء، وذا أخالق حميدة.Trusteeعضو مجلس األمناء )
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( Wellcome plc) يةفي فترة السبعينات والثمانينات استطاع الفرع التجاري لوقف

(، األمر الذي أدى إلى زيادة حجم septrin) ( وzovriaxاكتشاف عالجات مهمة مثل )

سة ليصل املبيعات السنوية بشكل استثنائي، وبالتالي ارتفع حجم موجودات املؤس

باوند  1,5باونًدا بعد أن كان يساوي  11م ما مقداره 1991في عام  هاسعر السهم املالي ل

  م.1986في عام 

( Wellcomeم بقيــــــت وقفيــــــة )1986حتى عــــــام  

 ،(Wellcome plcاملالك الوحيد للمؤســـــــســـــــة التجارية )

إلى أن قررت املؤســـــــــــــســـــــــــــــــــة ضـــــــــــــرورة تنويع موجودات 

فقامت بطرح أســــــــهم املؤســــــــســــــــة التجارية  ،املؤســــــــســــــــة

% من 25م ببيع 1992ثم قـــامـــت عـــام  ،امللتـــداول العـــ

م 1995أســــــهمها ملســــــاهمين آخرين، أعقب ذلك في عام 

اتحاد املؤســـــــــســـــــــة التجارية مع مؤســـــــــســـــــــة تجارية كبرى 

(Glaxo plc أعقبه بعد ذلك بســـــــــــنوات ،)هاتين  اندماج

 Smith Klineالشـــــــــــــركتين مع شـــــــــــــركــــة تجــــاريــــة أخرى )

Beecham عن مؤســــســــة دوائية  ندماج( ليســــفر هذا اال

 (.Glaxo Smith Kline plc)بـ كبرى تعرف 

( Wellcomeمن حيث الشــكل القانوني فوقفية ) 

هي مؤســـــســـــة خيرية مســـــتقلة قانونًيا وإدارًيا، ومســـــجلة 

حكـــــــومًيا لـــــــدى املفـــــــوضـــــــية العلـــــــيا لألعـــــــمال الخـــــــيرية في 

 Charity Commission for Englandبريطـانيـا وويلز )

and Walesوقفية شـــكل املؤســـســـة املحدودة، وتعد املؤســـســـة هنا (، حيث تتخذ هذه ال

( على هـــذه الوقفيـــة االســـــــــــــتثمـــاريـــة، حيـــث يقوم مجلس أمنـــاء Trusteeبمثـــابـــة النـــاظر )

( بالقيام بمتابعة شــؤون هذه املؤســســة الوقفية Governors( أو )Trusteesاملؤســســة )

 خلية.( ينظم عالقات املؤسسة الخارجية والداConstitutionمن خالل دستور )
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( أن من أهم ميزات املؤسسة القانونية Wellcomeيعتقد القائمون على وقفية ) 

عنصر االستقاللية الناتج عن اعتراف القوانين الغربية بالشخصية املعنوية للمؤسسة 

سنة على وفاة  70واملنفصلة تماًما عن شخصية املؤسس، ولذلك ومع ُمض ِيّ أكثر من 

الوقفية تؤدي دورها الوظيفي الذي رسمه لها الواقف، ولم ما زالت مؤسس الوقفية 

تتمكن الحكومات املتعاقبة واألفراد املتنفذون من التأثير على سياسات املؤسسة أو 

 االعتداء على أموالها.

( في خدمة املجتمع البريطاني Wellcomeأما الدور الذي تقوم به وقفية ) 

 الكثيرة، ما حدا بالبعض ألن يقول ت املؤسسة واإلنساني فهو دور بارز تشهد به إنجازا

ل أحد أهم العوامل في تطوير الصناعة  ِ
ّ
شك
ُ
بأن املؤسسة ومن خالل وظائفها املختلفة ت

الدوائية في بريطانيا، بل وصل األمر بالبعض إلى القول بأن املؤسسة أسهمت إسهاًما 

التقدم الطبي والعالجي. فيما  حقيقًيا في احتالل بريطانيا املرتبة الثانية عاملًيا من حيث

 يلي أنقل لكم جزًءا يسيًرا من إنجازات املؤسسة:

o :دعم العلماء والباحثين ومؤسسات البحث العلمي 

تدرك الدول الغربية أهمية دعم البحث العلمي في دفع عجلة التقدم العلمي وبما 

يخدم صالح مجتمعاتها، حيث تقوم الحكومات الغربية بتخصيص جزء من 

ميزانياتها لهذا الغرض، إال أنها مع ذلك تعجز عن الوفاء باالحتياجات املتنامية 

ملؤسسات البحث العلمي، األمر الذي أدى بمؤسسات القطاع الخاص والخيري إلى 

القيام بمسؤولياتها في دعم العلماء والباحثين، وبشكل قد يفوق أحياًنا دور 

 (.Wellcome Trustالخيرية )الحكومات، وهذا ما يظهر في حالة املؤسسة 

( وعبر تاريخها الطويل قدمت عشرات اآلالف من املنح Wellcomeمؤسسة )

والجوائز لدعم العلماء والباحثين، الجدول التالي يبين الحجم السنوي لإلنفاق 

 مليون باوند. 900حوالي بم 2015سنوات، حيث يقدر في العام  5الخيري خالل 
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حجم إنفــــاق املؤســـــــــــــســــــــــــــــة الســـــــــــــنوي على الجوائز واملنح الجــــدير بــــاملالحظــــة أن  

الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــــة فــــي املــــجــــــال 

الــــــعــــــالجــــــي يــــــفــــــوق حــــــجــــــم 

اإلنفـــــاق الســـــــــــــنوي للجهـــــة 

الـــحـــكـــومـــيــــــة الـــرئـــيســـــــــــــــيــــــة 

الـداعمــة للبحوث العلميــة 

(. وليســــت MRCالعالجية )

لكن هناك تعاون وتكامل  ،القضـــــــية في نظر املؤســـــــســـــــة تنافس مع القطاع الحكومي

 اديق مشتركة بين الجانبين.كما هو الحال في دعم صن
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( وبالشـــــــــــــراكة مع الجامعات ومؤســـــــــــــســـــــــــــات البحث Wellcomeكما تقوم وقفية ) 

العلمي بتوزيع املنح والجوائز التعليمية، حيث تقدم املؤســـســـة مخصـــصـــات ســـنوية 

ألقســـــــــــــام البحث العلمي 

فـــــي بـــــعـــــض الـــــجــــــامـــــعــــــات 

واملؤســــســــات في بريطانيا 

العلمي بترشـــــــــــــيح طلبــات الراغبين في وخــارجهــا، ومن ثم تقوم مؤســـــــــــــســــــــــــــات البحــث 

 (.Wellcomeاالستفادة من هذه املنح لتتم دراستها من خالل اللجان في وقفية )

o :اإلسهام في تطوير املعرفة العلمية العالجية 

لقد اتخذت مؤسسات العمل الخيري في بريطانيا عدة قرارات استراتيجية من 

االت اآلنية للمجتمع، لتحاول في أهمها عدم هدر جهودها في معالجة مختلف اإلشك

وبالتالي معالجتها والقضاء  ،املقابل الوقوف على األسباب الحقيقية لهذه املشكالت

عليها مطلًقا أًيا تكن هذه املشكالت اجتماعية أو اقتصادية أو صحية. لقد أسهمت 

ة كان لها دور كبير في خدمة املجتمعات اإلنساني املؤسسة في عدة اكتشافات علمية

 من ذلك: ،عموًما

ليسفر ذلك عن عقار  ،(Tropical Desisessاالهتمام باألمراض االستوائية ) •

  فعال لعالج مرض املالريا، األمر الذي أسهم في تقليل عدد الوفيات.

والذي يعمل على  ،(Steroiesدعمت املؤسسة تصنيع عقار يطلق عليه اسم ) •

، "أطفال الخداج"األجنة املتوقع والدتهم مبكًرا  اإلسراع في نمو الرئتين في

ا إلى 
ً
 %.90حيث انخفض عدد الوفيات في األطفال املولودين حديث

(، Chlamydiaدعمت املؤسسة البحوث لتطوير جهاز الكتشاف مرض ) •

مليون شخص سنوًيا وال تظهر له أعراض إال أن  90والذي يصيب أكثر من 

 وفرص الشفاء منه يسيرة. آثاره خطيرة وخاصة على األجنة،
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( أحد النماذج الناجحة في التحول من Wellcomeالجدير باملالحظة أن وقفية ) 

حيث  ،نمط املؤسسة الخيرية املانحة للمال لتتخذ طابع املؤسسة الخيرية التنفيذية

( باإلشراف املباشر على مختلف نشاطاتها باإلضافة ملا Wellcomeتقوم مؤسسة )

 خدمات مباشرة للجمهور، أذكر هنا أهم املؤسسات املنبثقة عن الوقفية:تقدمه من 

o  مركز األبحاث الجينية(Sanger Institute): 

الـــــتــــــابـــــع  (Sanger)مـــــركـــــز  

هو  (Wellcome)ملؤســــــــــــســــــــــــة 

أحــــــد أكــبــر املــراكــز الــبــحــثــيــــــة 

املختصـــــــــــة بدراســـــــــــة الجينات 

على املســـــــــــــتوى العــاملي، حيــث 

املشــــــاريع املتعلقة بالعلوم الجينية، وبتعاونه مع يتمتع املركز بســــــمعة طيبة في إدارة 

 املؤسسات العاملية وحكومات الدول املهتمة بهذا املجال.

o  مكتبة الوقفية(Wellcome Library): 

في وصيته على ضرورة االهتمام باملقتنيات التاريخية  (Henry Wellcome)نصَّ  

وصور ومجسمات، رغبة  واألثرية املتعلقة بالعلوم العالجية من مخطوطات وكتب

منه في قيام الدراسات عليها واستقاء املعلومات منها، وقد استجابت املؤسسة لرغبة 

 م1962الواقف التفصيلية وإن جاء ذلك متأخًرا، حيث قامت الوقفية في العام 

 منها للجهود التي بذلها الواقف في 
ً
بتأسيس مكتبة خاصة بهذا الشأن استكماال

 املكتبة في فترة حياته.تأسيسه لنواة هذه 
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أيًضا يمكن ألي باحث االستفادة من املكتبة اإللكترونية الغنية جًدا في العلوم  

حيث تقوم  ،الدوائية، كما يزور مبنى املكتبة مئات اآلالف من الكبار والصغار

 املكتبة بعمل برامج لجذب القراء مع تخصيص قاعات مميزة للقراءة.

o  السرطانية البريطانيمعهد األبحاث. 

ولم يقف دور الوقفيــــــة عنــــــد  

تطوير العلوم العالجيــــــة بحســـــــــــــــــــب 

شـــــــــــــرط الواقف، لكنهــا اســـــــــــــتطــاعــت 

واســـــــــــــتحــداث وظــائف  وعبر جهــازهــا اإلداري املبــدع تخطي هــذه اإلشـــــــــــــكــاليــة عبر إيجــاد

اإليجابي على وبما يضـــــــمن للمؤســـــــســـــــة أوســـــــع قدر ممكن من التأثير  اجتماعية متنوعة

من عـــائالت وأطفـــال وأكـــاديميين وبـــاحثين، واألنشـــــــــــــطـــة التـــاليـــة  املجتمعمختلف فئـــات 

 توضح هذه الفكرة:

o :إقامة الدورات واملؤتمرات العلمية 

تقوم املؤسسة بتقديم مجموعة من الدورات املتقدمة واملؤتمرات العلمية 

املتخصصة إلفادة مجموعات مختلفة من العلماء واملؤرخين والباحثين املختصين 

أيًضا املدرسين والعاملين في الحقل الطبي والقائمين  ،أخالقيات التداوي  بدراسة

على رسم السياسات الطبية والصحية. يذكر أن املؤسسة أنشأت مبنى خاص 

 للمؤتمرات العلمية مع فندق.

  



 

110 

 

o :إقامة املعارض الفنية 

املعــــــارض الفنيــــــة لوقفيــــــة 

(Wellcome)  مــزيــٌج تــنــكســــــــــــــر

فــــيــــــه الــــحــــواجــــز بــــيــــن الــــعــــلــــم 

فت املؤسسة 
َّ
والفن، حيث وظ

تلك املعارض لتنمية االهتمام 

 ودعًما وفهًما، وفي ســـــــبيل ذلك تقوم املؤســـــــســـــــة 
ً
الشـــــــعبي بالعلوم العالجية مســـــــاندة

بإقامة مجموعة متنوعة من املعارض املتنقلة للتعريف بمفاهيم عالجية وصـــــــــــــحية 

ووقفيتــــــه في خــــــدمــــــة املجتمع، مع  (Henry)الواقف مختلفــــــة، أو للتعريف بــــــدور 

مالحظة أن الوقفية في ذلك كله تســـــــــــــتجيب لرغبة الواقف التفصـــــــــــــيلية في إنشـــــــــــــاء 

 ظهر تاريخ التداوي وآثاره على املجتمعات املختلفة.متحف يُ 

كما استطاعت الوقفية عبر مبدأ الشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي  

ووظائف اجتماعية مهمة، وذلك من خالل إسناد البرامج واملدني استحداث خدمات 

 ،واملشاريع املقترحة إلى مؤسسات مختصة ومؤهلة لتقديم الخدمات املباشرة للجمهور 

ركز تأسيس ممن وبالتعاون مع جامعة لندن  (Wellcome)من ذلك ما به قامت وقفية 

، حيث يقدم املركز منًحا يعد األكبر على املستوى العاملي للدراسات التاريخية العالجية

 ملستوى املاجستير والدكتوراه بهدف دراسة العالقات املختلفة للتداوي 
ً
دراسية

بالعناصر التاريخية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية ملختلف املجتمعات 

 اإلنسانية. 
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 Wellcomeمن حيث إدارة املؤسسة فقد استلزمت الطبيعة الخيرية للمؤسسة ) 

Trustستحداث منظومتين إداريتين منفصلتين: األولى منظومة تتولى مسؤولية ( ا

(، واألخرى جهة Trusteesوتتمثل في مجلس األمناء ) ،اإلشراف والتخطيط والرقابة

تنفيذية تتمثل في إدارة املؤسسة وأقسامها ولجانها التنفيذية، ولقد أسهمت فكرة 

( في قيام املؤسسة Wellcomeقفية )واملتمثلة بمجلس األمناء في و  "مؤسسة النظارة"

بوظائفها الخيرية بكل نجاح واقتدار، يشجع على ذلك وجود رصيد تاريخي للمجلس وفر 

له فرصة لتناقل الخبرات والتجارب، إضافة إلى أسلوب العمل املؤسس ي املنظم الذي 

 تميز به في إدارة املؤسسة وفق أفضل معايير الكفاءة اإلدارية. 

ملهام التي يتمتع بها مجلس األمناء، فقد قامت املؤسسة بالنص أما من حيث ا 

 (. Memorandum of Associationعليها في وثيقة أطلق عليها )

د أعمال املؤسسة الخيرية فقد عمل مجلس األمناء باالعتماد   ونظًرا التساع وتعقُّ

مي على مجموعات استتشارية داعمة، حيث تقوم هذه اللجان بتقديم الرأي العل

حيث تتكون عضوية هذه  ،املدروس واملحترف في املسألة التي تواجه مجلس األمناء

اللجان في األغلب من أعضاء أو مؤسسات ذات استقاللية و خبرة واختصاص في 

 الغرض الذي أقيمت اللجنة له.

أما التقسيمات اإلدارية للمؤسسة فهي تتوافق وطبيعة املؤسسة الخيرية  

رية، كذلك تم استحداث أقسام تستجيب لرغبات الواقف والعلمية واالستثما

 وتطلعاته.

كما استدعى الفصل بين املنظومات اإلدارية داخل املؤسسة وضع مجموعة من  

اللوائح لتنظيم وتبيان أوجه الصراع املحتملة، وكيفية انسياب القرار اإلداري في 

ين للمؤسسة، فقررت املؤسسة، كما طالت هذه اللوائح األفراد املنضوين واملنتم

مجموعة من اآلليات التي يجب اتباعها في حال وجود صراع مصالح بين الفرد 

واملؤسسة؛ في محاولة لحماية واستقالل القرار اإلداري للمؤسسة. هذه اللوائح املنظمة 

لوائح وأنظمة تنازع "للعالقات بين املنظومات اإلدارية املختلفة أطلق عليها مسمى 

 مادة. 20كون من ، وتت"املصالح
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( فيبلغ حجم موجوداتها Wellcomeإذا تطرقنا لحجم موجودات مؤسسة ) 

ت العمليات االستثمارية مليار باوند، حيث ساعد 18م ما مقداره 2015للسنة املالية 

والذي قد  ،في الوصول إلى هذا الحجم الهائل من األصول  املستمرة منذ وفاة املؤسس

 ة لدى بعض الدول النامية.يفوق حجم املوجودات املالي

أما من حيث طبيعة هذه املوجودات فيغلب عليها الطابع االستثماري، حيث  

ا لألصول الثابتة 95تشكل األصول االستثمارية ما يزيد عن 
ً
% من أصول املؤسسة، خالف

 منفال تشكل 
ً
 .أصول  تلك إال جزًءا ضئيال

 

الستمرار  الغربية عنصًرا مهًمايعتبر الدور االستثماري للمؤسسة الخيرية كما  

وخدمة أغراضها الخيرية املختلفة، وفي حالة مؤسستنا لم يكن يتسنى  وبقاء املؤسسة

وعبر عقود طويلة لوال  رة على خدمة أهداف تنموية مختلفة( القدWellcomeلوقفية )

حيث يقوم العمل االستثماري  ،الدور االستثماري الكبير الذي تقوم به املؤسسة

والتي تضمن زيادة في  ،بحث عن العوائد املالية املؤكدة عبر االستثمارات طويلة األمدبال

حجم الربح السنوي الذي يغطي النفقات الخيرية، باإلضافة إلى أن هذا النوع من 

 في حجم موجودات املؤسسة على املدى الطويل، وبالتالي فإن 
ً
االستثمارات يضمن زيادة

احتياجات أجيال  باحتياجات الحاضر واملستقبل، أي يهذا النوع من االستثمار يف

 اليوم والغد.

من الناحية التطبيقية يقوم قسم االستثمارات بمتابعة استثمارات املؤسسة  
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بيًعا وشراًء وفق السياسات املرسومة، ول خامة هذه االستثمارات قامت املؤسسة 

ثماراتها، حيث تتميز هذه مؤسسة استثمارية بريطانية وعاملية إلدارة است 27بتعيين 

املؤسسات بالحرفية والكفاءة، إضافة إلى أن بعضها مختص بنشاطات استثمارية 

محددة كمجال العقارات أو الصناعة الدوائية، حيث يتم بيان العالقة بين الوقفية 

واملؤسسة االستثمارية وفق عقود وسياسات واشتراطات، أيًضا قامت املؤسسة بإنشاء 

ارية تابعة لها في محاولة إلدارة استثماراتها بالشكل األمثل، والجدير مؤسسات استثم

بإنفاق عشرات تقوم  ( وفي سبيل إدارة استثماراتهاWellcomeبالذكر أن وقفية )

 املاليين.

أيضا تقوم سياسة املؤسسة على التنويع في األنشطة االستثمارية في سبيل  

أكبر كم ممكن من العوائد، ولتأكيد هذا  التقليل من نسبة املخاطر الناتجة، وتحقيق

التنوع االستثماري قامت املؤسسة بوضع مقياس للعاملين في الحقل االستثماري 

 لاللتزام به من حيث النسب املحددة لكل نشاط استثماري.

كما تهدف الســـــــــــــياســـــــــــــة االســـــــــــــتثمارية للمؤســـــــــــــســـــــــــــة إلى التنويع في أماكن تمركز 

حـــــــيـــــــث تـــــــرى  ،االســـــــــــــــــــتـــــــثـــــــمـــــــارات

ت ن االســـــــــــــتثمـــــارااملؤســـــــــــــســـــــــــــــــة أ

الــخــــــارجــيــــــة تــقــلــــــل مــن نســــــــــــــبــــــة 

وتســــــــــــــــــاعــــــد في تحقيق  املخــــــاطر

عوائد مرتفعة وخاصـــة في الدول 

ا  املقبلــة على نمو ســـــــــــــريع. أيضـــــــــــــــً

تقوم املؤســــــــــســــــــــة بإصــــــــــدار بيان 

بحســـــب البلدان، حيث تســـــتثمر املؤســـــســـــة هذه البيانات  هالحجم التدفقات النقدية ل

أدناه يبين أماكن تمركز االســـــتثمارات في  ملعرفة أهم املواطن االســـــتثمارية نمًوا. الشـــــكل

 دول العالم.

كما تقوم املؤسسة بوضع مقياس خاص لتقييم أداء وكفاءة العمل االستثماري  
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، حيث يتم وضع هذا املقياس من خالل األخذ بعين االعتبار عنصر العوائد هال

تم بطريقة واألهداف املالية للوقفية، ثم ي صائص املختلفة لكل نشاط استثماري والخ

واملرجو تحصيلها لكل نشاط  مقاييس مختلفة للعوائد املتوقعة حسابية وضع

 استثماري على املدى القصير والطويل.
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 دروس وقفية
 اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: Wellcome)خالل اطالعك على وقفية ) من حاول 

 ؟الوقفياتمتبرع أو الواقف إلنشاء ما هي الدوافع املحتملة لل .1

 ؟ه العلمي الدقيق في إنشاء وقفيتههل يمكن للواقف أن يسخر تخصص .2

كيف يمكن للمؤسسة تنويع وظائفها االجتماعية ضمن اإلطار الضيق الذي ينتج  .3

 عن شروط ورغبات الواقف املحددة؟

كيف يمكن للمؤسسة الوقفية خدمة أهداف مجتمعية أخرى تتوافق مع رغبات  .4

 الواقف الضيقة؟

كن للمؤسسة الوقفية التحول من نمط املؤسسة املانحة للمال إلى مؤسسة كيف يم .5

 تنفيذية تقدم الخدمات املباشرة للمجتمع مع ما في ذلك من إيجابيات وسلبيات؟

 كيف يمكن للمؤسسات الوقفية االستجابة للتفصيالت الدقيقة لرغبات الواقفين؟ .6

أن يسهم في خدمة وظائف كيف يمكن ملفهوم الشراكة مع مؤسسات القطاع املدني  .7

 املؤسسة الوقفية؟

 ؟أهمية اإلدارة املؤسسية لألوقاف ما هي  .8

 ؟ية إلدارات املؤسسات الوقفيةما هي أهمية عنصر االستقالل  .9

 ؟خلية لنجاح العمل املؤسس ي الوقفيما هو دور األنظمة الدا .10
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 وقفياتالوقفية الحادية عشر: 

(National Geographic) 
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 (National Geographic) وقفيات
سنوات لقناة  10كان مما أدهشني متابعة ابني الصغير الذي لم يتجاوزه عمره  

(National Geographic صبح العلوم اإلنسانية مادة
ُ
(، فلم أكن ألتصور يوًما ما أن ت

وأديانهم وأعراقهم، محببة للنفس للصغار والكبار على حد سواء، مع اختالف أوطانهم 

 وهذا التأثير الكبير الذي صنعته هذه القناة أكده عدد من الباحثين، حيث يرى هؤالء

أن هذه القناة قد غيرت املزاج اإلعالمي للكثيرين، ونقلتهم نقلة نوعية لالهتمام بالبرامج 

كذلك  ،مما أدى إلى إشراك الناس بالقضايا واملشاكل التي حولهم الوثائقية والتاريخية،

 .إشراكهم في صناعة التغيير للحفاظ على العالم الذي نعيش فيه إلى

لقد قدرت املؤسسة عدد الذين نقلت إليهم رسالة ورؤية املؤسسة وتأثروا بها  

 م. 2013مليون مشاهد في عام  700بشكل أو بآخر بما يقارب 

ة، لتكون وراء تلك القناكل ذلك آثار لدي مزيًدا من الفضول للبحث عمن يقف  

جمعية "ت من خالل ئأن هذه القناة ما هي إال نتاج عدد من الوقفيات التي أنش املفاجأة

غير الربحية، ومقرها واشنطن، وهذه املؤسسة بوقفياتها املختلفة  "الجغرافيا الوطنية

وإنما لديها عدد من الوقفيات البحثية والتعليمية،  ،ليست مختصة باإلعالم فحسب

مانحة للمال لدعم البحث العلمي في مجاالت الجغرافيا والبيئة  كما أن املؤسسة

 والدراسات التاريخية.

وقد صنف بعض الباحثين هذه املؤسسة من أكبر املؤسسات العلمية على   

 مستوى العالم. 

لقد دفعني الختيار هذه املؤسسة وإدراجها ضمن الئحة الوقفيات في هذا الكتاب  

 من أهمها:  ،عدة أمور 

ل بعض الواقفين لي عن تجارب وقفية متميزة في مجال اإلعالم الوقفي، فربما سؤا .1

 تكون رواية هذه التجربة فرصة لالطالع على ما يحتاجونه. 

لكلفته  يعتقد الواقف املسلم أن الوقف في قطاع اإلعالم محكوم عليه بالفشل نظًرا .2

تجربة تحكي قصة وعدم وجود مردود مالي يضمن استمراريته، لكن هذه ال العالية

 في النجاح اإلعالمي الوقفي. 
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املتابع ألمر هذه القناة يرى أن ما تطرحه ليس مختًصا  .3

بقضــــــــــايا البراري واملحيطات فحســــــــــب، بل تعدى ذلك 

لطرح قضــــــــــــــــايــــا في االعتقــــاد والتــــاريخ واألديــــان، حيــــث 

اســـــــــــــتطـــاعـــت املؤســـــــــــــســـــــــــــــة من خالل قنواتهـــا وأذرعهـــا 

دى شــــريحة كبيرة من اإلعالمية تغيير الرؤى واألفكار ل

الناس بفضـــــل الطرح اإلعالمي الشـــــيق، فماذا لو كانت هذه الرؤى صـــــادرة عن إدارة 

قصـــــة اآللهة "ويمكن للقارئ النظر على ســـــبيل املثال لبرنامج  وتوجيه من املســـــلمين.

وكيف اســـــــــــــتطاعت القناة الولوج إلى عالم تغيير القناعات العقدية من  "،في األديان

 بعلوم الجغرافيا والتاريخ. خالل قنوات مختصة

تطرح هذه التجربة الوقفية عدًدا من التساؤالت أمام الباحثين في قطاع األوقاف  .4

الوقفي مع القطاع الخاص لتشكيل أجسام  ندماجحول مدى جواز وجدوى اال 

 تجارية تدر ريًعا أكبر للمصرف الخيري. 

ت عبر العقود، ومع أن االختصاص الوقفي الدقيق أدى إلى تراكم الخبرات واملنجزا .5

إنشاء  الجمعية بدأت بمقدرات مالية بسيطة إال أن هذا االختصاص املبدع استطاع

وقفيات كبرى، وهذا يؤكد لنا أهمية أن يدرك الواقف بشكل أو بآخر اآلفاق 

 الواسعة والرحبة التي يمكن أن يصلها الوقف وعدم االستهانة باألفكار البسيطة. 

 ... اإلخوة واألخوات القصة من أولهاوإليكم اآلن أيها  

ا منـــــذ كتـــــابـــــة هـــــذه  127قبـــــل   عـــــامـــــً

 مـن الـطـبـقــــــة  33الســــــــــــــطـور اجـتـمـع 
ً
رجـال

األرســــــــــــــــتــــقــــراطــــيــــــة مــــن املــــهــــتــــمــــيــــن بــــعــــلـــوم 

الجغرافيـــا والتـــاريخ إلنشـــــــــــــــاء جمعيـــة غير 

ربحيــــــة، أطلق عليهــــــا جمعيــــــة الجغرافيــــــا 

 National Geographic) الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة

Societyاء للجمعية ووضع لوائح منظمة.(، وتم اختيار مجلس أمن 
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كان من أوائل قرارات الجمعية إصدار مجلة باسم الجمعية، فكان أول عدد أصدر عام 

 أي في عام التأسيس.  ،م1888

 Nationalاملجلــة ) 

Geographic لم يكتــــــب )

لها النجاح بســـبب طريقة 

وأســــــــلوب كتابة املقاالت، 

والــــــــــذي كــــــــــان يــــــــــتســــــــــــــــــــــم 

 ن. يم ويدرك تلك الكتابات سوى الباحثليفهبالتعقيد العلمي ولم يكن 

وذلــك  ،حــدثــت تغيرات جــذريــة م1897لكن في عــام 

رئاسة  - مخترع الهاتف - عندما تولى ألسكندر جراهام بيل

املجلة، فقرر ســـــياســـــة إعالمية مختلفة تعتمد على تقريب 

تعتمد  ،فهام من خالل صــــــــياغات لغوية بســــــــيطةالعلم لأل 

وإرفاق الصــورة املؤثرة، وقد كانت  على رواية القصــة كثيًرا

هي املنهجية التي ســــــــــــارت عليها  هذه الســــــــــــياســــــــــــة اإلعالمية

 هذا، فاملؤســــــــســــــــة تؤمن بقوة الصــــــــورة املؤســــــــســــــــة ليومنا

إلشـــراك القارئ وحفزه للتفاعل مع قضـــايا  ورواية القصـــة

 البشرية امللحة. 

هذه السياسة اإلعالمية الجديدة التي كانت بفضل 

ل أثمرت في انتشــــار املجلة وإصــــدار عدة توجيه جراهام بي

م ومع نهـايات الحرب 1922طبعـات تجـارية، فبحلول عام 

ألف  500العـامليـة األولى كـان تعـداد قراء املجلـة مـا يقـارب 

شـــــــــــــخص، حيــــث كــــانــــت تســـــــــــــتخــــدم عوائــــد وأربــــاح املجلــــة في دعم البــــاحثين والرحــــالــــة 

داد املجلة الالحقة. كما الســـــتكشـــــاف كل جديد، ومن ثم تقديم تلك االكتشـــــافات في أع

 أن املجلة أسهمت في إقناع عدد من األثرياء بالتبرع في دعم األنشطة العلمية للجمعية. 
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حيث قدر عدد  ،وهكذا دواليك في عقد السبعينات توالت نجاحات املجلة 

 مليون قارئ.  30مليون، بعدد تداول للمجلة بلغ  10,7االشتراكات 

انتقلت املؤسسة نقلة نوعية أخرى حققت لها مداخيل مالية في عقد الثمانيات  

عت في عام 
ّ
م عقًدا مع 1985كبيرة، فقد دخلت املؤسسة إلى قطاع التلفاز عندما وق

( إلطالق برنامج وثائقي، وهذا التحول أثمر في التسعينات ألن تدخل WTBSشبكة )

إلضافة إلى تعاقدات مليون نسخة فيديو، با 4الجمعية سوق الفيديو بمبيعات وصلت 

مع عدد من القنوات لنشر إصداراتها من األفالم والبرامج، وهذا التوقيع اإلعالمي 

 واملردود املالي الكبير أثمر في التوسع العلمي بإصدار مجالت دورية أخرى مختصة. 
 

 21st Century) في نهاية عقد التسعينيات بدأ تعاون قوي بين الجمعية وشركة  

Fox )  ها من قنوات الكابل إلصدار قناة تلفزيونية باسم الجمعية، فكانت قناة وغير

(National Geographic)،  وكان للقناة عدة نسخ بحسب البلدان واللغات، وبالتالي

دخلت املؤسسة ملرحلة العاملية، ومما أسهم في مزيد من التأثير استغالل املؤسسة 

 شر العلم الذي تقدمه في مجاالتها املختصة. ومجاراة التطور التقني في ن اإلنترنتلشبكة 
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وهكذا تمكنت املؤسسة عبر اختصاصها الدقيق واملبدع ومن خالل تحوالت  

متتابعة أن تراقب الفرص وتنتهزها وال تفرط فيها. كل ذلك جلب للمؤسسة مداخيل 

 منها:  ،مالية كبيرة مكنتها من إنشاء عدد من الوقفيات واملؤسسات التعليمية واإلعالمية
o ( املؤسسة التعليميةEducation Foundation:) 

م أنشــــــــــــــــــــأت 1988عــــــــام  

ا  ا تعليميـــــً الجمعيـــــة صـــــــــــــرحـــــً

كـــــبـــــيـــــًرا يـــــهـــــتـــــم بــــــدراســـــــــــــــــــات 

مليون  40الجغرافيـــا بقيمـــة 

دوالر، ثم الحًقا تم ضخ مبلغ 

دوالر مــــــــلــــــــيــــــــون  183قــــــــدره 

 للتوسع في املباني واألنشطة. 

طوال مســــــيرة املؤســــــســــــة  

 دوالر لدعم األبحاث العلمية. مليون  90التعليمية تم منح ما يقارب 

 يقودها مجلس أمناء معين من قبل الجمعية األم.  كما أن املؤسسة التعليمية 

o ( متحفNational Geographic:) 

املتـحـف يقـع في وســـــــــــــط 

وهو  ،العاصــــــــــــمة واشــــــــــــنطن

ا في طور التحـديـث، إال  حـاليـً

ف بـــه عـــدة قـــاعـــات أن املتح

 
ُ
عرض فيها مقتنيات داخلية ت

جلبها مســتكشــفو الجمعية، 

بــــــاإلضــــــــــــــــــافــــــة لعرض وثــــــائق 

 إعالمية نادرة لزوار املعرض. 
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o .مكتبة إلكترونية لدعم الباحثين واملستكشفين 

o دد من املواقع العلمية على الشبكة اإللكترونية:ع 

مثــــــل موقع يهتم بتــــــداول وشـــــــــــــراء الوثــــــائق  

القيمــــــة والنــــــادرة، كــــــذلــــــك موقع خــــــاص بــــــأبرز 

أنشــــــــــــطة ورحالت ســــــــــــفينة الجمعية ال ــــــــــــخمة 

 واملؤهلة للقيام برحالت علمية مختصة. 

o  شررررررررررررركة مختصررررررررررررة ببيع احتياجات املسررررررررررررتكشررررررررررررفين

كرررالحقرررائرررب واملالبس من إنتررراي شرررررررررررررركرررة إسررررررررررررربرررانيرررة 

 (.National Geographicوبرعاية من )

o  عرردد من األذرع اإلعالميررة والسررررررررررررريرراحيررة املختصررررررررررررررة

بررررررالرقرريررررررام بررحرالت عرلررمرريررررررة 

كرررذلررر  عمرررل  وسررررررررررررريررراحيرررة،

شررررررررررررررررررررراكررررررررات مررررررررع فررررررررنرررررررراد  

 لتنشيط السياحة البيئية. 

o ملجالت: ا 

 ،(National Geographicتصدر املؤسسة عدة مجالت على رأسها املجلة األم ) 

قارئ مليون  30م بـ 2012حيث قدرت أحد الجهات املستقلة عدد قراء املجلة في عام 

رغم إطالق قنوات ناشيونال جيوغرافيك، وهو ما أدى إلى اعتبار املجلة كأقوى 

 مؤسسة نشر على مستوى الواليات املتحدة.

 أيًضا أشارت إلى:  م2013اإلحصاءات لعام  

 مجلة مطبوعة وإلكترونية. مليون  4,2إصدار  •

 تطبيق للمجلة والقناة.  مليون  2,9تنزيل  •

 زائر ملوقع املجلة والقناة على الشبكة. مليون  1,9 •

 على تويتر. مليون  2,7 و مشترك على فيسبوك، مليون  11 •
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ومــمــــــا يــمــكــن ذكــره هــنــــــا أن  

املؤســــــســــــة تصــــــدر عدة طبعات 

بــعضــــــــــــــهــــــا خــــــاص  ،مــن املــجــلــــــة

بالرجال أو الصغار، كما تصدر 

مجالت أخرى مختصــة، إضــافة 

 شراء املباشر من املوقع اإللكتروني. ها عبر الؤ للكتب والخرائط التي يمكن اقتنا

o ( القنوات التلفزيونيةNational Geo :) 

 Nationalعــلــى رأســــــــــــــهــــــا الــقــنــــــاة األم ) 

Geographic)،  والتي يصـــل إرســـالها ملعظم

 لغة.  25دول العالم بـ 

على  عدد املشاهدات من حيث املشاهدة تتصدر هذه القناة

مستوى الواليات املتحدة األمريكية وعلى مستوى قنوات الكابل، 

 شخص.مليون  36فقد بلغ عدد املشاهدات على مستوى األسبوع الواحد بـ 

مثل  ،هناك عدة قنوات أخرى  للقناة ناشيونال جيوغرافيك األم باإلضافة

(People)  و(Wildلكنها تعتمد على االشتراك الشهري ضمن باقات الك ،)بل. ا 

وعلى الرغم من االنفصال الشكلي الذي يراه القارئ بين هذه األذرع العلمية  

واإلعالمية والتجارية املختلفة، إال أن الجمعية استطاعات خلق درجة كبيرة من التعاون 

بين هذه األذرع، فعلى سبيل املثال فإن النتائج العلمية للرحالة والباحثين قد تعرض في 

 ت أو املتحف أو من خاللها جميًعا. املجالت أو القنوا

م حدث تطور مفاجئ كان مدار جدل في الوسط العلمي واإلعالمي 2016في عام  

د بين بعض مؤسساتها غير جدي اندماجبين مؤيد ومنتقد، حيث قررت الجمعية تكوين 

رها أم ريّ ( والتي يقودها وُيس21st Century Foxشركة إعالمية خاصة هي )و  الربحية

 "ميردوخ"العائلة اليهودية املعروفة 
ُ
 Nationalالجديد ) ندماجطلق على هذا اال ، حيث أ

Geographic Partners .) 
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بموجـب هـذا االتفـاق تنضـــــــــــــوي جميع 

األذرع اإلعــالمــيــــــة لــلــجــمــعــيــــــة إلــى الشــــــــــــــركــــــة 

 21st Centuryبحيث تملك قناة ) ،الجديدة

Fox ) على أن يقــــــدم هــــــذا 76مــــــا يقــــــارب ،%

دوالر أمــــريــــكــــي مــــلــــيــــون  765غ الــــطــــرف مــــبــــلــــ

لصــــــــــــــالح جمعيــة الجغرافيــا الوطنيــة، لتقوم 

املؤســـــــــــــســـــــــــــــــة بـــــدورهـــــا ب ـــــــــــــخ هـــــذا املبلغ في 

نشـــــــــــــــاطـــاتهـــا التعليميـــة والبحثيـــة، وبمـــا يعود 

 على الشركة اإلعالمية الناشئة بالنفع أيًضا. 

م بما يتجاوز املليار 2016الجمعية تقدر قيمة األوقاف النقدية للمؤسسة في عام  

 جيًدا للريع الناتج عنه، كما أن الجمعية ما زالت تقبض جزًءا  ،ردوال 
ً
وتتوقع استغالال

له عندما في املستقبل ما كانت الجمعية تحصّ الجديد الذي قد يفوق  ندماجمن عوائد اال 

قناة اإلعالمية  لكانت األذرع اإلعالمية تحت إدارتها، وذلك بفضل الخبرة االحترافية ل

(21st Century Fox) والذي قد يأخذ املجموعة اإلعالمية النطالقة أكبر وعوائد ،

 مجزية للطرفين. 

هذه االتفاقية أيًضا سمحت للجمعية بالتفر  لرسالتها بعيًدا عن إرهاق وضغط  

 ندماجإدارة األذرع اإلعالمية، حيث صرحت الجمعية أن الريع الناتج عن هذا اال 

( Grosenorسيساعد في إنشاء عدد آخر من الوقفيات التعليمية املختصة، مثل مركز )

الذي سيهتم بتطوير علوم الجغرافيا في برامج الدراسات الجامعية، أيًضا تفكر 

  املؤسسة بإنشاء مركز تعليمي للتميز الصحفي والفوتوغرافي في مجال الجغرافيا والبيئة.

أنها ضمنت من خالل بنود  ندماجة على مثل هذا اال ومما أسهم في إقدام الجمعي 

االتفاقية بقاء السياسة اإلعالمية للقناة واملجلة وسائر األذرع اإلعالمية دون تغيير 

أن يتساوي عدد ممثلي كل طرف من األطراف  يذكر، كل ذلك بفضل اشتراط الجمعية

 (.National Geographic Partners) في مجلس أمناء الجسم الجديد
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، ندماجهذه هي اإليجابيات التي يرى من خاللها القائمون على الجمعية أهمية اال  

فال يعني في نظر قيادة املؤسسة أنها مؤسسة غير ربحية أنها ال تستطيع أن تمارس 

 الة املؤسسة، وبالتالي فما دام هذالتجارة والربح لصالح املصرف الوقفي وتحقيق رسا

واملستقبل املرسوم لهذه األذرع اإلعالمية الوقفية أو ال يغير من الواقع  ندماجاال 

سيجلب مزيًدا من الدعم  ندماجوإذا كان هذا اال  ندماج؟م ال يكون اال فلِ  ،الخيرية

 ؟!ندماجوالتطور للجمعية وللقنوات على عدة محاور، فلم ال يكون اال 

األذرع لكن لم يخُل األمر من منتقد بدافع التخوف والحسرة على بيع حصص  

ات املالية بين القطاعين ندماجاإلعالمية للقطاع الخاص، وعلى كل حال فمثل هذه اال 

الوقفي والخاص هو مما يحتاج مزيد نظر وبحث، وذلك للوقوف على األسباب والدوافع 

ات، ومدى تأثيرها على تحول العمل الخيري والوقفي إلى شبهة ندماجوراء مثل هذه اال 

حكوم باملالحقة الضريبية، ويمكن االستفادة من عدة دراسات االنتفاع التجاري امل

عاًما من  127غربية بهذا الشأن، من حيث اإلنجازات يصعب علي الباحث أن يتتبع 

العمل الجاد، لكن ال يمكن بحال إنكار التغيير الكبير الذي أسهمت به الجمعية 

 في عام 
ً
رقام على أن املؤسسة أّدت تدل األ  م2014ووقفياتها على مستوى البشرية، فمثال

كيلومتر من املحيطات، كما قدمت  مليون  2,2دوًرا هاًما في الحفاظ على ما يقارب من 

مع ، حث العلمي ضمن اختصاصات الجمعيةمنحة مالية لدعم الب 474في ذات السنة 

 منحة طوال مسيرة الجمعية.  11,000مالحظة أن مجموع املنح املالية تجاوز 

ملؤسسة كما أطلقت ا

 ،عدة برامج كبرى مختصــــــــــة

مســــــــــــــتــقــبـــــــل "مــثــــــل بــرنــــــامــج 

بالشـــــــــــــراكة مع عدة  "الغذاء

وذلـك  ،وقفيـات كبرى أخرى 

ا  للبحــث عن تقنيــات لزيــادة الســـــــــــــلــة الغــذائيــة مع تنــامي أعــداد البشـــــــــــــر، والحــديــث حقــً

 والتي أهلتها للحصول على عدة ميداليات عاملية.  ،يطول حول إنجازات املؤسسة
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شخًصا من  22فالجمعية يديرها مجلس أمناء يتكون من  اإلدارةمن حيث  

تجاوز يجلس قائمة طويلة من الخبراء بما اختصاصات وخبرات شتى، كما يتبع لهذا امل

خبيًرا. أما الوقفيات األخرى فلها مجلس أمناء مستقل يتم تعيينه مباشرة من قبل  50

 الجمعية. 

فمن خالل أفكار  "،األمريكية جمعية الجغرافيا الوطنية"هذه هي قصة وقفيات  

بسيطة تؤمن بأهمية العلم واالكتشاف ورواية القصة استطاعت املؤسسة الوصول 

إلى قلوب املاليين وإشراكهم معها في رسالتها للحفاظ على البراري واملحيطات والكائنات 

 الحية بكافة أشكالها. 
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 دروس وقفية 
حدد اإلجابة عن كل من  "غرافكناشيونال جيو "من خالل اطالعك على وقفيات 

 التساؤالت التالية: 

 ات االهتمام بمؤسسات اإلعالم الوقفي؟ما هي ضرور  .1

 هل يمكن صناعة قنوات إعالمية وقفية مع عوائد ربحية مجزية؟  .2

3.  
ُ
طرح من خاللها قضايا هل يمكن تشكيل قنوات إعالمية وقفية شيقة للمشاهد ت

 الدين واالعتقاد في قوالب محببة للنفس؟ 

 هل يمكن لالختصاص الوقفي في علم معين أن يساعد الوقفية في تحقيق عوائد .4

 مجزية؟

 الوقفية مع القطاع الخاص مع ضمان استمرار رسالة املؤسسة اندماجهل يمكن  .5

 ورؤيتها الخيرية؟ وبما يحقق مداخيل أكبر للمصرف الوقفي؟

كيف يمكن للوقفية استغالل التغيرات التكنولوجية في تحقيق نقالت نوعية تزيد  .6

 من ممتلكات الوقفية؟ 

هل يمكن صناعة الوقفيات الكبيرة من خالل عقود وقرون ومن مرحلة الصفر؟  .7

 وهل يمكن لبعد نظر الواقف ورؤيته أن تشكل مثل هذه الوقفيات الكبرى؟ 

 قفية اإلسالمية الدخول ملرحلة العاملية؟ هل يمكن للقنوات اإلعالمية الو  .8

 كيف يمكن خلق آليات للتعاون بين األذرع الدقيقة للمؤسسة؟ .9

هل يمكن لعنصر اإلبداع في إنشاء األذرع الوقفية أن يسهم في نجاح املؤسسة  .10

 الوقفية وتوسعها ككل؟ 
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 (Mozilla Foundation) الخيرية موزيال مؤسسة 
لم تكن مطروحة  "مواقع التواصل االجتماعي"أو  "املواقع اإللكترونية"صيغة  

كصيغة وقفية بالنظر لجدتها وحداثتها، وبالنظر أيًضا إلى التساؤالت عن مدى جدوى 

وأهمية مثل تلك الصيغ. لكن مع توالي السنين ظهر جلًيا للعيان مدى التأثير والدور 

الذي تضطلع به بعض هذه املواقع، ذلك الدور الذي قد يفوق أحياًنا دور أكبر 

ة وربما التجارية، هذا من حيث الدور االجتماعي والتربوي والقيمي، الوقفيات العقاري

أما من حيث القيم السوقية لبعض هذه املواقع فإنك تجد فيها مقدرات مالية هائلة، 

 حيث أصبحت الشبكة اإللكترونية موقًعا لتمركز مالي كبير يقدر بمئات املليارات. 

ى خبر أذهلني، عندما أعلن أثناء كتابتي لهذه السطور كنت قد اطلعت عل 

 (Microsoft)( بيعه لصالح شركة Linkdinالقائمون على موقع التطبيق االجتماعي )

مليار دوالر، وهكذا أنت لو استقرأت حجم ممتلكات عدد من املواقع  26لقاء مبلغ فاق 

 ( ستجده يقدر بعشرات املليارات. Twitter( أو )YouTubeاألخرى كموقع )

هنا إن مثل هذه الوقفيات اإللكترونية هي صيغ وقفية تعد في نظري ما أود قوله  

املتواضع مهمة جًدا لنا نحن املسلمين، ويجب التوجه إليها بالنظر لحجم تأثيرها العاملي 

على البشر، على أن يتم ذلك كله وفق صيغ تراعي البعد االستثماري، لضمان ديمومة 

 م توازي حجم أعمال املواقع العاملية. مثل هذه األعمال وتوسعها، ولتكون بأحجا

في هذا الكتاب سأحدثكم عن عدد من املؤسسات الخيرية والوقفيات التي  

استطاعت خلق مواقع إلكترونية متميزة بأفكار ومبالغ بسيطة لكن بنسب تأثير عاملية 

 على املجتمعات اإلنسانية، وبما يمكن من تحقيق ريع مالي كبير مستدام. 

 سأبدأ  
ً
والتي تمتلك املتصفح  ،(Mozillaعن املؤسسة الخيرية ) الحديث هنا أوال

 (، كما أنها تمتلك عدة شركات تجارية أخرى.FireFoxاإللكتروني الشهير )
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ت عـــــام ئــــــاملؤســـــــــــــســــــــــــــــــة أنشـــــــــــــ 

م في كــاليفورنيــا، وكــان معظم 2003

الدعم املالي آنذاك يأتيها من شـــــــــركة 

(Netscape الـــــــــتـــــــــي خصـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــت )

ليون دوالر، م 2للمؤســـــــــــــســـــــــــــــــة مبلغ 

( Netscapeشــــــــــــــــــركــــــة ) وكــــــان دافــــــع

. فمثـــل هـــذه االحتكـــارات هو مـــا أودى بـــإغالق اإلنترنـــتآنـــذاك منع االحتكـــارات في عـــالم 

 .اإلنترنت( ذاتها وإضعافها في سباق برامج Netscapeشركة )

ا أصـــــــــــــــبـــح الــــــدعـــم املــــــالـــي    لـــكـــن الحـــقــــــً

( متاًحا من قبل كل من Mozillaملؤســـــــــــســـــــــــة )

ســـــــــــــة وأهدافها، حيث يؤمن برســـــــــــــالة املؤســـــــــــــ

ِ ئــوضـــــــــــــرورة بقــا اإلنترنــتتؤمن املؤســـــــــــــســـــــــــــــة بــأهميــة 
ّ
ا للجميع وبشـــــــــــــكــل يمك ن ه مفتوحــً

 وفق تجاربهم.  اإلنترنتاألشخاص العاديين في تشكيل 

اإلنترنت كمصدر عاملي مفتوح ومتاح كما ترى املؤسسة ضرورة الحفاظ على  

ن من خالل شبكة إلكترونية تراعي مصالح الناس قبل ك للجميع ِ
ّ
ل ش يء، في مكان يمك

 الجميع من بناء تجاربهم الخاصة باستقاللية وأمان وسرية. 

وبغض النظر عن اتفاقنا كمسلمين أو اختالفنا مع هذه الرسالة، فإن رسالة  

ق لمن حركة أو اتجاه بدأ في نهاية القرن العشرين، وقد أط في األصل اةاملؤسسة مستق

(، حيث يهتم هذا الحراك بجعل البرامج Open Source Softwareعليه مسمى )

اإللكترونية متاحة لكل من يريد أن يعدل عليها أو يطورها وبما يتناسب مع احتياجاته 

، دون متابعة اإلنترنتالخاصة، كما تهتم هذه الحركة بحماية العمالء واملستخدمين عبر 

وقد أصبح لهذا الشركات العمالقة في استغاللها ملعلومات العمالء بشكل أو بآخر. 

االتجاه جماعات ضغط على مستوى العالم، كما أصبح لهم مؤسسات وقفية وخيرية 

 (.Mozillaداعمة منها مؤسستنا هذه )
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م قامت الشــــــركة الخيرية 2005في عام 

(Mozilla بخطوة نوعية من خالل تأسـيسـها )

شـــــــــــــركــة ربحيــة خــاضـــــــــــــعــة للضـــــــــــــريبــة بــاســـــــــــــم 

(Mozilla ا، حيث أســـــند لهذه الشـــــركة ( أيضـــــً

وفق  اإلنترنــــــتالربحيــــــة مهمــــــة تطوير برامج 

رســـــــــــالة املؤســـــــــــســـــــــــة، فكان من أهم إنتاجات 

(، FireFoxهذه املؤسـسـة إصـدار املتصـفح اإللكتروني )

(، والبريد Sea Monkeyكذلك املتصـــــــــــــفح اإللكتروني )

(، كما أن هناك العديد من Thunderbirdاإللكتروني )

 ألدوات التي يمكن الحًقا أن أستعرض بعضها. املنتجات وا

هذه املؤسسة التجارية من مهامها تسويق هذه املنتجات للعاملين في القطاع  

مثل محرك  ،الرب ي، كما أن من مهامها التعامل التجاري مع محركات البحث التجارية

(Google( أو )Yahooومن ثم فإن أية أرباح أو عوائد تنتج عن مثل هذه ا ،) ألعمال

التجارية يجري استثمارها مرة أخرى لصالح مشاريع املؤسسة الخيرية ووفق رسالة 

 
ً
 توزيع لألرباح على أعضاء املؤسسة التجارية. ااملؤسسة وأهدافها، فال يوجد إذ

( وغيرها من املنتجات فتملكها املؤسسة الخيرية FireFoxأما العالمات التجارية لـ ) 

 ية، ويجري دورًيا منح التراخيص للمؤسسة التجارية. حصًرا ال املؤسسة التجار 

 هيكالن إداريان مختلفان،  اإلدارةمن حيث  
َ
 والتجارية

َ
 الخيرية

َ
يقود املؤسسة

أشخاص، أما عددهم في الشركة  4فمجلس األمناء في املؤسسة الخيرية يتكون من 

ين في املؤسسة ، حيث يقود الجهازين ذات الشخص، أما أعداد اإلداري6التجارية فهو 

 الخيرية فقليل جًدا مقارنة باملؤسسة التجارية. 

ناشط عبر العالم لتطوير  10,500كما أن املؤسسة تعتمد على تطوع ما يزيد عن  

منتجاتها اإللكترونية، فأي منتج إلكتروني قبل إصداره يمر في عدة مراحل سواء في 

 رين حول العالم. داخل الشركة أو من خالل الخبراء واملتطوعين املنتش
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كما أن املؤسسة الخيرية لها وثيقة أو دستور مفصل وجيد لطريقة إدارة  

املؤسسة الخيرية من حيث التفصيالت املتعلقة بتعيين مجلس األمناء وعدد 

 االجتماعات وطريقة اتخاذ القرار وصرف املكافآت إلى غير ذلك من األمور. 

ية حققت املؤسسة الخيرية عام من حيث األرباح فبفضل املؤسسة التجار  

مليون دوالر، حيث كانت معظم هذه املداخيل ناتجة عن  66ر بـ قّدِ  م ربًحا2006

(، فقد جعل املتصفح Yahoo( أو )Googleتفاهمات مع محركات البحث مثل )

(FireFoxمثل هذه املحركات هي املحركات االفتراضية ) ( في متصفحFireFox كما أن ،)

( و Amazonأرباًحا أخرى من خالل عدة اتفاقيات مع شركات مثل )املؤسسة حققت 

(e-Bayو ) (Bing .) 
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م حجم املمتلكات النقدية في املؤسسة الخيرية بما 2014أظهر التقرير املالي لعام 

ولنالحظ  ،%9م قدرها 2013مليون دوالر أمريكي بزيادة عن السنة املالية  329يقدر بـ 

مليون دوالر، واآلن املؤسسة تتعامل  2م مشوارها بـ 2003 هنا أن املؤسسة بدأت عام

 بمئات املاليين. 

لكن مما يجدر مالحظته هنا أن سياسة اإلنفاق على املشاريع اإللكترونية قد  

 تذكر، 
ً
يؤدي باملؤسسة ألن تنفق معظم ممتلكاتها في ذات السنة املالية وال تبقي أمواال

ن املردود املالي الذي يجري استثماره في البرامج وربما هذا مرده لسياسة توسعية، وأ

 الجديدة سيكون أكبر من أي استثمار آخر في مكان آخر. 
 

 املتصفح اإللكتروني ) 
ً
( الذي يعده FireFoxأما من حيث التأثير فلنأخذ مثال

بعض الخبراء من أكثر املتصفحات اإللكترونية استخداًما على مستوى العالم في عام 

 (. Chromeث يتنافس على الصدارة مع متصفح )حي ،م2016

مع القطاع الخيري إنشاء صناديق  كما استطاعت املؤسسة الخيرية عبر شراكات 

 منها:  ،خاصة لدعم عدد من املشروعات املفيدة واملؤثرة عاملًيا

 ( الشبكة التعليمية: Hiveمشروع ) .1

املشــــــــروع تم إنشــــــــاؤه خالل املؤســــــــســـــــــة 

وبشـــــراكة مع مؤســـــســـــة ( Mozellaالخيرية )

(MacArthurعــــــنــــــ  ى( الــــــخــــــيــــــريــــــة، حــــــيــــــث يــــــُ

العلميــــة متوفرة املشـــــــــــــروع بجعــــل األفكــــار 

ة بكـــــل ومتـــــاحـــــة على الشـــــــــــــبكـــــة اإللكترونيـــــ

كذلك من خالل تخصــيص احتفاليات علمية متخصــصــة ثم نشــرها ، ســهولة ويســر

ي على الشــــــــبكة اإللكترونية، ولذا كان لهذا املشــــــــروع دور في تفعيل التعليم التشــــــــارك

 صفي في املدارس والجامعات.  الال
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إطالق برنامج وطني لتفعيل البحث العلمي والكتابة على مســـــــــــتوى فئة الشـــــــــــباب  .2

ا، 18-13من عمر  يســـــــــــــمى البرنــــــامج  عــــــامــــــً

(Letters to the Next President وتـــــــــم )

 بشراكات مختلفة. 

3. (Science Lab :) 

موقع إلكتروني يجعـــل العمـــل البحثي في  

ا لــجـــمـــيــع  اإلنــتـــرنــــــتمــجــــــال تــطـــويــر  مــتــــــاحــــــً

املطورين، وذلـــك بهـــدف إنشـــــــــــــــاء قيـــادات عـــامليـــة فـــاعلـــة في مجـــال تطوير املنتجـــات 

 ملقاالت ومجموعات دراسية مختصة.اإللكترونية، حيث يوفر املوقع البحوث وا

 منها: ووقفية دعم من خالل عدة مؤسسات خيرية املوقع يُ  

 Halmster Charitable Trust -أ

 Alfreel Saloon Foundation -ب

تقديم املنح العاملية لطلبة املاجستير والدكتوراه في مجال تطوير منتجات تخدم  .4

 ( الخيرية. Fordم بدعم من مؤسسة )نح تقدَّ رسالة املؤسسة، املِ 

 (MacArthur)إطالق مشروع املنصات التعليمية املختصة بشراكة مع مؤسسة  .5

 الخيرية.

أما االســـــــــــتراتيجية القادمة للمؤســـــــــــســـــــــــة  

فســـــــــــــتركز على دعم املنتجــات واألدوات 

املتعلقة بســــرية املعلومات على الشــــبكة 

اإللكترونيــة، بــاإلضــــــــــــــافــة ملزيــد من التوســـــــــــــع في املنصــــــــــــــات واملواقع التي تــدعم التعليم 

 التشاركي على الشبكة اإللكترونية. 

املؤسسة، لكن ما جعلني أطرح بالطبع ال يخلو األمر من انتقادات وجهت لهذه  

بأن يكون لنا نحن املسلمين موطأ قدم من  هذه الوقفية للنقاش األمل الذي يحدوني

ن بما يراعي أحكامنا ي، متصفح عاملي يطوره شباب املسلمهذه املتصفحات العاملية

 وقيمنا وأخالقنا نحن املسلمين.
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 دروس وقفية 
 ل اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: حاو  "أوقاف موزيال"من خالل اطالعك على 

 من حيث املردود املالي والتأثير العاملي؟ "الوقف اإللكتروني"ما هي أهمية صيغة  .1

ما هو دور وإمكانية أن يساهم الوقف اإللكتروني في الحفاظ على قيم املسلمين  .2

 وسلوكيات الشباب؟ 

لتشكيل وصناعة الشبكة  هل يمكن للوقف اإللكتروني أن يسهم في فاعلية املسلمين .3

 ؟بما يتوافق مع التصورات الشرعيةاإللكترونية و 

هل يمكن للوقف اإللكتروني أن يشكل مؤسسات تجارية أو منتجات إلكترونية ذات  .4

 ربحية ومردود مالي؟ وكيف يمكن تأطير العالقة بين الطرفين الرب ي والخيري؟ 

اكات في إطالق مجموعة كيف يمكن للوقف اإللكتروني أن يسهم من خالل الشر  .5

 متعددة من املشاريع والبرامج التي تخدم عدة قطاعات؟ 
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 (TED)وقفية الوقفية الثالثة عشر: 
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 (TED)وقفية 
نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل توجهت بعض الوقفيات الغربية إلى االستثمار  

االستثمار للوقفية أهدافها ورسالتها، كما أنه يحقق ، حيث يحقق هذا اإلنترنتفي قطاع 

 مداخيل هائلة للوقفية ربما تفوق مداخيل الوقفيات العقارية.

تقوم على فكرة بسيطة وهي تقديم املعلومة والفكرة املميزة ونشرها  (TED)وقفية  

 عبر الشبكة اإللكترونية لتغيير رؤى وأفكار الناس، ومن ثم تحقيق مردودات مالية

نتيجة لجملة من اإلجراءات ... إنها وقفية تقدم العلم النافع، في املقابل هذا يزيد من 

 وإليك القصة ... حجم ممتلكاتها الوقفية!!

بــدأ األمر عنــدمــا أنشــــــــــــــأ رجــل يــدعى 

(Wurman مؤســـســـة تجارية تدعى )(TED) 

لكي تكون ضــــــــمن أفضــــــــل الشــــــــركات لعقد 

دوالر. لكن في نهاية  3,000مر للشـــخص قيمة رســـم حضـــور املؤت تاملؤتمرات، حيث بلغ

لصـــــالح مجموعة شـــــركات  (TED)التســـــعينيات وبســـــبب تقدمه في العمر باع املؤســـــســـــة 

(، ونظًرا Chris Andersonإعالميـــة كـــان يـــديرهـــا ويمتلـــك جزًءا كبيًرا منهـــا رجـــل يـــدعى )

كمة لألزمة املالية خســــر هذا الرجل كل شــــركاته، فقرر أن يخرج من تلك الخســــائر املترا

( على Andersonبــاتفــاق مع مــالكي شـــــــــــــركــاتــه الجــدد، بموجــب هــذا االتفــاق يتحصــــــــــــــل )

، على أن تكون شـــــــركة غير ربحية مملوكة ملؤســـــــســـــــة (TED)شـــــــركة واحدة فحســـــــب هي 

(Spaling Foundation.الخيرية ) 

( كان يفكر هذه املرة ببعد نظر وطريقة مختلفة، وكان واثًقا من Andersonلكن ) 

 قرر أن يرسم أهدافه بكل وضوح.نجاحه، ولذا 

إنها طريقة لتقديم املفكرين  ،نشر األفكار الكبيرة": (TED)فكانت رسالة وقفية 

يع الناس فهم املشاكل التي بحيث يستط اب الرؤى والعلماء لطرح ما لديهموأصح

تغيير وإدماجهم في محاولة الحل ... فليس هناك طريقة لتغيير العالم أفضل من  حولهم

 ."كاراألف
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( بمجموعـــــة من Andersonقـــــام ) 

التغييرات على طبيعة املؤتمرات التابعة 

، من حيث التنويع في (TED)ملؤســــــــــــســــــــــــة 

املوضـــــــــــــوعات واملحاضـــــــــــــرين، كذلك من 

حــيــــــث اخــتــيــــــار املــكــــــان ودفــع الــرســــــــــــــوم 

وإجـــــراءات الـــــقـــــبـــــول، حـــــيــــــث يـــــلـــــزم كــــــل 

دوالر مقـــابـــل  6,000شـــــــــــــخص دفع مبلغ 

 بد أن تقدم طلًبا لكي تتم دعوتك!! الدخول املؤتمر، وال يكفي ذلك بل 

كعالمة تجارية  (TED)( وقفية Andersonلكن ذلك لم يكن كل ش يء، لقد أطلق ) 

م، لي ـــــــــــــخ في موقعها 2006إعالمية عاملية عام 

كلمة مجانية لعدد من الزعماء  2,000أكثر من 

والعلماء والخبراء واملختصـــين في شـــتى املجاالت، 

ياد محاضـــــــــــــرات املوقع حيث فاق عدد مرات ارت

 م.2014أكثر من مليار مشاهدة عام 

ء وتحـــــديـــــد أمـــــا من حيـــــث طريقـــــة اإللقـــــا

 20ال تـزيــــــد عـن الـوقــــــت، فـكــــــل كـلـمــــــة يـجــــــب أ

دقيقـــة، بحيـــث يتم نقـــل الخبرات في املوضــــــــــــوع 

املطروح بطريقة بســـــــــــيطة ممتعة، أمام جمهور 

متحفز ومســـــــتمع، في قاعة مجهزة ومؤهلة. وقد 

 (TED)ارتيــــــاد مؤتمرات  زاد من رغبــــــة الجمهور 

 ،إلقاء عدد من املشــــــــاهير كلماتهم وتجاربهم فيها

 "بيــل غيتس"و  "آل جور "و  "بيــل كلينتون "مثــل 

 ( وغيرهم كثير.Googleومؤسس )
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 :(TED)من البرامج واملشاريع الخيرية الوقفية التي أطلقتها 

o  (TED Prizes): 

األفكار والرؤى الرائدة، حيث بهدف دعم  م أطلقت املؤسسة جائزة2005عام  

 ألف دوالر أمريكي. 100جوائز قيمة كل منها  3تقدم املؤسسة 

م تم زيادة قيمة الجائزة إلى مليون دوالر بهدف مساعدة األشخاص 2013عام  

 على تطبيق أفكارهم ورؤاهم.

o :مشروع الترجمة 

م تطوع 2009وذلك بهدف إتاحة املحاضرات لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية. في  

 1,500م فهناك أكثر 2015لغة. أما في عام  40مترجم للقيام بهذه املهمة إلى  300

لغات، ويمكنك التحصل على الترجمة عبر  104ترجمة إلى  50,000متطوع بواقع 

 (.Android Appعدة برامج مثل )

o (Tedx:) 

منح بموجبه املؤســســات والجمعيات  
ُ
برنامج ت

رخصــــــــــــة إلقامة مؤتمر تحت اســــــــــــم املؤســــــــــــســــــــــــة 

(Ted.) 

 30,000م كان هناك 2014في  مؤتمرات كل يوم. 8م كان هناك 2013في مارس  

 (.Tedxدولة، وذلك ملحاضرات ألقيت في مؤتمرات ) 130فيلم من 

o (Ted.com:) 

( ITunesو )( YouTubeحيث يتعاون مع عدة شركات مثل ) ،وهو موقع الوقفية 

 لنشر محاضراته.

 كلمة مجانية في موقع الوقفية. 2,000م تم إدراج أكثر من 2015في عام  

o (Ted youth:) 

سنة من حيث اإللقاء وتبني  12-7برنامج بموجبه يتم دعم الطلبة من سن  

 أفكارهم.
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o (TED Fellows:) 

شخًصا متميًزا سنوًيا، ودعمهم علمًيا  40ن خالله اختيار برنامج منح طموح يتم م 

 (.Tedومهنًيا، ومن ثم تقديمهم للمجتمع عبر محاضرات )

o (Ted Med:) 

 مؤتمر خاص بالطب تعرض فيه كلمات مختصة بهذا الشأن. 

o (Ted Books:) 

 كتب صغيرة لكن بأفكار كبيرة.

o (Ted Clubs:) 

 كلماتهم.برنامج مخصص إللقاء األطفال  

o (Ted Woman:) 

 برنامج مخصص للتكلم في شؤون املرأة. 

o (TED Institute:) 

معهد يهدف إلى تقديم الرؤى واألفكار عبر مجموعات عمل متخصصة، بالشراكة  

مع القطاع الخاص، وذلك لتقديم حلول لبعض املشكالت الراهنة، حيث كّون هذا 

 سبيل املثال ال الحصر. ( علىIBMو )( Intelاملعهد شراكات مع شركتي )

o (TED Ads:) 

 برنامج لدعم قطاع اإلعالنات عبر اختيار أفضل اإلعالنات على املستوى العاملي. 
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أما الكيفية التي تتحصــــــــــــل 

( على املـــــال لـــــدعم كـــــل TEDبهـــــا )

هــــذه البرامج، فــــإن ذلــــك يتم من 

خالل الرســــــوم الباهظة لحضــــــور 

مؤتمراتهــا، كــذلــك الرعــايــات التي 

 ،الشركاء املختارينيقدمها بعض 

و ( Aolو )( GEو )( Googleمثــل )

(Rolex كمــا أن الوقفيــة تتحصــــــــــــــل على املــال من خالل التراخيص التي تمنحهــا لعقــد ،)

املؤتمرات، إضــــــــــــافة إلى املردود الناتج عن مبيعات الكتب، وعليه فإن الوقفية ال تتقبل 

 املنح بل تعتمد على نفسها.

ملشاهديها كيفية استعراض الكلمات بطرق ( نوعت TEDكما أن الوقفية )

مختلفة، منها التعاون مع بعض اإلذاعات لنشر جزء من الحلقات، كما يمكن 

 استعراض الكلمات من خالل عدة مواقع إلكترونية.

تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع على وللوقفية قدرة عالية  

 ن.متابعيها وأعضائها ومترجميها واملتطوعي

( ال تخلو من إشكاالت شرعية أو TEDأخيًرا ينبغي القول إن كلمات ومحاضرات ) 

مالحظات في سياق التعرض لإلسالم. لكن عموًما الكلمات مفيدة جًدا. كما يمكن 

للعاملين في املجال الخيري والوقفي االستفادة من بعض الكلمات املؤثرة التي تتحدث 

 حول مواضيع العمل الخيري.
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 وقفية دروس
 ( اإلجابة عن كل من التساؤالت التالية: Tedحاول من خالل اطالعك على مؤسسة )

 هل تعتبر صيغة األوقاف اإللكترونية صيغة مجدية مالًيا وخيرًيا؟  .1

 هل تضمن صيغة األوقاف اإللكترونية عنصر الدوام واالستمرارية؟  .2

 إللكترونية؟ كيف يمكن للعالمات التجارية الناجحة ضمان نجاح األوقاف ا .3

 هل يمكن لألوقاف اإللكترونية تحقيق التأثير الدعوى على مستوى عاملي؟ .4

هل يمكن تأسيس أوقاف إلكترونية بأفكار إعالمية شيقة تنتشر بسرعة ويمكن  .5

 استغاللها كمنبر دعوي؟ 

 اماليً  اكيف يمكن أن تدعم الوقفية األفكار واملشروعات الرائدة بحيث تحقق مردودً  .6

 ذاته الذي يحقق أهداف الوقفية؟ في الوقت 

كيف يمكن للقطاع الوقفي الدخول على قطاع العلوم املتخصصة واملساعدة في  .7

 نشرها وتطويرها لصالح اإلنسانية جمعاء؟ 
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 الفصل الثاني: تجارب من األوقاف املحلية

   
 

 

 جتارب من

 األوقاف املحلية
 
 
 

 األستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العثيمأعده: 
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 العنود لالستثمارالوقفية األولى: 
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 العنود لالستثمار
تعتبر "العنود لالستثمار" نتاج وصية األميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد  

الشريفين امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود بن جلوي آل سعود، زوجة خادم الحرمين 

دت األميرة العنود في مدينة حائل عام لِ ملك اململكة العربية السعودية. وُ  - رحمه هللا -

م، ونشأت في بيت دين ومروءة، ولذا كان من الطبيعي أن تتأثر 1940هـ املوافق 1360

هما والدها األمير عبد العزيز  بتلك البيئة وهذا املحيط وذلك التاريخ، وأقرب تأثير عليها

بن مساعد ووالدتها األميرة طرفة البتال. تلقت األميرة العنود تعليمها بالقصر تحت 

إشراف الشيخ عبد الرحمن البراك ومعلمتها ميثاء الشومر ثم فاطمة الدرسون وعائشة 

م، وقد املجاهد بالرياض، وكان جل تعليم األساتذة لها الدين والقراءة والنحو والعلو 

تقدمت األميرة العنود أقرانها حيث تميزت بالحفظ سيما للقرآن الكريم، وقد حفظت 

 أجزاء منه.

تراعي الفقراء واملحتاجين وتسعى في قضاء حوائجهم بأقص ى  - رحمها هللا -كانت  

 ما تستطيع.

عاًما بعد  68م عن عمر يناهز 1999هـ املوافق 1419عام  - رحمها هللا -توفيت  

 أصابها مدة من الزمن.مرض 

o :الوصية 

 -في ظل إقبال الدنيا عليها، وأوصت  1سنة 36أقرت العنود وصيتها وهي في عمر  

رحمه  -بن باز بتها وصياغتها الشيخ عبد العزيز ختارت لكتااوصية شرعية  - رحمها هللا

ذريتها  بعد اإلقرار بالتوحيد وحث ،، فكانت تلك الوصية املباركة التي أوصت فيها- هللا

لها  على التقوى، بثلث مالها توضع وجوه البر واإلحسان بعد أن تخرج منه أضحية

 ولوالديها، وهنا نص الوصية:

 

                                           
 42صفحة كتاب امرأة استثنائية، الحزيم يوسف، 1
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أوصرررررررررررررررررر  برررررر   ررررررا " 

تشررررررررررررهد أن ال إل  إال هللا 

وحده ال شررري  ل ، وأن 

محمًدا عبده ورسرررول ، 

وأن عرريىررررررررررررر رر  عرربررررررد هللا 

ورسرررررول  وكلمت  ألقاها 

إلى مريم وروح من ، وأن 

حق والنررررررار حق الجنررررررة 

وأن الساعة آتية ال ريب 

في رررا وأن هللا يبعرررث من 

في القبور، وأوصرررر  من 

خررررررلررررررفررررررهررررررا مررررررن الررررررذريررررررة 

واألقرررررارب أن يتقوا هللا 

ويصررلحوا ذات بيم م ويطيعوا هللا ورسررول  إن كانوا مؤمنين، وأوصرر  بثلث مالها أن 

والدي ا، يجعل في بي  مناسررررب من بلد الرياض، يكون في غلت  أ ررررحية واحدة لها ول

والباقي من الغلة بعد األ رررررحية يصررررررف في وجوه البر وأعمال الخيرع كالصررررردقة على 

الفقراء من األقرارب وغيرهم، وعمرارة املسرررررررررررررراجرد، وتعليق قرب املراء في املسرررررررررررررراجرد في 

أوقات الحاجة إلى ذل ، وصرررررررناعة الطعام للفقراء في رمضررررررران وغيره حسرررررررب ما يراه 

، والنظر في الثلرررث املرررذكور لنرشرررررررررررررررد من ذري  رررا مرررا الوكيرررل، وغير ذلررر  من وجوه البر

تناسرررررررررلوا األقرب فاألقرب، ومن احتاي من ذري  ا إلى الفالرررررررررل من الغلة فهو أولى ب  

من غيره، شرررررررررررهد على اعتراف العنود املذكورة بالوصرررررررررررية املذكورة، عبد هللا بن فهد 

العزيز بن عبد هللا  الطالسررررررررر ي وفهد بن محمد البريدي، قال  الفقير إلى هللا تعالي عبد

بن باز سامح  هللا، وكتب  من إمالئ  إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، وصلي وسلم 

 ".هر12/8/1387حرر في  على نبينا محمد وآل  وصحب .
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o العنود لالستثمار:  

وتم بحمد هللا العمل على تنفيذ تلك  

الوصية بإنشاء العنود لالستثمار، وكان هذا البيت 

الوصية أبراًجا ومبان شامخة ساهمت املتصور في 

في دعم وتنمية االقتصاد الوطني، وأنتجت نتاًجا 

ا وثماًرا يانعاٍت يقطف منها املئات 
ً
 وارف

ً
عظيًما وظال

 مليار ريال. 1,6قيمة االستثمار فيها بما يقارب  بل اآلالف من أبناء الوطن، تقدر

الية استثمارية مناسبة بدأت حكاية "العنود لالستثمار" بالبحث عن أوعية م 

 ألموال الوصية، وبعد النقاش أقر أن يكون الوعاء هو العقار لعدة أسباب، منها:

 صعوبة التالعب فيه كوقف.  .1

 قدرته على عكس نسبة الت خم. .2

 ."عمر الوقف املمتد"النمو على األمد الطويل  .3

األصل  لكن كان السعي أن يكون العقار املستثمر غير تقليدي يسهم في نمو هذا 

وإضافة تنمية اقتصادية في البلد، فتم بناء على هذه املعايير إنشاء هذه األصول 

 العقارية.

ومن األمور التي تركز عليها العنود لالستثمار باستمرار هو التوثيق والتسجيل  

وعدم إغفال الجوانب  ا،واتباع األنظمة الخاصة باألوقاف في ذلك، والحرص عليه

 تعامالتها بالبيع والشراء والتأجير وغيرها من التعامالت.القانونية في جميع 

أفراد، لكنه محترف  8يدير العنود لالستثمار فريق عمل محدود ال يتعدى عدده  

ق عليه بسخاء، حيث يدير الفريق ما يزيد على مليار و 
َ
مليون ريال، وقد بلغ  600وينف

املاضية، وكانت نسبة % كمتوسط خالل السنوات 13معدل العائد على رأس املال 

 . 1% 300م ما يقارب 2014النمو منذ التأسيس وحتى 

                                           
1https://www.youtube.com/watch?v=hNpieiibpwU  
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ومن أحد أهم االستراتيجيات التي تتبعها العنود لالستثمار هو تنويع املخاطر  

 ،"السكني" العقارية وعدم "وضع البيض في سلة واحدة"، فتم التنويع بين "التجاري" و

 بحيث أن الركود في أحدها يعوضه اآلخر.

 وفيما يلي نستعرض استثمارات "العنود لالستثمار"، وهي: 

 بري العنود األول: .1

متر مربع  6,000تم بناؤه على أرض مســاحتها 

بســـــــــــــعر  رضلى طريق امللــــك فهــــد، وتم شـــــــــــــراء األ ع

ريال للمتر املربع، وتضـــــــــــــاعفت قيمة األرض  4,500

مرات من تــاريخ الشـــــــــــــراء حتى تــاريخ كتــابــة  4حوالي 

هذا التقرير، وكانت أول ثمرة من ثمار تلك الوصية 

طابًقا،  25هو برج العنود األول الذي يبلغ ارتفاعه 

والــذي يعــد ثــالــث أكبر برج في مــدينــة الريــاض، وقــد 

التجــــــاريــــــة، بني في منطقــــــة العليــــــا حيــــــث الحركــــــة 

واملنطقة الحيوية، وتمت االســـــــــتعانة بشـــــــــركة أكور 

 UGLالفرنســــــــــية في التخطيط، واالســــــــــتعانة بمهندســــــــــ ي الديكور منذ البداية، وشــــــــــركة 

 إلى سهولة الوصول إلى البرج. يحتوي برج العنود األول على 
ً
للتشغيل والصيانة، إضافة

 اإلدارةتشــكل نســيًجا فريًدا في  العديد من املكونات والخدمات الحديثة واملتطورة والتي

 والتكامل والتقنية. 

متر مربع في الدور األرض ي،  1,200يحتوي البرج على معارض مساحتها تقدر بـ  

 15,000احتوائه على مكاتب بمساحة  إلىبإطاللة على طريق امللك فهد مباشرة، إضافة 

 135متر مربع. كما يحتضن برج العنود فندق نوفوتيل املعروف والذي يحتوي على 

 1,000جناًحا فاخًرا. ويحوي البرج أيًضا قاعة احتفاالت رئيسية بمساحة  32غرفة، و 

مدعو، إضافة إلى وجود عدد كبير من املواقف تبلغ حوالي  400متر مربع تتسع ألكثر من 

300  
ً
 مليون ريال سنوًيا.  36 يقدر بـ موقف، ويحقق البرج دخال
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 بري العنود الثاني: .2

وألن النجاح يدعو إلى النجاح، تم توقيع  

عقـــد لبنـــاء برج العنود الثـــاني بقيمـــة إجمـــاليـــة 

مليون ريــــــال. ويمثــــــل برج العنود  260قــــــدرهــــــا 

 الثاني أحدث االستثمارات العقارية للمؤسسة.

أقيم هذا املشـــــــروع على مســـــــاحة تقدر بـ 

دوًرا، منها  25متر مربع، ويرتفع البرج إلى  3,100

ســــيارة،  300أدوار للمواقف تتســــع ألكثر من  5

متر مربع، ويتميز بتصــــــميمه  17,000ويحوي البرج مكاتب إدارية بمســــــاحة تأجيرية تبلغ 

 العصري الجذاب، وبتمركز موقعه في الشريط الذهبي في  ي العليا بمدينة الرياض. 

يعتبر رافًدا جديًدا من روافد العمل الخيري، إذ أنه يحقق إن هذا االستثمار  

ت املؤسسة من بناء شبكة التعاون مع مؤسسات العمل ئاألهداف التي من أجلها أنش

مليون  60ر حجم الصرف على العمل من املؤسسة الخيرية بحوالي الخيري، حيث يقدَّ 

 .1مليون ريال سنوًيا  100بـ  ريال، والتي سترتفع بعد اكتمال البرج الثاني إلى ما يقدر

 العثيم مول الربوة: .3

ومن اإليراد تم تخصيص جزء إلعادة االستثمار، فتم الدخول 

ك 
ّ
 ي الربوة عثيم مول التجاري ب% من مركز ال50في شراكة لتمل

، والذي يعد من أكبر األسواق التجارية في مدينة مدينة الرياضب

الرياض، بمساحة تأجيرية قدرها 

متر مربع، تحتوي على ما يقارب  67,103

متجًرا بمختلف املساحات، كما  650

تحتوي على عدد من املاركات العاملية، 

                                           
1 http://www.aleqt.com/2009/01/23/article_187779.html 
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ريال، ويبلغ متوسط سعر املساحة  66,168,000وتبلغ إيرادات املجمع السنوية حوالي 

 لعثيموتم تأجيرها بعقد طويل األجل لشركة ا ريال، 1,174 التأجيرية للمتر املربع حوالي

1. 

 

 

  

                                           
1 -%20Final%20Version%20-http://www.cma.org.sa/Ar/DocLib1/OMC%20Prospectus%20

%2027052012%20-%20Part%203.pdf 
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بن عبد  محمد الشيخ أوقافالوقفية الثانية: 

 الراجحي العزيز 
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 الراجحي بن عبد العزيز  محمد الشيخ أوقاف
محمد بن عبد العزيز الراج ي من أقدم األوقاف النوعية في الشيخ تعد أوقاف  

 والتي نوعت في وسائل االستثمار وفي مجاالت الصرف كذلك. ،العصر الحديث

وركزت هذه األوقاف على تطوير وتنمية مجاالت نوعية جديدة في مجال  

االستثمار، أو التجديد في املجاالت التقليدية ونقلها إلى مرحلة االحتراف، وإدخالها في 

 مجاالت التنمية بمختلف توجهاتها. 

محمد الراج ي عدًدا من األسس في تنمية  الشيخ وتتبع استثمارات أوقاف 

استثماراتها ساهمت بشكل ملحوظ في نمو تلك االستثمارات واستدامتها، ومن أهم تلك 

 االستراتيجيات:

 متنوعة من عقارات وأسهم وفنادق ومزارع  .1
ً
تنوع األعيان: فتحوي األوقاف أصوال

يكون هناك قطاعات  نوعية، بحيث تحقق التوازن؛ في حال ركود أحد القطاعات

 أخرى رادفة للمؤسسة الخيرية للوقف.

الحديثة  اإلدارةالتفعيل الحقيقي ملجلس نظارة األوقاف، والقيام بمهامه وفق أسس  .2

واملعمول بها في الشركات املساهمة، وإنشاء لجان متخصصة تابعة مثل لجنة 

 .املراجعة الداخلية، ولجنة االستثمار، ولجنة املكافآت والترشيحات

مما أدى إلى  ،%25لوقف بنسبة ثابتة ال تقل عن االستمرار الدائم في تنمية أصول ا .3

 .ات على املدى املتوسط والطويلادنمو األصول الوقفية، وبالتالي نمو اإلير 

تفعيل الحوكمة لألوقاف، والشفافية العالية في نشر معلومات وبيانات الوقف مما  .4

 يحتذى 
ً
أدى إلى زيادة النتائج املالية وغير املالية لألوقاف، وكون هذه األوقاف مثاال

ا لألوقاف.
ً
 ونموذًجا مشرق
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o الراجحي الفندقية بن عبد العزيز  أوقاف الشيخ محمد: 

يتكون القطاع الفندقي في أوقاف الشيخ محمد الراج ي من منظومة من الفنادق 

فندق تيوليب إن الرياض و ، "نجوم 5فندق "املتميزة منها فندق موفنبيك القصيم 

 ، ويمثل االثنان دعامة قوية من دعامات الوقف."نجوم 4فندق "

ا إلى التطور واالبتكار والتفاعل وتحتضن هذه الفنادق كوادر كفؤة يسعون ح 
ً
ثيث

مع متغيرات سوق السياحة والفندقة في اململكة، إضافة إلى االهتمام بتطوير الغرف 

وتحسينها لتواكب ذوق النزيل واحتياجاته، وبما يجعل من األوقاف صورة مشرفة 

 مة في التنمية االقتصادية للبلد.ومساِه 

 :فند  موفنبي  القصيم .1

مـــــــوفـــــــنـــــــبـــــــيـــــــك يـــــــعـــــــد فـــــــنـــــــدق  

القصـــــــــــــيم من أبرز املعـــالم بـــل ومن 

أشــــهرها في منطقة القصــــيم، وذلك 

ملـــــا يمتلكـــــه من تصـــــــــــــميم عصـــــــــــــري 

حـــــديـــــث يشـــــــــــــــــد النـــــاظر ولو اعتـــــاد 

 املرور من الشارع املجاور له.

تم تصـــــــــــــنيف هـــــذا الفنـــــدق   

ـــــــــــــــــــــــ "كفندق من  من  "نجوم 5فئة الـ

قبــــــل الهيئــــــة العــــــامــــــة للســـــــــــــيــــــاحــــــة 

والــتــراث الــوطــنــي، كــــــأول فــنــــــدق فــي 

ــــــ امل نجوم، وتقوم  5نطقة من فئة الـ

 شركة موفنبيك العاملية إلدارة وتشغيل الفنادق واملنتجعات بتشغيله.

غرفة مختلفة األحجام واملزايا، ومركًزا  159ويحوي  ،طابًقا 13يتكون الفندق من  

قاعات لالجتماعات، كما يحتوي  5مطاعم رئيسية، وناٍد ص ي متكامل، و  3و ،لألعمال

 شخص. 1,000ئيسية تتسع لحوالي على قاعة ر 
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إضــــــــافة إلى ذلك، حصــــــــل فندق موفنبيك القصــــــــيم 

وهي شهادة عاملية للسياحة ذات  ،على شهادة جرين جلوب

ا في مجـــــال  معـــــايير عـــــاليـــــة، وتعتبر هي املعيـــــار األول عـــــامليـــــً

 عاًما. 20السفر والسياحة منذ أكثر من 

، إذ ويعد هذا املبنى الوقفي عالمة فارقة في املنطقة 

غالًبا ما تقام املؤتمرات والندوات فيه، كما أن استضافات 

الوفود الخارجية والداخلية تتم فيه، وتعد الخدمات التي 

 
َّ
له هذا الوقف من يقدمها الوقف مصــــــــــدًرا للفخر، ملا شــــــــــك

عالمة فارقة في مســـــــــــتوى الضـــــــــــيافة في املنطقة، وما قدمه من خدمات تنموية في مجال 

 السياحة واالقتصاد.

 فند  تيوليب إن الرياض: .2

يقع هذا الفندق وسط  

مدينة الرياض وفي شارعها التجاري 

األبرز، شارع البطحاء. يحتوي 

 230فندق تيوليب إن الرياض على 

غرفة متنوعة األحجام واملزايا، 

وأجنحة متعددة األحجام، إضافة 

 إلى التصميم الجميل والجذاب.

فخم في منطقة وسط الرياض، كما يعتبر يعتبر تيوليب إن الرياض الفندق األ  

 به من الوزارات والجهات الحكوميةالخيار األمثل ألصحاب األعمال، ومن أبرز مزاياه قر 

واملستشفيات الكبرى بالرياض، ويعد الوجهة األميز لقاصدي تلك الجهات الحكومية أو 

 الراغبين في التسوق من املجمعات التجارية الشهيرة في املنطقة حول الفندق.

كما تشمل مرافق الفندق صالة رياضية مجهزة بالكامل مع حوض سباحة،  

 ساعة. 24ومطعم متكامل مفتوح 
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o الراجحي الزراعية بن عبد العزيز  أوقاف الشيخ محمد: 

محمــــــد  الشـــــــــــــيخ تعــــــد مزارع 

الراج ي الوقفيــــــة من أكبر املزارع 

على مســـــــــــــتوى العــالم، إذ تحوي مــا 

يقـــارب الربع مليون نخلـــة في الخرج 

 والقصــــــــــيم بأعمار مختلفة، وتتميز

السوق ذات الجدوى االقتصادية، مثل الصقعي، في نخيل األوقاف باألصناف املرغوبة 

الســـــــــــكري. كما تميز املشـــــــــــروع بزراعته للتمر و الخالص، الخضـــــــــــري، 

 املشتهر في املغرب العربي، وهو تمر "املجدول".

وتتوزع مشـــــــاريع الشـــــــيخ محمد الراج ي الزراعية الوقفية بين  

هذا املشـــــروع ليصـــــبح أحد أهم روافد  القصـــــيم والخرج، ولقد تمكن

األمن الغـــــذائي في اململكـــــة العربيـــــة الســـــــــــــعوديـــــة، كمـــــا يعـــــد من أهم 

 العالم. ى املشاريع الزراعية االستراتيجية في زراعة التمور على مستو 

إنتــــــاجيـــــــة  ىإن من أهم أهــــــداف الوقف الزراعي تحقيق أعل 

لى املواصفات للنخيل واالستفادة املثلى من الشجرة، والوصول إلى أع

املطلوبة في الجودة، وتبشـــــــــير النخيل في وقت قياســـــــــ ي، باإلضـــــــــافة إلى 

 تطوير العمليات الفنية.

كما يتملك املشروع قاعدة بيانات لكل نخلة من نخيل املشروع منذ الغرس وحتى 

التبشير ومراحل اإلنتاج التجاري وتسجيل كافة العمليات واإلنتاج السنوي لكل نخلة 

  باركود.باستخدام ال

ويتملك املشروع عالمة تجارية تم بناؤها للعملية التسويقية ملنتجات املزارع من التمور، 

وهي عالمة "األصيل"، حيث يتم توزيع منتجات املشروع في 

منافذ البيع في املحالت التجارية الكبرى باإلضافة إلى منافذ 

 مثل سوق العزيز بالرياض. ،خاصة في األسواق الخاصة بالتمور 

يمتل  

املشروع 

الزراعي 

قاعدة 

بيانات 

لكل نخلة 

تتضمن 

كافة 

بيان  ا منذ 

 زراع  ا
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 الكوادر البشرية: •

كما يهتم املشروع بتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع من  

وتبادل الزيارات مع الكليات واملعاهد الزراعية ومراكز  ،خالل الدراسات التدريبية لها

البحوث التي تهتم بصناعة التمور والنخيل. كما ساهم املشروع في توظيف عدد من 

الكوادر النسائية في مصنع تعبئة التمور، وذلك في بيئة مناسبة وذات خصوصية، وبلغ 

شروع أن يصل هذا الرقم موظفة. ويهدف امل 50عدد الكوادر البشرية النسائية حوالي 

ا في جانب التنمية في املنطقة. - بإذن هللا -موظفة  500إلى 
ً
 مما سيشكل فارق

 مركز األبحاث: •

يعد مركز األبحاث التابع للمشروع هو األول من نوعه في اململكة لخدمة القطاع  

العزيز  الزراعي في مجال النخيل، ويقع هذا املركز في مزارع أوقاف الشيخ محمد بن عبد

الراج ى في منطقة الخرج، ويعد من أكبر مراكز أبحاث النخيل في العالم، كما تم 

مليون ريال، ويضع املركز نصب  15التعاقد مع شركة عاملية لتشغيل مركز األبحاث بـ 

عينيه الحفاظ على هذه الثروة الوطنية املتمثلة في شجرة النخيل وثمارها وكل ما ينتج 

 لها التفعيل األمثل لتحويلها إلى مصدر دخل وطني. عنها، وكيفية تفعي

 ومن أبرز اإلنجازات التي تحققت للمشروع بالتعاون مع املركز: 

 من التلقيح  .1
ً
دوي؛ مما يترتب عليه توفير يلاالتوجه نحو املكننة في عملية التلقيح بدال

 عدد الفحول والعمالة وضبط التكاليف.

 من املكاف .2
ً
 حة الكيماوية للحفاظ على صحة اإلنسان.املكافحة الحيوية بدال

التعاون مع الجامعات ومراكز البحث األمريكية في السيطرة على بعض املشاكل التي  .3

 تؤثر على جودة التمور.

 يتم حالًيا دراسة التحول إلى املكننة في حصاد التمور توفيًرا للعمالة والجهد والوقت. .4

 للمياه.توفير االحتياجات املائية وضبطها توفيًرا  .5

 التحسين املستمر لألصناف. .6

التطوير املستمر في عمليات خدمة النخيل بما يدفعها إلى اإلثمار في عمر مبكر  .7

 وتحسين جودة الثمار.
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كما قام املركز بتوقيع العديد من االتفاقيات والشراكات للحفاظ على هذه الثروة  

 التعاونات:الوطنية املتمثلة في شجرة النخيل وتنميتها، ومن أهم تلك 

التعـــاون مع جـــامعـــة أريزونـــا في  .1

عــــــدة أنشـــــــــــــطــــــة بـحـثـيــــــة لـحــــــل 

املشــــــــــــــكــالت، مــثــــــل انــفصـــــــــــــــــــال 

الــقشـــــــــــــــرة عــن الــلــحــم، وعــــــدم 

تحول البسر إلى رطب، وأبحاث 

لي في تتعلق بــــــإجراء التلقيح اآل

 النخيل، والحصاد اآللي.

التعاون مع كرس ي أبحاث النخيل والتمور بجامعة امللك سعود في مجال حفظ  .2

 بصورته األصلية الصلبة. "البسر"وتخزين البرجي 

التعاون مع مركز أبحاث النخيل والتمور بجمهورية مصر العربية في مجال استخدام  .3

 التقنية الحيوية للزراعة.

في مجال حفظ اللقاح  التعاون مع مركز أبحاث النخيل والتمور باألحساء .4

 واستخدامه في عمليات التلقيح اآللي.

 الرؤى املستقبلية: •

بإذن  -يســــــــــــتهدف املشــــــــــــروع 

نخلة  388,000ى الوصــــــــــول إل - هللا

محمــــد بن  خبجميع أوقــــاف الشـــــــــــــي

عبــــــد العزيز الراج ى بحلول عــــــام 

 م.2020
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o :الشهادات 

شـــــــــــــهادات األداء حاز املشـــــــــــــروع الوقفي بشـــــــــــــقيه الزراعي والفندقي على عدد من  

 املميز، التي تثبت كفاءة املشروع وفعاليته العالية، ومن أهمها:

( في مجال EuropeGAPشهادة "يوروب جاب" ) .1

األغــــــذيــــــة والــــتــــمــــور، وتــــعــــــد األوقــــــاف الــــجــــهــــــة 

الوحيــــدة الحــــاصـــــــــــــلــــة على هــــذه الشـــــــــــــهــــادة في 

 اململكة.

 
 

 في مجال إنتاج التمور" 9001"أيزو  .2

(ISO 9001 in Dates Production) 

 

 

 في مجال إنتاج التمور" 22000"أيزو  .3

(ISO 2200 in Dates Production) 

 

 

 "جرين جلوب في مجال أعمال الفنادق" .4

(Green Globe in Hotels Catering) 
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مشروع الباطن الوقفي الوقفية الثالثة: 

 الزراعي
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  مشروع الباطن الوقفي الزراعي
، حيث أنه أكبر 1وقف إسالمي خيري لزراعة النخيل في األرض يعتبر املشروع أكبر 

مزرعة نخيل على مستوى العالم من ناحية املساحة، إذ يقع املشروع على مساحة تزيد 

كم، في  400مليون متر مربع. يقع املشروع شمال العاصمة الرياض بحوالي  54عن 

 الجنوب الشرقي من منطقة القصيم.

فنية مهيبة تمتد بمد البصر، وجمال ينطق بعظمة تعد هذه املزرعة لوحة  

ا لشركة 
ً
الخالق سبحانه، واألجمل من هذا كله أن هذه املساحات الشاسعة ليست ملك

 يراد به وجهه الكريم. ىكبرى، أو ملجموعة من األثرياء، بل هي وقف هلل سبحانه وتعال

-عزيز الراج ي هـ حينما اختار الشيخ صالح بن عبد ال1417تبدأ القصة في عام  

لتكون  - وهي مزرعة الباطن -ه وأضخمها في القطاع الزراعي يأحب أمواله إل - رحمه هللا

 -وقًفا مستداًما ينتفع به الناس ويبقى أجرها وذخرها صدقة جارية ممتدة للواقف 

، ولتصرف عوائدها ومنتجاتها في أعمال البر والخير واإلحسان داخل اململكة - رحمه هللا

 ية السعودية وخارجها.العرب

ألف نخلة، روعيت في زراعتها التوصيات العلمية  200تضم املزرعة أكثر من  

أمتار من  10والقواعد الفنية عند غرس الفسائل وتوزيعها على أبعاد منتظمة مقدارها 

كل جهة طبًقا لتوصيات وزارة الزراعة، ويتم ريها بشبكة ري متطورة موفرة للمياه، 

طن من  10حوالي  هاإنتاجمختلف أنواع التمور، ويبلغ حجم ا من صنًف  45وتشمل 

 التمور سنوًيا.

                                           
1 medadcenter.com/cv/1207 
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وهو يوقف قول النبي صلى هللا عليه وسلم: ))ال  - رحمه هللا -لقد وضع املوقف  

يغرس مسلم غرًسا وال يزرع زرًعا فيأكل منه طير أو إنسان وال دابة وال ش يء إال كان له 

 ه مسلم.صدقة إلى يوم القيامة(( روا

o :الجودة 

تحرص إدارة مشروع الباطن على تطبيق أعلى معايير الجودة الغذائية، وتضع  

جهات  3سالمة املستهلك نصب عينها دائًما، وقد نال املشروع الوقفي شهادات من 

عاًما متتالية، حيث يتم إجراء  11ملدة  خلو منتجاتها من بقايا املبيدات مرموقة تبين

 الفحص في موسم الحصاد كل عام، وهذه الجهات هي:

 جامعة امللك سعود. .1

 جامعة القصيم. .2

 مختبرات مركز السموم بمستشفي امللك فيصل التخصص ي بالرياض. .3

o :املوارد البشرية والتوطين 

تــحــرص إدارة املشــــــــــــــروع 

الـــوقـــفـــي عـــلـــى جــــــانــــــب تـــوطـــيـــن 

الــــوظــــــائــــف وإمــــــداد املشــــــــــــــــروع 

بــــالكفــــاءات الوطنيــــة، وتــــدريبهــــا 

وتأهليها لتكون رافًدا للمشـــــــروع 

ومن  اململكة؛ اســــتشــــعاًرا لدورها لوقفيالزراعي وغيره من املشــــاريع الزراعية األخرى في 

عمل فيه مئات املوظفات في تباب خدمة املجتمع، وافتتح املشروع قسًما نسائًيا خاًصا 

 تعبئة وفرز وتغليف التمور، وإنتاج بعض املصنعات منها.

o :املشاركات العلمية واألبحاث 

 ب 
ً
ورقة علمية في مجال  23الزراعية، بإعداد أكثر من  اإلدارةشارك الوقف، ممثال

ملجال أبحاث النخيل والتمور في عدد من املؤتمرات وامللتقيات والندوات الخاصة بهذا ا

وتوزيعه  ،داخل وخارج اململكة، كما قام الوقف بإعداد التقويم الزراعي لزراعة النخيل
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على املزارعين ملساعدتهم في معرفة املواسم بدقة، كما يجري حالًيا إعداد موسوعة 

ضخمة حول النخيل في العالم العربي واإلسالمي باالشتراك مع جامعة القصيم، كما 

د من البحوث لتطوير صناعة زراعة النخيل، حيث يجرى بحث يجري حالًيا إجراء عد

مشترك مع جامعة القصيم، وتجارب لتحسين نوعية الثمار، كما يجرى بحث مشترك 

مع شركة سابك لترشيد استهالك األسمدة ورفع كفاءتها، كما يجري بحث مشترك مع 

ملكافحة كلية الزراعة بجامعة عين شمس الختبار كفاءة املستخلصات النباتية 

 الحشائش.

o :الجوائز والشهادات 

نال الوقف عدًدا من الشهادات املهنية املحلية والعاملية في مجال زراعة النخيل 

وإنتاج التمور، مما يثبت كفاءة الوقف وقدرته الفائقة على األداء الجيد واالحتراف في 

 إدارة مشروعاته، وكان من أبرز تلك الجوائز والشهادات اآلتي:

موســـــــوعة جينيس للمعلومات واألرقام القياســـــــية، التي  شـــــــهادة .1

 تفيد بتسجيل مشروع الباطن كأكبر مشروع نخيل في العالم.

 

 

جائزة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر، أمير منطقة  .2

  القصيم، للنخيل والتمور.
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مو ســـــــــــــ س دولة اإلمارات العربية املتحدةجائزة رئي .3

الــدوليــة لنخيــل  نهيــان الشـــــــــــــيخ خليفــة بن زايــد آل

  التمر.

شـــــــــــــهـــــادة املنظمـــــة األوروبيـــــة للزراعـــــة العضـــــــــــــويـــــة  .4

 اإليكوسيرت.

والخاصـــــــــــة بنظام إدارة  ISO 9001:2008شـــــــــــهادة  .5

  الجودة.

 والخاصة بنظام إدارة سالمة الغذاء. ISO 22000:2005شهادة  .6

o :تفطير الصائمين في الحرمين الشريفين واملساجد والهبات 

لرحمن، من معتمرين يخدم الوقف ضـــــــــــــيوف ا

ٍر ممتدة في أروقة 
َ
ف وحجاج وزوار ومصــــــــــــلين، عبر ســــــــــــُ

رة متنوعة ســــــــــــف 95الحرمين الشــــــــــــريفين، حيث تقدم 

وفي ســـــــــــــاحتهما الخارجية،  داخل الحرمين الشـــــــــــــريفين

متر  100إلى  60بين  ويتراوح طول الســـــــفرة الواحدة ما

 3,000كغ من التمور، و 1,000يقــــــدم فيهــــــا كــــــل يوم 

والشاي، وتسعد هذه السفر بتفطير ما ثالجة للقهوة 

ا، إضـــــــــــــافـة إلى تقـديم  22,000يزيـد على  صـــــــــــــائم يوميـً

مئات من موائد اإلفطار في بعض املســــــاجد في مناطق 

اململكة العربية الســــــعودية. يعمل في هذا العطاء ومتابعته واإلشــــــراف عليه ما يزيد على 

ا من القوى العــاملــة، الــذين يخضـــــــــــــع اخت 380  وموظفــً
ً
يــارهم لعمليــة دقيقــة وفق عــامال

عمل مؤســــــســــــ ي منظم، حيث يتم تدريبهم بمحاضــــــرات تثقيفية عن فضــــــل هذا العمل، 

ونوعية املستفيدين منه، ودروس تطبيقية في أماكن عمل كل مجموعة قبل بدء العمل 

امليــداني الفعلي للبرنــامج، رغبــة في وصـــــــــــــول هــذا البرنــامج لــدرجــة عــاليــة من اإلحســــــــــــــان 

 واإلتقان.
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  92يتم توزيع إنتاج هذا الوقف على أكثر من كما 
ً
جمعية خيرية باململكة، فضال

عن التوزيع خارج اململكة من الحمالت التي تقيمها الجهات الرسمية لنصرة األشقاء 

 والتخفيف عن املنكوبين في مختلف أقطار العالم اإلسالمي.
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 الوطنية للزراعةالشركة 
م، وكان الهدف األول من إنشائها 1982تأسست شركة الوطنية الزراعية عام  

املساهمة في األمن الغذائي الوطني من خالل إنتاج منتجات زراعية نباتية وحيوانية 

طازجة ومصنعة طبيعًيا. واجهت الشركة الكثير من التحديات والصعوبات التي كان 

 ب
ً
وقت حققت الشركة إنهائها لوال توفيق هللا واإلصرار على النجاح، ومع البعضها كفيال

ه من أهداف ونجاحات، ولعلنا نستعرض في هذه املقالة إنجازات يما كانت تصبو إل

ومعطيات هذه الشركة النوعية، التي باإلضافة إلى كونها مفخرة للوطن بحصولها على 

ت اإلنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع مكانة مرموقة بين الشركات العاملة في مجاال 

الغذائي؛ فإنها مفخرة للعالم اإلسالمي كله بكونها شركة وقفية تعبر بصورة عملية جلية 

 عن مفخرة من مفاخر اإلسالم وهي الوقف.

وكان ُبعد النفع االجتماعي حاضًرا في الوطنية من بداية تأسيسها، حيث تعرضت  

في بدايتها لخسائر كبيرة في املحصول، واقترح املختصون على الشيخ سليمان الراج ي 

( استخدام املبيدات الكيميائية للتغلب على هذه األوبئة التي قد اإلدارة)رئيس مجلس 

ذا الطلب قوبل بالرفض التام، واإلصرار على عدم تقض ي على كامل املحصول، لكن ه

د غش العمالء، واالستمرار باستخدام البدائل الطبيعية في مكافحة تلك اآلفات، وبحم

 وابتكار أساليب جديدة ملكافحتها. هللا تم التغلب على تلك اآلفات

نمية وظلت الوطنية تسعى ألهدافها السامية بتوفير الغذاء اآلمن واملشاركة في الت 

االقتصادية، حتى توج هذا الجانب بإيقافها بالكامل، كما استثمرت الوطنية التنوع 

 الجغرافي واملناخي في اململكة إلنتاج املحاصيل العضوية األساسية طوال السنة. 

سنة املاضية أصبحت الوطنية الزراعية أحد أكبر  30وخالل الـ  ىوبفضل هللا تعال 

 250م االقتصاد الوطني في اململكة باستثمارات تفوق الشركات الزراعية التي تدع

الزراعة "مليون دوالر، ويتميز اإلنتاج النباتي للوطنية باعتماده على التسميد الطبيعي 

كما يعتمد اإلنتاج الحيواني على التغذية الطبيعية من تلك املنتجات  ،"العضوية

 النباتية.
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o :أنشطة ومشاريع الشركة 

اعية عدًدا من املشاريع واألنشطة التصنيعية الزراعية التي تمتلك الوطنية الزر  

تشكل بمجملها منظومة متكاملة لألمن الغذائي، والتي يمنع فيها استخدام أي مبيدات 

كيميائية ملقاومة الحشرات واآلفات الضارة، وإنما يستعاض بذلك بحشرات نافعة 

وب فيها فيتم إزالتها بطرق تقاوم الحشرات الضارة، أما األعشاب الضارة وغير املرغ

 ميكانيكية أو باستخدام املواش ي للتخلص منها.

 ونستعرض فيما يلي تلك املشاريع واألنشطة:  

 :مشروع الجوف الزراعي .1

يـــقـــع املشـــــــــــــــروع فـــي مـــنـــطـــقــــــة  

بســـــــــــــيطــــا بــــالقرب من الجوف وعلى 

عن مـــدينـــة  اكيلومترً  150مســـــــــــــــافـــة 

دومــــــة الجنــــــدل، ويعتبر املشـــــــــــــروع 

ا للنجــــــاح  مفخرة وطنيــــــة ونموذجــــــً

الـــــوقـــــفـــــي الــــــذي حـــــول الصـــــــــــــــــحـــــراء 

 ثم بعزمات املخلصين من أبناء الوطن.
ً
 القاحلة إلى جنات وارفة بفضل من هللا أوال

يضـــــم املشـــــروع العديد من األنشـــــطة الزراعية املتنوعة من إنتاج حيواني ونباتي 

ى العديد من مصـانع التصـنيع الغذائي. كانت بداية العمل باملشـروع وبسـتاني، عالوة عل

مليون دوالر. ويشـغل املشـروع  180م، حيث بلغ حجم االسـتثمار به أكثر من 1990عام 

الهكتـــار "هكتـــار  30,000مســـــــــــــــاحـــة 

فــــــــي  "²م10,000الــــــــواحــــــــد يــــــــعــــــــادل 

تــــم زراعــــتــــهــــــا  ،مــــنــــطــــقــــــة بســــــــــــــــيــــطــــــا

بمحــــــاصـــــــــــــيــــــل متنوعــــــة من األعالف 

حاصـــــــيل األخرى والحبوب وبعض امل

مثل الطماطم والبطاطس والبصل، 



 

174 

 

 امحوري   اجهازً  250والتي تروى بأحدث نظم الري املحوري وذلك باســـــــــــــتخدام أكثر من 

، حيث يتم "ســـــــكادا"ي ترشـــــــيد املياه يســـــــمى نظام تعتمد في تشـــــــغيلها على نظام حديث ف

لتربـــة دون إمـــداد النبـــات بـــاالحتيـــاجـــات الفعليـــة لـــه وفق األحوال الجويـــة وقيـــاســـــــــــــــات ا

إســـــــــــــراف أو هـــدر. كمـــا تتم زراعـــة أشـــــــــــــجـــار الفـــاكهـــة والزيتون بطريقـــة الري بـــالتنقيط 

للمحافظة على املياه، كما تعد الطماطم من أهم املنتجات في مشـــــــــــــروع الجوف، حيث 

 هكتار. 1,000تزرع في مساحة 

 مواش ي الوطنية:مشروع  .2

حيث أن أهم جوانب األمن الغذائي هو األمن في الجانب  

الحيواني؛ أولت الوطنية هذا الجانب اهتماًما خاًصا، فبدأت 

متر مربع، أي مليون  200م على مساحة 1990املشروع في عام 

 في منطقة بسيطا بمنطقة الجوف. متر مربعو يلك 200ما يقارب 

ملواش ي الوطنية أغناًما محلية وتشمل الثروة الحيوانية  

والتي يتجاوز عددها في بعض املواسم  ،مي والنجدي، باإلضافة إلى املاعزبلدية مثل النعي

بل ولبن املاعز ينتج حليب ولبن اإل  رأس، ويتبع للمشروع مصنع إلنتاج األلبان، 500,000

 وأنواًعا مختلفة من األجبان، باإلضافة إلى مصنع لألعالف. 

يــــــة األغــنــــــام بصــــــــــــــورة يــتــم تــغــــــذ

رئــيســــــــــــــيــــــة عــلــى الــرعــي عــلــى مــزروعــــــات 

األعالف في مواقعهـــــا، بـــــاإلضـــــــــــــــــافـــــة إلى 

استغالل بقايا اإلنتاج الزراعي املناسبة 

من مصــنع الطماطم ومصــنع العصــائر 

واملربيات ومعصـــرة الزيتون، كما أنه في 

، وبالتالي املقابل يقوم املشروع باستغالل املخلفات الحيوانية إلنتاج األسمدة العضوية

 يتم استغالل جميع موارد املشروع وتقليل الفاقد والهدر إلى الحد األدنى.

 

تقدر عدد 

املواش ي التي 

تتمتلكها 

شركة الوطنية 

ب كثر من 

 رأس 500,000
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 زي  الزيتون: .3

اســـــــــــــتشـــــــــــــعاًرا من الوطنية بأهميـة  

هذه الشـــــــــــــجرة الصـــــــــــــحيـة لألمن الغـذائي 

وبركتهــــــا والتي أقســـــــــــــم هللا بهــــــا في القرآن 

والـــتـــيـــن }بـــحــــــانــــــه: الـــكـــريـــم فـــي قـــولــــــه ســـــــــــــــ

ا للطلـــب املتزايـــد على  والزيتون{، وتلمســـــــــــــــً

زيــت الزيتون، حيـــث بلغ الطلـــب اإلجمـــالي 

طن ســنوًيا، باإلضــافة  9,000طن ســنوًيا، بينما ال يتجاوز اإلنتاج املحلي  30,000املحلي 

إلى النمو املتزايد على هذا املنتج، بدأ العمل بشـــــــــــــكل دؤوب حتى يتم تغطية هذا الطلب 

ات في هذا الفجوة الســـــــــوقية، فتم إنشـــــــــاء معصـــــــــرة زيتون، وفق أحدث التقني وتقليص

 في عبوات صحية أنيقة من مختلف األحجام. املجال، وخطوط للتعبئة

وتتويًجا لهذه الجهود، حصلت الوطنية للزراعة على جائزة بيول اإليطالية  

 ية.ألفضل زيت زيتون، منافسة بذلك أعرق املعاصر األوربية والشرق أوسط

 الفواك : .4

تضـــــــــــــم الوطنيــــــة أكثر من مليون 

شـــــــــــــجرة من أشـــــــــــــجـــار الفـــاكهـــة مختلفـــة 

األنواع من اللوزيات متسـاقطة األوراق، 

ـــكالخ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــوخ والـــــــــــــــــــــــــ ـــبرقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــــ وق ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــوال ـــــــــــــــــ ات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، والتفاحيارينـ

ــــكالتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاح والكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ثرى، باإلضافة إلى ـ

العنــب بــأصـــــــــــــنــاف عــديــدة، ويمتــد إنتــاج 

األشـــــجار من شـــــهر مايو إلى شـــــهر ســـــبتمبر من كل عام، ويقدر حجم اإلنتاج الســـــنوي بـ 

فقد تم إنشـــــــــــــاء خط لتدريج وفرز هذه الفاكهة  طن، ونظًرا ل ـــــــــــــخامة اإلنتاج 50,000

 ه في هذا املجال.ليم التوصل إوتعبئتها وفق أحدث ما ت

تمتل  

الوطنية أكثر 

من 

1,000,000 

 شجرة زيتون 
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 مشروع القصيم: .5

م، ويقع املشروع على 1982بدأت الشركة في إنشاء مشروع القصيم في عام 

هكتار، ويركز املشروع على زراعة منتجات الخضار العضوية  30,000امتداد 

 هكتاًرا. 36بيًتا بمساحة إجمالية قدرها  65باستخدام البيوت املحمية التي تصل إلى 

ركز املشروع  ؛وحيث أن التمور هي من أبرز محاصيل األمن الغذائي في اململكة 

نخلة، كما ينتج املشروع  100,000وي املشروع على تعلى إنتاج التمور، حيث يح

 الحبوب مثل القمح والشعير. 

وللسير في نهج السياسة الزراعية في اململكة في تنويع مصادر الغذاء من اللحوم  

 10,000ت الشركة "تربية النعام" في مشروع فريد تتجاوزت مساحته الحمراء، تبن

هكتار. بدأ املشروع بوصول أمهات الطيور من فرنسا، والتي بدورها بدأت بالتكاثر 

طير، ويعتبر املشروع مزرعة نعام  5,000واإلنتاج حتى وصل عدد القطيع إلى أكثر من 

 خ مجهز بالكامل.متكاملة تحوي فقاسات وحاضنات باإلضافة إلى مسل

وهي إنتاج األسماك من وسط الصحراء، وذلك  كما بادرت الوطنية بمبادرة نوعية

مثل البلطي والقرموط، ويتم  ،بإنشاء وحدة إلنتاج أسماك املياه العذبة الدافئة

إمداًدا لالستثمار األعلى  رجة لغرض الزراعة في هذا املشروعاستخدام املياه املستخ

حوًضا إلنتاج األسماك، وتبلغ الطاقة  24لجميع موارد املشروع، ويحتوي املشروع على 

 طًنا في السنة. 220اإلنتاجية له 

 

تصل الطاقة 

اإلنتاجية اليومية 

ملشروع الوطنية 

 45بالقصيم إلى 

ا من مختلف 
ً
طن

 األصناف 
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 مشروع وادي الدواسر: .6

وب الغربي يقع املشـــــــــــــروع في الجن

من العاصمة الرياض في محافظة وادي 

م، ويقع 1982الدواســـــــــــر، تأســـــــــــس عام 

هـكـتــــــار تـزرع  10,000عـلـى مســـــــــــــــــــاحــــــة 

بطريقة الرش املحوري، حيث يبلغ عدد 

، ويتميز امحوًر  184املحاور باملشـــــــــــــروع 

املشـــــــــــــروع بتطبيق الــــدورة الزراعيــــة، ممــــا يعطي ميزة جيــــدة في التقليــــل من انتشــــــــــــــــار 

 راض، ومن ثم الحد من استخدام املبيدات. الحشائش واألم

كالقمح ، والحبوب ،ينتج املشروع األعالف، كالبرسيم والرودس والذرة الرفيعة 

والشعير والذرة الصفراء، وتوجد باملشروع زراعات للنخيل والعنب والسدر، باإلضافة 

 ي.إلى ذلك يوجد باملشروع فرع ملواش ي الوطنية لتربية وتسمين األغنام النجد

مما أعطى املشروع ميزة  بمدينة وادي الدواسر بطريق معبد كما تم ربط املشروع 

 من ناحية سهولة الحركة والتسويق والوصول للطرق الرئيسية.

 مصنع مركزات الطماطم: .7

 
ً
اســــتثماًرا ملنتجات املشــــروع واســــتكماال

لــــــدورة اإلنتــــــاج الغــــــذائي تم إنشــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــنع 

 ة إيطاليةم بتقني1997مركزات الطماطم عام 

أمريكيــة مشـــــــــــــتركــة، ويعمــل املصـــــــــــــنع بطــاقــة  -

طن في اليوم، حيـث يتم  10,000إنتـاجيـة تبلغ 

مراحل بواسطة البخار ونظام التفريغ  3تصنيع مركزات الطماطم بطريقة التبخير على 

تحت درجات حرارة منخفضة، حيث يعتبر هذا النظام من أفضل األنظمة في املحافظة 

للطمــاطم واملواصـــــــــــــفــات الفيزيــائيــة والكيمــاويــة لهــا دون إضــــــــــــــافــة  على القيمــة الغــذائيــة

 األلوان والنكهات واملواد الحافظة، ويعتبر املصنع األول في اململكة ملركزات الطماطم.
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 مصنع األلبان ومصنع تعبئة العصائر:  .8

ن، حيث تنتج ويتم فيه حلب وبســـــــــــــترة وتعبئة األلبا

، وتنتج "الدســــــــــمكامل الدســــــــــم وقليل "الوطنية لبن املاعز 

وتعبئ العصـــــــــــــــائر  ،وتصـــــــــــــنع األجبــان ،كــذلــك حليــب اإلبــل

الطازجة املنتجة من فواكه املشـــــــــــــروع، لتوفر للمســـــــــــــتهلك 

 بدائل طبيعية آمنة.

 فرز وتعبئة الخضار والفواك : .9

تعد الوطنية من أوائل الشركات التي قامت بتركيب خطوط تدريج وتعبئة  

لزراعية، وقد قامت بتركيب خط من شركة للخضار والفواكه على مستوى الشركات ا

( ذات الخبرة العريقة في هذا املجال لتدريج الفواكه Duran Waylandديوران ويالند )

طن في الساعة، ويقوم الخط بجميع العمليات من حيث التنظيف والتجفيف  3بطاقة 

 والفرز على أساس الحجم واللون.

o :ترشيد املياه 

ثمينة التعد املياه من املوارد  

فكيف  في كثير من بلــــــدان العــــــالم

بــــــاملــمــلــكــــــة الــعــربــيــــــة الســــــــــــــعــوديــــــة 

شـــحيحة املوارد املائية، لذا جعلت 

الوطنيــــة هــــذا األمر من أولويــــاتهــــا، 

فـــــاســـــــــــــتخـــــدمـــــت عـــــدًدا من الطرق 

مليون  150لترشـــــــيد اســـــــتخدام املياه، وأنفقت الشـــــــركة على هذه األنظمة ما يقرب من 

ر املياه في مشــــــاريعها الزراعية بالجوف والقصــــــيم ريال في ســــــبيل توطين تكنولوجيا توفي

ووادى الدواســـــــر، وتعتمد هذه التقنيات على خفض مســـــــتوى اســـــــتهالك املياه وترشـــــــيد 

 االستهالك لها، وقد اتبعت الشركة الوطنية الزراعية العديد من التطبيقات، منها:
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 (: oscopنظام الري تح  السطحي ) .1

وفيـــه يتم تمـــديـــد أنـــابيـــب الري تحـــت  

األرض، وكـــذلـــك القيـــام بعمليـــة الري تحـــت 

األرض لتصـــــــل للجذور مباشـــــــرة دون إهدار 

 في عملية تبخير املياه.

 (:Drip systemنظام الري بالتنقيط ) .2

وذلك لتقنين االحتياجات املائية للنشاط الزراعي، فتعمل على توفير االحتياجات  

املائية حول منطقة الجذور للنبات واالستغناء عن الري السط ي. ويوفر هذا النظام 

 % من املياه مقارنة بنظام الرش السط ي بالحقول املفتوحة. 60

 : "سكادا"نظام  .3

اجات الفعلية له وفق األحوال الجوية والذي يقوم بإمداد النبات باالحتي 

وقياسات التربة دون إسراف أو هدر كما هو الحال في العديد من املشاريع الزراعية التي 

 تعتمد في الري على إغراق التربة.

وباإلضافة إلى كفاءة استخدام املياه فإن هذه األنظمة تقلل األمراض الفطرية  

 اإلنتاجية وتسهل الوصول إلى الحقول.للمحاصيل الحساسة، كما تزيد الكفاءة 

ومن ضمن التوجهات لدى الوطنية، التركيز على األشجار ذات القيمة النوعية 

 وذات االستهالك املائي القليل. 

o  :فروع ومعارض الوطنية الزراعية 

تمتلك الوطنية الزراعية فروًعا في أرجاء اململكة  

ا، كمــــــا يتم  20يبلغ عــــــددهــــــا أكثر من  تصــــــــــــــــــدير فرعــــــً

منتجات معينة للدول األوربية وســنغافورة، مما يعطي 

قيمــة اقتصــــــــــــــاديــة لالقتصــــــــــــــاد الوطني، ويرفع نســـــــــــــبــة 

 الصادرات غير النفطية.
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صنف من األصناف التي تنتجها الوطنية  100ويتم في هذه الفروع بيع أكثر من  

 والحاصلة على شهادات محلية ودولية تثبت خلوها من املواد الكيماوية.

o :التوظيف واملوارد البشرية للمشروع 

تستقطب الوطنية الكفاءات املتخصصة من كل أنحاء العالم، مع وجود  

 استراتيجية واضحة لتوطين هذه الصناعة وتدريب الكفاءات الوطنية لديها.

موظف، وحيث  1,500يبلغ عدد املوظفين العاملين في مشاريع الوطنية أكثر من  

في مناطق زراعية بعيدة عن املدن الرئيسية، وفرت الوطنية أن مشاريع الوطنية تقع 

للعاملين في مشاريعها كافة ما يحتاجونه من خدمات، وتعتبر مشاريع الوطنية للزراعة 

مدًنا متكاملة تحوي جميع ما يحتاجه املوظف من سكن مهيأ، ومجمع للمدراس، 

 وعيادات للرعاية الصحية، ووسائل للتواصل.

o ئز والعضويات:الشهادات والجوا 

 حازت الوطنية على عدد من الشهادات والجوائز املتخصصة، والتي من أهمها: 

م، منافًسا 2006: كأفضل جودة زيت زيتون بكر عضوي بالعالم للعام (BIOL)جائزة  .1

 بذلك أعرق مزارع ومعاصر الزيتون األوربية والشرق األوسطية.

عاملية أوربية مخولة من االتحاد : وهي منظمة (ECO CERT)يكوسيرت شهادة اإل  .2

ملتابعة  الدولي بمنح التصديق على املزارع العضوية، وتقوم سنوًيا بإرسال مراقبين

بهدف التأكد من مطابقة  ،وإجراء التحاليل والفحوصات تطبيق البرامج الزراعية

 املنتج للمعايير املتبعة ليتم اعتماده كإنتاج عضوي معتمد.

 .(IFOAM)عضوية االتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية  .3

م، وكانت من 1998عام  9001: حصلت الشركة على شهادة أيزو ISO 9001شهادة  .4

 الشركات الرائدة في الحصول على تلك الشهادة.
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 شركة دواجن الوطنيةالوقفية الخامسة: 
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 شركة دواجن الوطنية
قصص النجاح والكفاح في اململكة العربية  يعد مشروع "دواجن الوطنية" أحد 

السعودية، كما يعد أحد أهم مشاريع األمن الغذائي في اململكة في جانب األمن الغذائي 

الحيواني، حيث يشكل املشروع معلًما اقتصادًيا بارًزا على املستويين املحلي واإلقليمي 

 ها املشروع. من ناحية حجم االستثمار وحجم اإلنتاج واملساحة املقام علي

م، حيث الحظ صاحب فكرة املشروع ومبادرته األولى 1977بدأت القصة في عام 

حاجة البلد ملشروع يحقق األمن الغذائي، ويوفر دواجن مأمونة ومذبوحة حسب 

الطريقة الصحيحة في الشريعة اإلسالمية، حيث بدأ املشروع بحماس وتفاٍن كبير من 

لعزيز الراج ي، وواجه املشروع في بدايته العديد قبل املؤسس له، سليمان بن عبد ا

من الصعوبات والتحديات، التي كانت واحدة منها كفيلة بإنهاء املشروع، لكن حماس 

ل القائمين عليه وإيمانهم بفكرة املشروع وأهميته جعلهم يكملون مسيرته، وتحمَّ 

روع األولى، وسنة الراج ي في سبيل ذلك الكثير من الخسائر املادية خالل سنوات املش

وتحقيق النجاحات، حتى وصل إلى ما هو  استمر املشروع في تجاوز التحدياتبعد أخرى 

% من إنتاج السوق املحلية من 40عليه اآلن كمشروع وطني وقفي عمالق يوفر 

 الدواجن.

يقع املشـــــــــــــروع في منطقــــــة القصـــــــــــــيم  

كم، ويبعد  400شــمال العاصــمة الرياض بـــــــــــــــ 

بريدة بمنطقة القصيم، كم شمال مدينة  25

ويوصـــــــف بأنه واحد من أضـــــــخم مشـــــــروعات 

إنتاج الدواجن ومشـــــــــتقاتها على مســـــــــتوى العالم، وأحد العالمات املضـــــــــيئة لالقتصـــــــــاد 

الســــعودي، ومما يميز هذا املشــــروع هو شــــمول وحداته املختلفة ضــــمن رقعة جغرافية 

خرى املتعددة، ويعد واحدة تضم بداخلها جميع أقسام املشروع اإلنتاجية واألقسام األ 

وشــــــــبكات مياه  وطرق  ومطاعم وع مدينة متكاملة يحوي على مســــــــاكن ومســــــــاجداملشــــــــر 

 وكهرباء وشبكات اتصال. مما يجعله مدينة متكاملة في قلب منطقة القصيم. 
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o :إنتاي الدواجن 

يبــــــدأ إنتــــــاج الــــــدواجن من "أمهــــــات 

الـــدجـــاج"، وهي الـــدجـــاج التي تنتج البيض 

خالله الدجاج،  املخصب الذي يفقس من

حــظــيــرة ألمــهــــــات  284ويــحــوي املشـــــــــــــــروع 

فقاســـــات ضـــــخمة يحويها املشـــــروع، تبلغ  8الدجاج، ويتم إرســـــال البيض املخصـــــب إلى 

أيام من الحضانة يفقس البيض،  3مليون بيضة سنوًيا، وبعد  337طاقتها االستيعابية 

للدواجن،  ويتم إحالة الصـــــــــيصـــــــــان إلى حظائر خاصـــــــــة لكل مرحلة من املراحل العمرية

 دجاجة يومًيا. 820,000حظيرة ينتج من خاللها املشروع أكثر  990ويبلغ عدد الحظائر 

o :الذبح والسلخ 

يتم الذبح يدوًيا حسب الشريعة اإلسالمية، حيث يتم التأكد من أهلية الذابح  

فوائد صحية جمة  واستكماله للشروط، عدا ذلك فإن للذبح حسب الشروط الشرعية

دوي الشرعي يعطي يلاالعلمية املختلفة، حيث أن الذبح ه الدراسات يإل وفق ما توصلت

فإن الدم يحتقن في  رعيفرصة للدم كي ينساب خارًجا، أما في حالة الذبح غير الش

منطقة العنق مكّوًنا مواد سمية تتسرب إلى داخل جسم الحيوان، وقد تؤذي هذه املواد 

اإلسالمي  اليدوي فقد أثبت الذبح  على ذلكناول لحم الدجاج، وعالوة اإلنسان الذي يت

ا أقل بكثير للحيوان من طرق الذبح األخرى.
ً
 عبر الدراسات أنه يسبب أملـــ

مسالخ مجهزة بأحدث التقنيات إلنتاج الدجاج املبرد  3يتم الذبح والسلخ في  

وفق أحدث األجهزة  دجاجة مجهزة في الساعة 42,000ية واملجمد، تبلغ طاقتها اإلنتاج

وانتهاًء بغسله وتجفيفه وتغليفه لتقنيات في كافة املراحل، بدًءا من تنظيف الدجاج، وا

وذلك تحت إشراف مراقبي الجودة املتخصصين، ثم يمر الدجاج بعد ذلك على  ايً لآ

ميزان إلكتروني يقوم بفرز الدجاج حسب الوزن، ومن ثم يرسل املجمد منه إلى ثالجات 

تحت الصفر، بينما ينقل الطازج إلى املستهلك  درجة مئوية 30خاصة ليحفظ تحت 

 مباشرة.



 

184 

 

o :البيض 

فـــإن  وتـــأكيـــًدا لريـــادتهـــا الـــدائمـــة

دواجن الوطنيـــة رائـــدة في إنتـــاج بيض 

املــائــدة بطريقــة علميــة حــديثــة، حيــث 

تنتج حوالي مليون بيضــــــــــــة يومًيا وذلك 

من خالل مزرعتين إلنتـــاج البيض، في 

حظيرة مزودة بأقفاص خاصـــــــــــــة، تتســـــــــــــق في خطوط  36حظيرة بإجمالي  18كل مزرعة 

إلى مكينتي التعبئـــة  التجميع وتـــدريج البيض حتى مـــاكينـــة الفحص، ومن ثم وصـــــــــــــولهـــا

بيضـــة في الســـاعة، ويتم طباعة اســـم الوطنية على كل  45اآللية التي تبلغ طاقة كل منها 

 بيضة بواسطة ماكينات خاصة.
 

o :صحة الدواجن 

ن تعتبر ذات ــــــــــــــث أن الدواجـــــــــحي

ة باألمراض ـــــــــــــحساسية عالية لإلصاب

ـــة، يتـــــــــــــاملختلف ـــــــــ روع إجراء ـــــــــــــم في املشـ

الل ـــــــــــــة دورية من خـــــــــــــمسـوحات مرضي

معامل متكاملة للتعرف على احتماالت 

حدوث أي إصابة قد تضر بمستوى اإلنتاج، وعلى ضوء نتائج هذه املسوحات يتم 

طعيم املناسبة، كما يتم تطوير وتطبيق التدخالت الوقائية عن طريق تصميم برامج الت

إجراء برامج العالجات املناسبة للحاالت التي يتم تشخيصها من خالل نوعيات وجرعات 

 للحفاظ على صحة العمالء. مع املواصفات العاملية واملحلية آمنة حيوًيا ومتطابقة

o  
 
 عات الدجاي:مصن

 عات الدجاج تم إنشائه وفق أحدثيحتوي املشروع على مصنع متخصص ملصنّ  

األسس العلمية من حيث االهتمام بالجودة والكفاءة الفنية، تم تجهيزه بأحدث األجهزة 

 واملعدات.
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يقوم هـــــذا املصـــــــــــــنع بـــــإنتـــــاج 

عــــات مجموعــــة متنوعــــة من مصـــــــــــــنّ 

لحوم الــدجــاج، مثــل قطع الــدجــاج 

والبرجر وكفتــــــة الــــــدجــــــاج ونقــــــانق 

الدجاج ومورتديال الدجاج ومفروم 

وشـــــــــــاورما الدجاج، والعديد من األنواع األخرى ذات الجودة  الدجاج وصـــــــــــدور الدجاج

د البشــــــــــرية، يلادون تدخل  يلآج بشــــــــــكل العالية واألشــــــــــكال واألوزان املتنوعة، والتي تنتَ 

 صنًفا متنوًعا. 150وسيبلغ عدد األصناف التي ينتجها املصنع حوالي 

o :أعالف الدجاي 

 1,800مصانع إلنتاج أعالف الدجاج بطاقة إنتاجية تصل إلى  4يوجد باملشروع   

طن يومًيا، أي أكثر من نصف مليون طن سنوًيا، وتغطي هذه الكمية كافة احتياجات 

 املشروع باإلضافة إلى استعمالها لألغراض التجارية.

من: الذرة %، وتتكون 100وجميع املواد املســــتخدمة في صــــناعة األعالف طبيعية  

الصـــــــــــــفراء، فول الصـــــــــــــويــــا، الشـــــــــــــعير، زيوت نبــــاتيــــة، كلوريــــد الصـــــــــــــوديوم، ومزيج من 

 الفيتامينات واألمالح املعدنية.

صـــوامع ضـــخمة  8تم تشـــييد  

متر مربع في  25,000على مســــــــــــــاحــة 

مــــيــــنــــــاء يــــنــــبــــع الــــتــــجــــــاري، بــــطــــــاقــــــة 

 طن لتوفر مخزوًنا استراتيًجا لغذاء الدواجن. 420,000استيعابية تصل إلى 

o :املستودعات 

يعد الدجاج أحد السلع ذات الحساسية العالية والتأثر بظروف التخزين، لذا  

يتم حفظ الدجاج في مستودعات مبردة ومجمدة ضخمة، ويراعى في هذه املستودعات 

توفر البيئة املالئمة من حيث نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة التي يجب أن تكون أقل من 

صل إلى املستهلك يافظة على جودة إنتاج الدجاج حتى درجة مئوية، وذلك للمح 18

 بشكل آمن.
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o :النقل 

يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر أحـــــــد أبـــــــرز 

الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات فــــــــي إنــــــــتــــــــاج 

الدواجن هو توزيعه، حيث 

يعتبر من املنتجات ســــــــريعة 

مــــن بــــــد  الالــــتـــــلـــــف، والــــتـــــي 

إيصالها للعميل بكل عناية واهتمام، لذا استثمرت دواجن الوطنية في هذا الجانب بكل 

 ضــــخًما للنقل يفوق ســــخاء، حيث 
ً
شــــاحنة تبريد، تنقل  1,500تمتلك الوطنية أســــطوال

 ع أنحاء اململكة ودول الخليج.ياملنتجات بشكل مبرد ومجمد إلى جم
 

o :املوارد البشرية 

تولي الشركة املوارد البشرية اهتماًما عالًيا، وباألخص املوارد البشرية الوطنية،  

كواجب وطني وتوجه استراتيجي لضمان حيث قامت الشركة بدعم جهود السعودة 

توفير الكفاءات البشرية القادرة على إدارة الشركة واكتساب املعرفة واملهارات الالزمة 

، حيث يعمل في دواجن الوطنية حوالي 
ً
موظف  7,500لتطوير الشركة مستقبال

 % منهم سعوديون.25وموظفة، 

أولوية في التوظيف للمحتاجين ومن باب مسؤوليتها االجتماعية، تعطي الشركة  

من أهالي املنطقة، ويتم االستعانة بالجمعيات الخيرية الستقطاب ذوى الدخل املحدود 

 واملحتاجين لتوظيفهم في املشروع.

كما تقوم الشركة بتشغيل  

وتمكين املرأة السعودية من خالل إيجاد 

فرص عمل لها في املجاالت اإلنتاجية 

وفر املشروع املختلفة باملشروع، حيث 

 امرأة. 1,000فرًصا نسائية للعمل في بيئة مستقلة، حيث يعمل في املشروع أكثر من 
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o :الجودة 

ا نهائًيا فحسب، بل إنها التزام راسخ  
ً
ال تعد الجودة في دواجن الوطنية هدف

لتكريس كافة الجهود من أجل إنتاج غذاء ص ي وآمن، حيث حصلت الشركة على 

م، 1997مبكر، حيث أتمت شروط الحصول عليها في عام  في وقت ISO 9002شهادة 

ويطبق املشروع املواصفات القياسية السعودية والدولية املعتمدة، وتتمثل هذه 

 املعايير في:

 املعايير الخاصة بدواجن الوطنية. .1

 املواصفات السعودية والخليجية. .2

 .ISO 9001:2000معايير  .3

 .ISO 22000معايير  .4

 (.NACMCFمعايير املختبرات ) .5

 معايير الشركات املنتجة للسالالت. .6

o :الجوائز والشهادات 

 الجائزة العاملية في ريادة األعمال. .1

 

 

 
 

 م.2014أفضل منتج حالل في معرض جلفود دبي  .2
 

3. ISO 9001:2008. 

 

  



 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

 

 

 

 الشركة الوطنية للصناعةالوقفية السادسة: 
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  الشركة الوطنية للصناعة
شركات مجموعة الوطنية، وتعتبر الوطنية للصناعة ثمرة من ثمار هي إحدى  

القراءة الجيدة لخطط التنمية الوطنية، حيث كان الهدف من إنشائها املساهمة 

الفّعالة في إنجاح تلك الخطط من خالل مجموعة من األنشطة املتكاملة التي ُصممت 

السريعة، وتدعم القطاع  لتشتمل على منظومة صناعية تتواكب مع املتغيرات املحلية

 الصناعي في الوطن.

وجميع الوحدات التابعة  -ولعل من أبرز مفاخر الشركة أن تم اختيارها لتكون  

جزًءا من أوقاف الشيخ سليمان عبد  - لها داخل وخارج اململكة العربية السعودية

 العزيز الراج ي، التي يعود ريعها لخدمة أعمال الخير والبر واإلحسان.

عدها وفي اختيارها ضمن املجموعة الوقفية عدد من الدالالت، لعل من أهمها بُ  

لصناعية املحلية، والرغبة في الكبير في املنظومة االستراتيجية االستراتيجي ودورها ا

ا للقطاع الوقفي، بعد 
ً
بقائها وعدم تعثرها أو تفككها فيما بعد، ولتكون نموذًجا مشرق

 دوره التنموي واالقتصادي.

ولتقوم "الوطنية للصناعة" بدورها في خدمة ودعم جميع القطاعات التصنيعية  

 واالستهالكية والخدمية الزراعية تحوي الوطنية للصناعة عدًدا من املصانع، وهي:

 (.WPمصنع بالستي  الوطنية ) .1

 .(Waper) الشركة الوطنية للمنتجات الورقية .2

 .الوطنية لصناعة البلوك ومواد البناءالشركة  .3

 .(CAPEX)شركة األغطية العاملية  .4

 .(nffp)الواحة  -املصنع الوطني للمواد الغذائية  .5

 .(CMC)الوطنية لصناعة األوعية الشركة  .6
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قامت "الوطنية للصناعة" على هدف تنموي هام، وهو: "زيادة القيمة املضافة  

داخلة  للناتج الوطني من خالل استخدام مواد وموارد محلية بنسبة كبيرة كمواد أولية

 في الصناعة".

وضمن هذا الهدف يعمل املشروع الوقفي بكل احتراف لزيادة حصته في السوق  

 عن وجود سياسات تصديرية طموحة تعمل على طرح منتجات سعودية 
ً
املحلي، فضال

عالية الجودة وبأسعار تنافسية، داعمة بذلك سياسة التواجد السعودي محلًيا 

م، والتي تهدف إلى تنويع 2030في تحقيق رؤية اململكة وإقليمًيا وعاملًيا، ومساهمة 

 مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية.

 موظف من املوارد البشرية املؤهلة. 2,300ب عمل في الشركة الوقفية ما يقار ي 

o :الشركات التابعة لها 

 :
ً
 (:WPمصنع بالستي  الوطنية )أوال

بالســـــــــــــتيك الوطنية هي من  

ا فـي الشــــــــــــــركــــــات الــرائــــــد ة إقــلــيــمــيــــــً

صـــــــــــــــــنــــــاعــــــة وتـــــوزيـــــع املـــــنـــــتـــــجــــــات 

املصـــــنع عام  ئأنشـــــ البالســـــتيكية، 

م، ويعتبر من أقدم املصانع 1982

ملكــة في مجــال الصـــــــــــــنــاعــات في امل

االحتياجات، وصــــناعة املنتجات البالســــتيكية االســــتهالكية التي تلبي مختلف  التحويلية

كبر مصنعي منتجات أصبحت الشركة الوقفية واحدة من أ سنة 34وبحمد هللا وخالل 

  البالستيك، وذلك بفضل هللا ثم بحرصها على مواكبة أعلى درجات ومقاييس الجودة.

تتواجد "بالستيك الوطنية" في مدينة الرياض، وتمتد على مساحة تفوق الـ  

 إليهمتًرا مربًعا، إضافة إلى تجهيزات ومعدات حديثة بآخر ما توصلت  80,000

شخص  800ئن، ويعمل في الشركة الوقفية حالًيا أكثر من التكنولوجيا من معدات ومكا

 من أكفأ املوارد البشرية.
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 املنتجات: •

 املنتجات البالستيكية االس  الكية: -أ

وتشـــــــــــــمـــل املنتجـــات االســـــــــــــتهالكيـــة لالســـــــــــــتخـــدام ملرة 

واحدة، مثل األكواب ملختلف أنواع املشـــــــــروبات الســـــــــاخنة 

وتقديمه والباردة بمختلف املقاسات، وعلب حفظ الطعام 

الســــــائل منه والجاف بمختلف املقاســــــات واألنواع، وكذلك 

 صحون تقديم الطعام بمختلف املقاسات واألشكال.
 

 منتجات األنابيب: -ب

وتشـــــــــــــمــــل األنــــابيــــب البالســـــــــــــتيكيــــة املســـــــــــــتخــــدمــــة في  

تمـــديـــدات امليـــاه، والتي صـــــــــــــنعـــت بـــأجود أنظمـــة التصـــــــــــــنيع 

 السعودية واألملانية واألمريكية.
 

 :التغليف املرن  -ي

تغليفــــات املواد الغــــذائيــــة بشـــــــــــــتى األنواع وبمختلف  

 املقاسات مع الطباعة.
 

 منتجات الحقن والنفخ: -د

 "البراميـــــل"وتشـــــــــــــمـــــل العلـــــب البالســـــــــــــتيكيـــــة املقواة  

 املقاسات واألوزان بنوعيها السادة واملطبوع. بمختلف
 

 منتجات الفيلم الصناعي: -ه

أكيـــاس مختلفـــة األنواع واالســـــــــــــتعمـــاالت ذات جودة  

ومنها ما هو مخصـــــــــــــص لتغليف  ،الية وقدرة على التحملع

 الدواجن وغيرها.
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 السكاكين ورقيقة الجدار: -و

ويشـــــــــــــمــــــل خط اإلنتــــــاج هــــــذا الســـــــــــــكــــــاكين واملالعق  

واألشـــــــــــــواك البالســـــــــــــتيكيــة مختلفــة األحجــام، إضــــــــــــــافــة إلى 

 حافظات الطعام مع غطاء خفيف سهل الحمل والنقل. 

 أهم إنجازات الشركة: •

املركزية على جائزة أحسن أداء في مجال السالمة في شهر حصل قسم الورشة  -أ

 م.2012أكتوبر من عام 

مليون ساعة عمل  4حققت شركة بالستيك الوطنية إنجاًزا جديًدا، وذلك بإتمام  -ب

آمنة دون حدوث أي إصابة مهدرة للوقت، مما يعطي مؤشًرا واضًحا يدل على تعزيز 

 ثقافة األمن والسالمة في الشركة.

الورشة املركزية في مصنع بالستيك الوطنية على جائزة أحسن أداء في  حصل قسم -ج

 م.2014مجال السالمة لشهر يوليو 

حصلت وحدة التغليف املرن في بالستيك الوطنية، وللسنة السادسة على التوالي،  -د

من مؤسسة ساي جلوبال  (BRC Certification body)في شهر أكتوبر على شهادة 

 العاملية.

 :(Waper) شركة الوطنية للمنتجات الورقيةالثانًيا: 

هي إحدى الوحدات  "مصنع الرياض للكرتون سابًقا"الوطنية للمنتجات الورقية  

االستراتيجية ملجموعة الوطنية للصناعة، حيث تعد من أكبر املصانع في تصنيع وتوريد 

 الكرتون املضلع وأطباق البيض على مستوى الخليج العربي والشرق األوسط.

بدأت مسيرة الوطنية للمنتجات الورقية من خالل مصنع الرياض للكرتون الذي  

طن  15,000سنة، بطاقة إنتاجية قدرها  35هـ، أي منذ ما يزيد عن 1401أسس عام 

ربطة من أطباق البيض، وتقدر الطاقة اإلنتاجية  15,000متري من الكرتون املضلع و

ربطة من أطباق  960,000ملضلع، وطن متري من الكرتون ا 150,000اآلن بحوالي 

 البيض.
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تمتلك الشركة الوقفية مصنعين متكاملين إلنتاج الكرتون املضلع في الرياض  

 وجدة، إضافة إلى مصنع إنتاج أطباق البيض في الرياض.

 املنتجات: •

 الكرتون املضلع القابل للقفل ذاتًيا، ملختلف أنواع الخضار والفواكه والدواجن. -أ

لع للتعبئة، الذي يلبي جميع احتياجات تعبئة املياه واملرطبات الكرتون املض -ب

واأللبان والتمور، واحتياجات مراكز الشحن واألثاث واملكاتب والثالجات 

 واملستودعات.

 أهم اإلنجازات:  •

 ،تم عقد العديد من الشراكات مع أعرق الشركات الكبرى العاملية في هذا املجال -أ

 س األملانية.إمنها شركة بوست السويسرية، وشركة بي إتش 

طن إنتاج ومبيعات في عام  7,000تم بحمد هللا تجاوز مصنع الرياض حاجز الـ  -ب

 م.2014

 .ISO 9001:2000الحصول على شهادة الجودة العاملية  -ج

ا: ال
ً
 وطنية لصناعة البلوك ومواد البناء:شركة الثالث

م، وهي 1975تأسست الشركة الوطنية لصناعة البلوك ومواد البناء عام  

وكل أنواع ومنتجات الطين، ويتم توزيعها محلًيا  في صناعة مواد البناءمتخصصة 

وخارجًيا، وكان إنشاؤها استشعاًرا ألهمية توفر املواد األساسية في تطوير البنية التحتية 

 للمملكة العربية السعودية.
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شــــــــــركة الوطنية لصــــــــــناعة تقدم ال 

البلوك ومواد البنــــــاء كميــــــات وافرة من 

اإلنتــــــاج، والتـي حظـيــــــت بــــــالرضـــــــــــــــــــا علـى 

الصــــــــــــــعــيــــــديــن املــحــلــي والــعــــــاملــي، وتــتــمــيــز 

منتجــــاتهــــا بكونهــــا موافقــــة للمواصـــــــــــــفــــات 

 واملقاييس املعتمدة وذات جودة عالية. 

 تنتج الشركة أغلب مواد اإلنشاءات، والتي تشمل البلوك والسقوف واملواد 

جنوب العازلة التي تصنع بحسب املعايير واملقاييس العاملية، وتقع مصانعها في الحائر 

لتصنيع مختلف أنواع البلوك، كما تنش ئ  الرياض، وهي عبارة عن مصنعين متجاورين

ألف متر مربع في مدينة سدير  170الشركة اآلن مصنعها الجديد على مساحة 

 طن من البلوك األحمر يومًيا. 1,200الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 

 املنتجات: •

تشـــمل منتجات الشـــركة أنواًعا مختلفة من  

مثـــل القوالـــب املجوفـــة غير القـــابلـــة  ،بلوك البنـــاء

لألحمــــال، والقوالــــب القــــابلــــة لألحمــــال، والقوالــــب 

 املعزولة، وقوالب األسقف، وغيرها.

 :(CAPEX) كة األغطية العامليةابًعا: شر ر 

من الشركات الرائدة في مجال التعبئة  "كابكس"تعد شركة األغطية العاملية  

والتغليف، والتي اعتمدت على أعلى املعايير واملقاييس العاملية في بناء جميع املرافق 

 وخطوط اإلنتاج.
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ومية، بدًءا من طعام تدخل منتجات شركة كابكس في جميع أوجه حياتنا الي 

وحتى املعلبات. وتعتمد الشركة في تصنيع منتجاتها على  ىاألطفال والفواكه واملرب

 عالي 
ً
األملنيوم، حيث يعتبر الصفيح األفضل في صناعة التعبئة والتغليف لكونه عازال

 لطول فترة صالحية استخدامه، وتبلغ القدرة اإلنتاجية السنوية 
ً
الجودة، مما يعد عامال

 كبر في املنطقة.مليار غطاء، وهي األ 1,6لهذه الشركة الوقفية 

تم تركيب خطوط اإلنتاج باالتفاق مع أبرز 

نة، مثل شركة ناروسكا الشركات العاملية املتمك

عة لخطوط أحد أكبر الشركات املصن -األملانية 

، كما تعتمد الشركة - اإلنتاج للعلب املعدنية

الوقفية عدًدا من املعايير الدولية في الجانب 

 .FSSC 22000:2010منها معايير  ،التصنيعي

ومن باب مسؤولية الشركة تجاه توفير استهالك الطاقة، تم تركيب نظام للحد  

% 20من استهالك الغاز في عملياتها لتسخين أفران الطالء، ويحقق النظام توفيًرا بنسبة 

 من استهالك الغاز.

 املنتجات: •

جية، تنتج الشركة األغطية بمختلف أنواعها، مثل أغطية البرطمانات الزجا 

 وأغطية األملونيوم، وأغطية األملونيوم الغشائية، واألغطية سهلة الفتح.
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 :(nffp)الواحة  -املصنع الوطني للمواد الغذائية  خامًسا:

م، ويعتبر من أهم املصانع في 1972تأسس املصنع الوطني للمواد الغذائية عام  

 عبد العزيز الراج ي.مجموعة الوطنية للصناعة التي أوقفها الشيخ سليمان بن 

يــــقــــوم املصــــــــــــــــنــــع الــــوطــــنــــي لــــلــــمــــواد 

الغــــذائيــــة بــــإنتــــاج جميع أنواع العصــــــــــــــــائر 

طــويــلــــــة األجــــــل وتــقــــــديــمــهــــــا بــعــبــوات ذات 

تصـــــــــــــــــــامـــيـــم مـــخـــتـــلـــفــــــة األنـــواع، الـــورقـــيــــــة 

 واألملونيوم والزجاجية والبالستيكية، إضافة إلى إنتاج معجون الطماطم.

لصناعية الثانية بالرياض في السنة انتقل املصنع إلى موقعه الحالي في املدينة ا 

للمساعدة في توفير املنتجات بالكمية والجودة  متر مربع 23,000م على مساحة 1990

  املطلوَبين للمستهلك.

من  (GMP)وقد نال املصـــنع شـــهادة  

وزارة الصـــــــــــــحــة نظير حرصــــــــــــــه الكبير على 

اعــتــمــــــاده أرقــى مــعــــــايــيــر الــجــودة، كــمــــــا أن 

املصـــــــــــــنع الوطني للمواد الغــــــذائيــــــة يطبق 

 .(FSMS/ HACCP ISO 22000:2005) نظم آيزو لتصنيع األغذية

الذي سيكون أول مصنع للمواد  ،كما يتم العمل حالًيا على املصنع الجديد 

ل شبه آلي، ويعمل بالحدود الدنيا الستهالك مصادر الغذائية في العالم يدار بشك

متر مربع، وسيبدأ عند اكتماله  752,000الطاقة، ويمتد املصنع الجديد على مساحة 

تعاون على تصنيع منتجات الشركة التي اشتهرت في األسواق املحلية ودول مجلس ال

والصفا، ومن املتوقع وألبان ميلكو وعصائر الكنور والخليج  واملنطقة، مثل مياه الواحة

م، ويقع 2018أن تبدأ العمليات التشغيلية باملصنع الجديد في بداية الربع األول من عام 

مدينة خليفة الصناعية في دولة املصنع ضمن مجمع الصناعات الغذائية التكاملي في 

 مارات العربية املتحدة.اإل 
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 املنتجات: •

تم بناؤها خالل الفترات املاضية في تشمل منتجات املصنع عدًدا من املاركات التي  

مجال العصائر واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وشراب الشعير، بمختلف 

العلب، سواء الزجاجية أو املعدنية أو الكرتونية، مثل عصائر الواحة وشراب لب وليما 

 كوال وغيرها.

 

 :(CMC)الوطنية لصناعة األوعية الشركة سادًسا: 

م على أسس صناعية 1976الوطنية لصناعة األوعية عام أنشئت الشركة  

وإمكانات متطورة، وقد شهدت الوطنية لصناعة األوعية مراحل متطورة خالل عمرها 

من خالل إضافة خطوط تقطيع الصفيح،  ،عاًما من التطور  40املمتد ألكثر من 

رعات وخطوط طباعة من أحدث األنواع وبألوان متعددة، وخطوط تصنيع األوعية بس

عالية وإمكانات متعددة، وقسم متكامل للتصاميم، وقسم تجهيز الطباعة، ومعامل 

الجودة بتجهيزات حديثة من أجهزة القياس والتحكم، ولعل التطور األكبر الذي حصل 

 للشركة هو تحولها إلى شركة وقفية بالكامل.

يقع مصـــــــــــــنع الشـــــــــــــركــــــة في  

مــــــدينــــــة الريــــــاض على مســــــــــــــــــاحــــــة 

كبــــــة نمو وملوامتر مربع،  27,000

 الطلــــــب على منتجــــــات الشـــــــــــــركــــــة

وســـــــــعًيا لخدمة العمالء في مناطق 

 م.2000تم افتتاح املصنع الثاني في جدة في عام  أفضلجغرافية أخرى بصورة 
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 ،ويتم توريد خطوط اإلنتاج من أعرق الشركات العاملية في مجال عمل الشركة 

 البريطانية. مثل شركة ناروسكا األملانية وشركة كارابترى العاملية

 املنتجات: •

مثل علب األيروسول  ،يتم تصنيع ما يطلبه العميل من مواصفات وأحجام 

وعلب الطالء والكيماويات، باإلضافة إلى علب املواد  ومعطرات الجو وعلب الزيوت

 الغذائية.
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 الفصل الثالث: قضايا وقفية في لوء التجارب العاملية

   
 

 

قضايا وقفية يف ضوء 

 التجارب العاملية
 
 
 

 أعده: الدكتور أسامة عمر سليمان األشقر
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تجارب في التفكير االستراتيجي املبحث األول: 

 الوقفي والخيري 
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  تجارب في التفكير االستراتيجي الوقفي والخيري 
وجدت أثناء اطالعي على التجربة الخيرية الغربية نقاشات معمقة فيما يتعلق 

بالتفكير االستراتيجي الذي يحكم ويوجه دفة العمل الخيري الغربي، وأعتقد أننا بحاجة 

ماسة لنقل مثل هذه األدبيات من خالل ترجمة الكتب والدراسات والبحوث ذات 

 لدينا.  العالقة، فمثل هذه الدراسات شبه معدومة

 أضع بين أيديكم هنا أهم طرق ومناهج التفكير االستراتيجي الخيري الغربي.  

الدراســـــــــات الحديثة تشـــــــــير على أن ســـــــــد فجوة  

 2,5احتيــــاجــــات البشـــــــــــــريــــة يحتــــاج توفير مــــا مقــــداره 

ا، وهــذا القــدر ال يمكن للقطــاع  تريليون دوالر ســـــــــــــنويــً

ديدة في الخيري توفيره مطلًقا، ومن هنا ظهرت رؤى ج

التفكير االســــتراتيجي الغربي مفادها: ضــــرورة أن يتجه 

الـقـطــــــاع الـخـيـري لـقـيــــــادة املـجـتـمـع إلحــــــداث الـتـغـيـير 

املطلوب، وحــــــل اإلشـــــــــــــكــــــاالت املعقــــــدة، وذلــــــك يعني 

 إشراك جميع قطاعات املجتمع في حل اإلشكاالت.

م أطلقـــــت مؤســـــــــــــســـــــــــــــــة روكفلر 2007 في عـــــام 

ثر"، حيـــث الخيريـــة مبـــادرة أســـــــــــــمتهـــا "االســـــــــــــتثمـــار املؤ 

دوالر، تنفق على مليون  42رصـــــــــدت املؤســـــــــســـــــــة مبلغ 

سنوات، وذلك بهدف تشكيل أسس  5عدة مراحل في 

هــــــذه املبــــــادرة، والتي تتمحور في إقــــــامــــــة بيوت خبرة 

ومن ثم إشـــــــــراك الجميع  ،تدرس احتياجات البشـــــــــرية

 في رســـــــــــــم الخطط وإيجاد الحلول. وملزيد من التوضـــــــــــــيح يقوم بيت الخبرة بالوقوف على

املشـــــــــــــكلــــة، ومن ثم جمع كــــل املهتمين بهــــا ســـــــــــــواء من القطــــاع الحكومي أو الخــــاص أو 

الخيري، كـذلـك من األفراد واملســـــــــــــتثمرين وكـافـة املنظمـات ذات العالقـة، ومن ثم يقوم 

هؤالء جميًعا ببناء اســــــــــــتراتيجية مشــــــــــــتركة لحل تلك اإلشــــــــــــكالية، وبما يعود بالنفع على 

 رارية والدوام. سائر القطاعات، وبما يضمن االستم

  دروس وقفية

هل يستطيع القطاع  •

الخيري والوقفي أن 

يحل كافة اإلشكاالت 

املجتمعة، وأن يسد 

 احتياجات البشر كلهم؟

هل يمكن للقطاع  •

الوقفي أن يشكل 

قاطرة التغيير لحل 

اإلشكاالت املعقدة التي 

 تواج  البشرية؟ 



 

207 

 

منذ إطالق هذه املبادرة تقدر مؤسسة روكفلر حجم الدعم املالي الذي وجه  

من  مليار دوالر، ثلث هذا املبلغ تم 6,5للبرامج الخيرية املنضوية تحت مثل هذه املبادرة 

خالل برامج مباشرة أطلقتها املؤسسة. كما أن املؤسسة روكفلر وبفضل هذه املبادرة 

ت برؤساء دول ومنظمات حكومية خاصة، أيًضا هذا النموذج اكتسبت عالقا

 عمل من خاللها عدد من املنظمات الحكومية والخيرية. ت "االستثمار اآلمن" أصبح نظرية

ولتقريب الصورة أكثر أطلقت املؤسسة روكفلر بالتعاون مع مؤسسة بيل غتيس  

ر، حيث تم إنشاء كيان دوال مليون  250برنامًجا لتطوير الزراعة في إفريقيا قيمته 

وكانت فكرة البرنامج بسيطة وهي  ،(AGRAمستقل إلدارة هذا البرنامج أطلق عليه )

 تحسين وتطوير البذور وإمداد املزارعين بها لزيادة املردود الزراعي ومضاعفته. 

( باالجتماع مع جهات حكومية غربية وإفريقية، وجهات AGRAقامت مؤســــــســــــة ) 

والبنوك والقطاع الخاص، وتم تقســــــيم العمل بين كل هذه املنظمات، من املســــــتثمرين 

دولة إفريقية بوضــــــع وســــــن قوانين تدعم اســــــتخدام تلك الحبوب، كما  17حيث قامت 

قامت الشــــركات االســــتثمارية بتصــــنيع وتطوير تلك الحبوب وتوفيرها وبيعها للمزارعين، 

 الحبوب من قبل املزارعين، كما قام قطاع البنوك بتقديم قروض ميسرة لتسهيل شراء

كمـــا قـــامـــت منظمـــات حكوميـــة غربيـــة بتوفير دعم مـــالي 

للمشـــروع، وهكذا كما رأينا اســـتطاعت املؤســـســـة جمع 

األطراف ذات العالقة باملشـــــــــــــكلة، وأشـــــــــــــركتهم في حلها، 

 وبما يعود بالنفع على الجميع. 

مــزارع مــن  مــلــيــون  15مــن حــيــــــث األرقــــــام تــمــكــن  

نة، باسـتفادة مالية إضـافية اقتناء هذه الحبوب املحسـ

مليار دوالر عن السنة التي  3,1لجيوب املزارعين تقدر بـ 

قبلهـــا وذلـــك بـــالنظر لزيـــادة اإلنتـــاج الزراعي، وغني عن 

 القول ما تشكله هذه األرقام من دعم لالقتصاد املحلي. 
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ا للنظريات السائدة يحقق عدة فوائد 
ً
، هذا النوع من التفكير االستراتيجي وخالف

حيث يضمن هذا التالقي مع احتياجات البشر اآلنية املستعجلة، كذلك فهو يضمن 

توقع واستقراء االحتياجات املستقبلية، ومن ثم بناء الخطط االستراتيجية مع مراعاة 

مما  ومن خالل العمل على أرض الواقع ه البعدين، ذلك أن التغذية الراجعة التي تتوفر

ا للتفكير االستراتيجي يوفر فرصة الستكشاف اإلشكاال 
ً
ت الواقعية واملستقبلية. خالف

القديم الذي كان يستقرئ اإلشكاالت عن طريق الدراسات النظرية التي تستهلك وقًتا 

 دون أن تلبي االحتياجات اآلنية واملستعجلة.
ً
 وماال

ملزيد من الحديث حول هذه الرؤى االستراتيجية يمكن أن نحدد العناصر التي  

 ة عملها في نقاط ثالث: تشكل طريق

: التشاركية في التخطيط مع اآلخرين:
ً
 أوال

فإذا كانت مشاكل البشرية ال يمكن حلها من خالل جهود القطاع الخيري وحده، 

 فمن الضروري إشراك اآلخرين في عملية التخطيط والتنفيذ. 

على سبيل املثال تعمل مؤسسة روكفلر بالتنسيق مع عشرات من املؤسسات 

تشكيل برامج ذات فاعلية، واآلن هناك تجمع على لحكومية والخاصة نظمات اوامل

مؤسسة أخرى  70مؤسسة يتحرك دوًما للتخطيط املستمر، كما أن هناك  30من 

 تتواصل مع هذا التجمع الكبير. 

مما يجدر مالحظته أن مؤســــــســــــة روكفلر تقضــــــ ي 

 في رسم البرامج والتواصل مع اآلخرين عن 
ً
وقًتا طويال

ق الندوات واملؤتمرات، وهذا الوقت هو أكثر من طري

 الوقت الذي تقضيه املؤسسة في عملية املنح املالية. 

 ثانًيا: تحقيق الجاذبية:

وذلك بهدف إدماج اآلخرين في منظومة العمل، على سبيل املثال قامت مؤسسة  

واملهتمين روكفلر بتكوين بيوت خبرة تعنى بدراسة مشكلة معينة، ثم جمع الالعبين 

 في التخطيط والتنفيذ.  ندماجبهذه القضية وإغرائهم باال 
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األمريكية والبريطانية نظرية  اإلدارةم ونظًرا لألزمة املالية تبنت 2008في عام  

مليار دوالر، وهذا لم يكن لوال جاذبية تلك  2فقامتا بتخصيص  "،االستثمار اآلمن"

 املبادرة لسائر القطاعات. 

ا: العمل 
ً
على تقوية األنظمة الحاكمة والعالقة بين املؤسسات ذات الصلة ثالث

 :باملشكلة

فكثير من املشكالت يمكن حلها من خالل تقوية مؤسسات الدولة أو تعزيز شبكة  

 االتصال أو العالقات فيما بينها. 

على سبيل املثال ارتأت مؤسسة بلومبر  الخيرية أن تصرف جزًءا من اهتمامها  

(، والتي تجمع تحت عضويتها املدن املهتمة بقضية التغير G40على مجموعة )

مليون دوالر دعًما إلدارة  6بلومبر  الخيرية برصد مبلغ  املناخي. لذا قامت مؤسسة

موظًفا جديًدا، وكان الهدف من وراء ذلك:  43بـ  املجموعة، كما دعمت املجموعة

مر التنسيق بين هذه املدن تعميم التجارب الناجحة للحفاظ على بيئة املدن، وقد أث

مدينة، كل  63في تحقيق إجراءات وبرامج فاعلة للحفاظ على البيئة على مستوى 

 ذلك بفضل توفير املعلومات وتقوية أنظمة التواصل بين هذه املدن فحسب. 

ا على أهمية هذا النوع  من األمثلة أيضــــــــــً

من التفكير االســـــــــــــتراتيجي والـــذي يهتم بقيـــادة 

الوقفية لقاطرة التغيير على مســـــــــــتوى املجتمع، هو ما فعلته مؤســـــــــــســـــــــــة املؤســـــــــــســـــــــــات 

(MCCONNELL الخيرية الكندية، والتي لديها دوًما خطط اســـتراتيجية مســـبقة للعمل )

 في مجاالت الصحة والتعليم وبناء املجتمعات. 

( على دراسة علمية حول أهمية الرياضة في McConnell) لكن وقع نظر املؤسسة

فق املجتمعي، خاصة في املجتمعات املتنوعة عرقًيا، فقامت املؤسسة بإطالق بناء التوا

، دعت من خالل هذه املبادرة أصحاب العالقة من "الرياضة من أجل التطور "مبادرة 

القطاع الحكومي والخاص لبناء رؤية استراتيجية يشترك الجميع فيها بالتخطيط 

 الرياضة في كندا. والتنفيذ، مما أدى إلطالق مجموعة كبرى لدعم 
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م ونظًرا لألزمـة املـاليـة أســـــــــــــهمـت 2008عـام  

ــــــــــ  مليارات  3هذه املجموعة بدعم قطاع الرياضة بـ

دوالر، وهــــــذا األمر لم يكن ليتحقق لوال مبــــــادرة 

املؤســـــــــســـــــــة الخيرية وقيادتها قاطرة التغيير، حيث 

لم تــــــدفع املؤســـــــــــــســـــــــــــــــــة ســـــــــــــوى ماليين معــــــدودة 

حبــــــة للتخطيط وجمع األطراف املختلفــــــة صـــــــــــــــــــا

العالقة، لكن الجهود أثمرت أضـــــــــــــعاف أضـــــــــــــعاف 

 هذا املبلغ. 

بلومبر  الخيرية منهجية فقد اتخذت مؤسسة  ،مثال أخير أضعه بين أيديكم 

قيادة التغيير عبر نشر البرامج والقوانين واالستراتيجيات املتميزة واملتعلقة بحل مشكل 

 االستراتيجيات والقوانين.معين، ومن ثم إقناع الدول بتبني مثل تلك 

على سبيل املثال قامت املؤسسة بتقديم دعم للدول في مجال مبادرة املؤسسة  

للحد من أضرار التدخين، وذلك عبر االستشارات القانونية والحلول واملعلومات 

 فحسب. 

دولة  60فإن أكثر من  م2006املؤسسة ترى أنها منذ تقديمها لهذا الدعم في عام  

ا من القوانين التي اقترحتها املؤسسة، وبذلك تكون قد حافظت على صحة أقرت عددً 

 ماليين شخص من آثاره. 4مليون شخص من أضرار التدخين، وأنقذت حياة  800

النمط اآلخر من التفكير االستراتيجي وهو النمط األقدم واألكثر انتشاًرا من  

 على تشكيل رسالة ورؤية في
ً
التغيير، ومن ثم بناء برامج  النمط السابق، يعتمد أوال

تتوقع احتياجات املجتمع املستقبلية، حيث يشرف على صياغة هذه البرامج مجموعة 

 ،جهت ملثل هذا النمط من التفكير االستراتيجي انتقاداتمن الخبراء واملختصين، وقد وُ 

منها: ضعف النتائج، وتجاهل االحتياجات اآلنية للمجتمعات، كذلك ضخامة التكاليف 

 إلى غير ذلك من االنتقادات.  ،اإلدارية، مع املدد الزمنية الكبيرة للتخطيط والتنفيذ
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ما يجدر ذكره هنا أن بعض املؤسسات الوقفية الخيرية يقدم خدمات مختصة  

بالتخطيط االستراتيجي املتميز واملبدع لصالح القطاع الوقفي. يمكن النظر على سبيل 

 (.nstitute Center for Strategic PhilanthropyMilken Iاملثال لتجربة مؤسسة )

وعلى كل حال فنحن بحاجة لنقل أدبيات وكتابات الغرب فيما يتعلق باستراتيجيات 

فهناك كتب ودراسات مفيدة يمكن أن يتفر  لها أحد الباحثين جمًعا  ،العمل الخيري 

 ودراسة.
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األداء الوقفي مراكز مراقبة املبحث الثاني: 

 والخيري 
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 مراكز مراقبة األداء الوقفي والخيري 
إذا كان عرض التجارب والنماذج الوقفية هو أمر جدير باالهتمام كما أسلفنا  

على نماذج معاصرة في مجال معين؟  االطالعسابًقا، فكيف يمكن للباحث أو الواقف 

هل يمكن لنا االستفادة  وجد مواقع مختصة بعرض مثل هذه النماذج الوقفية؟تهل 

من هذه األمثلة في إنشاء األوقاف الجديدة؟ أو ربما لتفصيل وقفية على أخرى من حيث 

 املنح والتبرع؟

ة، هنا أريد أن أحدثكم عن تجربة تتعلق باستحداث مراكز وقفية وخيري 

وتقييم عملها، بما يشكل نوًعا من الرقابة  اختصاصها عرض النماذج الوقفية

واملحاسبة من داخل القطاع الخيري أو الوقفي. ولست هنا بصدد عرض تجربة رقابة 

الدول على القطاع الوقفي والخيري، فهذا األمر حاصل في معظم دول العالم وإن كان 

 بدرجات متفاوتة. 

الشخص ي في عدد من الحق أن التجربة مفيدة جًدا وأفادتني على املستوى  

لها تطبيًقا في عاملنا العربي، وربما لو طبقت في بالدنا لكان لها مردود  األبحاث، ولم أَر 

 طيب بإذن هللا على مستويات مختلفة. 

إن مثل هذه املراكز ستجد لها مواقع إلكترونية ُيعرض فيها عدد كبير من النماذج  

تعلق بكل وقفية من معلومات إدارية الوقفية والخيرية، حيث يتم نشر وعرض كل ما ي

ومالية، مع إجراء عدد من املقارنات مع باقي الوقفيات، كل ذلك يتم بطريقة مبسطة، 

القرارات املناسبة يستطيع من خاللها الواقف أو املتبرع فهم املعلومة، وبالتالي إصدار 

 بناء على ذلك.
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 فوائد إنشاء مراكز مراقبة األداء الوقفي والخيري:

سأبين هنا اإليجابيات التي يمكن أن تتحقق حال استحداثنا مثل هذه املراكز،  

سواء على مستوى الواقف، أو على مستوى املؤسسات الوقفية، أو على مستوى 

 :جتمع ككلامل

: اإليجابيات على مستوى الواقف: 
ً
 أوال

املؤسسة الوقفية هي عبارة عن وكيل ونائب للواقف في سبيل تحقيق ما  .1

به. لكن في ظل ادعاء بعض املؤسسات الوقفية تحقيق اإلنجازات، على  أوص ي

خالف الواقع املتمثل بوجود انتهاكات وفساد مالي داخلي، هنا تأتي أهمية 

 دة من قبل مراكز مراقبة األداء.املعلومة من مصادر محاي

ا، وهنا هالتقارير املالية الصادرة عن املؤسسات الوقفية ال يمكن لكثيرين فهم .2

 يأتي دور هذه املراكز في وضع هذه املعلومات في قوالب مبسطة ومفهومة. 

توظف هذه املراكز خبراء ومختصين في طرق التقييم ومناهجه لكي يتم تقييم  .3

املتخصص  املؤسسات الوقفية بناء على أسس علمية، وهذا النوع من التقييم

 ال يتوفر في حق الواقف.

راكم الخبرات قامت بوضع معايير علمية بعض هذه املراكز وبفضل ت .4

 مدروسة ومتداولة لتقييم املؤسسات الوقفية. 

هناك اآلالف من املؤسسات الوقفية والخيرية العاملة على مستوى البلد  .5

تخير األفضل إلنفاق ماله؟ ي التساؤل كيف يمكن للواقف الواحد، وهنا يأت

ية ذات التصنيف األفضل هنا يأتي دور هذه املراكز إلبراز املؤسسات الوقف

ه إليها الواقف أمواله، بدل أن يتم اإلنفاق الخيري دون وعي لكي يوّجِ 

 ومسؤولية. 

مراكز مراقبة األداء تسهل للواقف الوصول إلى املعلومة بكل يسر وسهولة،  .6

كذلك توفر عليه الوقت والجهد، نظًرا لطريقة جمع وعرض وتبويب 

 املعلومات. 
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لدى الواقف، وهذا  "اإلنفاق الذكي والواعي"كز موهبة تنمّي مثل هذه املرا .7

 عموًما يقوي القطاع الوقفي، بل يقوي املجتمع. 

هذه املراكز تقدم للواقف عدة اعتبارات وأسس للتقييم، بناء عليها يمكنه  .8

التخير منها بحسب اهتماماته وميوله الشخصية، فبعض الواقفين يهمه 

ر السيولة، وآخر ينظر لحجم املصاريف حجم املمتلكات، وآخر يهتم باعتبا

أو األجور والرواتب، إلى غير ذلك من االعتبارات التي توفرها تلك املراكز في 

 قوالب مبسطة. 

الدراسات والبحوث أشارت إلى زيادة معدل إنفاق الواقف أو املتبرع عند  .9

 وجود طرف ثالث محايد يقيم أداء املؤسسة الوقفية. 

على عدد كبير من التجارب  وقف جديد االطالع ستطيع من أراد إنشاءي .10

الوقفية في تخصص معين، كما يمكنه التخير منها بحسب درجة األداء 

والتقييم، ومن ثم يمكن للواقف أن يبدأ من حيث انتهت إليه مثل هذه 

األوقاف املتميزة، كذلك الوقوف على نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف، كما 

 ارنات مفيدة في هذا اإلطار. أن هذه املراكز تقدم مق

تقدم مثل هذه املراكز رؤية يومية ملا يجري في القطاع الخيري من إنجازات  .11

أو إخفاقات، حيث تعرض تلك األحداث في اإلعالم، وبالتالي هذا يمكن 

الواقف من متابعة ورصد أي إخفاق يتعلق بأمواله التي رصدها، وربما 

 جود انتهاك لدى وقفية بعينها.متابعتها قبل أن تضيع سدى في حال و 

مكنت مثل هذه املراكز للواقف التواصل املباشر، حيث يمكنهم تقديم  .12

 اسات ذات اختصاص باهتمام الواقف.نصائح ودر 
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 ثانًيا: اإليجابيات على مستوى املؤسسات الوقفية والخيرية: 

مراكز مراقبة األداء تبني جسور الثقة بين األفراد واملؤسسات الخيرية، كما  .1

أنها تقوي جانب املؤسسات الوقفية الفاعلة املهتمة بحق ومسؤولية بحل 

إشكاالت املجتمع، ومن ثم زيادة املنح املالية املوجهة لها على حساب 

 املؤسسات الوقفية الضعيفة. 

االستفادة من مواطن الخلل التي تعرضها  يمكن لقيادات املؤسسة الوقفية .2

مراكز الرقابة في حقها، ومن ثم استخدام تلك املعلومات في وضع 

االستراتيجيات والسياسات في املستقبل لتالفي مثل تلك السلبيات. كما يمكن 

للمؤسسات الوقفية االستفادة من اإلحصاءات املوجودة في مثل هذه املواقع 

 لى أسس علمية. لتطوير أعمالها بناء ع

تقدم مثل هذه املراكز إحصاءات حول أولويات اإلنفاق لدى املتبرع، وهذه  .3

الدراسات ضرورية لفهم نفسية املتبرع، وقد ينبني عليها وضع سياسات 

 مختلفة. 

يمكن للمؤسسة الوقفية استخدام نتائج تقييم األداء كأداة تسويقية لجلب  .4

% من 50عدة دراسات أن أكثر من املنح وتكثيرها، وهذا ما أشارت إليه 

املتبرعين يهمهم النظر إلى محكم خارجي لتقييم أداء املؤسسة الخيرية. انظر 

 الشكل أدناه.

دراسة أخرى بينت أن حجم التبرعات الواردة للمؤسسة الخيرية يزيد في حال  .5

 تقييم املؤسسة بشكل إيجابي من طرف ثالث مستقل.



 

218 

 

 

نعم

20%

متوسط

20%

جيد

32%

ال

28%
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ا: اإليجابيات على مستوى صناع القرار من القانونيين واإلعالميين والباحثين: 
ً
 ثالث

تشكل املعلومات التي تنشرها مثل هذه املراكز فرصة لصناع القرار والباحثين  .1

لتطوير هذا القطاع، خاصة في مجال القوانين املتعلقة بحماية املال الوقفي 

 د في هذا القطاع. والخيري، ومن ثم وقف التجاوزات والفسا

تقوم هذه املراكز بإصدار عدد من التقارير اإلحصائية املهمة لذوي  .2

 االختصاص من القانونيين والباحثين. 

بعض هذه املراكز يقوم بالتعاون مع أجهزة الدولة املختلفة ومع وسائل  .3

 اإلعالم في حال وجود انتهاك يستوجب املالحقة القانونية. 

مراقبة األداء بالنظر ألهمية املؤسسات الوقفية والخيرية تتبع أهمية مراكز  .4

ذاتها باعتبار هذا القطاع حيوي للدول املعاصرة، فعلى سبيل املثال أوردت 

( األمريكية أن عدد الناشطين في القطاع الخيري Hopkinsدراسة لجامعة )

ا مليوًنا بين عامل ومتطوع، كما أن اإليرادات الناتجة عن هذ 70األمريكي 

وهو  تريليون دوالر، 1،9القطاع بما فيه من قطاع صناعي وتجاري ما يقارب 

 ( لكندا وأستراليا وروسيا مجتمعة. GDPما يتجاوز حجم )

ال بهدف  ،وعليه فإننا نحتاج إلى مزيد من األدوات التي تعين على رقابة هذا القطاع 

أن أفضل وسيلة  ةظإقصائه، ولكن بهدف تطويره نحو مزيد من الفاعلية، ومع مالح

للرقابة على هذا القطاع هو أسلوب الرقابة من داخل القطاع الخيري نفسه ال أسلوب 

 رقابة الدولة وإن كان مطلوًبا في الوقت ذاته.
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 أهم وأشهر مراكز مراقبة األداء الوقفي والخيري: 

 هذه أهم وأشهر مراكز مراقبة األداء، على سبيل املثال ال الحصر:  

o (American Institute of Philanthropy:) 

 مقر املؤسسة في شيكاغو، والتقييم لديهم يتم 

(، املوقع اإللكتروني F( إلى )+Aبحسب األحرف من )

مؤســــســــة وقفية وخيرية،  500لـــــــــــــــــ  ايتضــــمن تقييًم 

 وشعار املوقع اإللكتروني عبارة عن كلب حراسة. 

o (Charity Navigator:) 

 ا.الحًق  سنتكلم عنها بتفصيل 

o (BBB GIVE:) 

ات، كما اندماجنتجت هذه املؤســـــــــــســـــــــــة عن عدة  

م أنها تتميز بوضــــعها معايير خاصــــة على أســــاســــها تقيَّ 

 هي: ،محاور  4معياًرا ضمن  20املؤسسات، لديها 

 .الوضع اإلداري للمؤسسة الخيرية •

 .مدى التأثير واإلنجاز •

 .الوضع املالي •

 قضايا متعلقة بجمع التبرعات. •

o (Guide Star:) 

م املؤســـــــــــــســـــــــــــات الخيرية هذه املؤســـــــــــــســـــــــــــة ال تقيِّ  

وإنمـا تقوم بنشـــــــــــــر الوثـائق، حيـث تملـك  ،فحســـــــــــــب

 مليون مؤسسة.  1,9مليون وثيقة تتعلق بـ  5هذه املؤسسة حوالي 
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املالحظ أن هذه املؤسسات املستقلة األربع جغرافًيا تتبع للواليات املتحدة  

أكثر تميًزا من حيث عدد وقوة مثل هذه املراكز.  األمريكية، حيث إن التجربة األمريكية

ا لدى بعض الدول األخرى كبريطانيا وأستراليا وكندا على 
ً
في الجانب اآلخر الحظت تحفظ

قضية التقييم الخارجي املستقل ألداء املؤسسات غير الربحية، لذا في هذه الدول ستجد 

ًرا في تقييم أداء املؤسسات، املحاوالت في هذا اإلطار ضعيفة، كما أن لتلك الدول دو 

ا للواليات املتحدة األمريكية. 
ً
 بالنظر لوجود مفوضيات عليا للعمل الخيري فيها، خالف

أيًضا مما يجدر ذكره هنا أن معظم املراكز تقدم خدمة التقييم ألداء املؤسسات  

طة الوقفية والخيرية كما ذكرنا، لكن بعض هذه املراكز تنشر األرقام في قوالب بسي

 ومفهومة، وتترك الحكم للقارئ. 

كذلك نالحظ أن هناك تنافًسا قوًيا بين هذه املراكز ألخذ أكبر حصة من  

املصداقية لدى الجمهور، وبالتالي فإن لذلك أثًرا ال يمكن إنكاره على تغيير وجهة املنح 

ف من والتبرعات املالية، فقد بينت إحدى الدراسات أن املنح والتبرعات املالية تختل

مؤسسة ألخرى بالنظر إلى قوة املركز أو املحكم الخارجي. الشكل أدناه يبين ترتيب كل 

 الجمهور األمريكي. مركز من حيث قوة األداء بحسب رأي

 مثال تطبيقي: 

سأضرب  ،لتقريب الصورة للقارئ الكريم، ولكي تتوضح فوائد مثل هذه املراكز

 تطبيًقا، وكلي أمل أن تعمم مثل هذه األفكار في بالدنا، وإن كان يقف في وجه 
ً
مثاال

 ذلك عوائق فال مانع أن تذلل. 

(، له موقع على الشبكة Charity Navigatorسأحدثكم عن مركز مراقبة األداء )

 8,000اإللكترونية بذات االسم، وهذا املركز يقدم معلومات وإفصاحات عن 

 مؤسسة غير ربحية.  1,100سة غير ربحية، كما أنه يقيم وضع مؤس

م حين 2001( أنشأه أحد كبار املتبرعين عام Charity Navigatorهذا املركز )

وجد نفسه أمام إشكالية فيما يتعلق باملنح الخيرية، ونظًرا ملا كان يسمعه عن 

الخيري، فكانت االنتهاكات والفساد املالي الذي تلبست به بعض مؤسسات العمل 

تنمية توجهات اإلنفاق الخيري الواعي، وبما "نشأة هذا املركز، وفق رؤية مفادها: 

ا وتغيًرا
ً
 ."في معالجة اإلشكاالت اليومية يشكل فارق
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لهذا املركز مجلس أمناء ومجلس استشاري ولوائح وتقارير مالية تصدر سنوًيا، 

لتبرعات واملنح من قبل املؤسسات ولتعزيز استقاللية هذا املركز فإنه ال يتلقى ا

الوقفية والخيرية التي يقوم بتقيمها، لكن املوقع اإللكتروني ُيدعم من خالل عدد من 

 The New( و )FORBES( و )CNN( و )FOXمثل ) ،املؤسسات اإلعالمية الراعية

York Times م، 2015ماليين زائر في العام  9(، وقد وصل عدد زوار املوقع اإللكتروني

 
َ
موقًعا إلكترونيا للعام  50( موقع املؤسسة كأفضل Timesمت مجلة )يَّ حيث ق

 م. 2006

عند دخولك إلى الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للمؤسسة ستجد تصنيًفا 

للمؤسسات غير الربحية من حيث العمل الخيري الذي تمارسه، وهذا التصنيف 

ي قطاع الصحة أو البيئة أو التعليم على وقفيات ف االطالعمهم، فيمكنك من خالله 

أو رعاية األطفال إلى غير ذلك من التصنيفات التي تناسب اهتماماتك الوقفية. كما 

وقد تم تطويرها بنظام فلترة متميز يتيح  ،يمكن استخدام خاصية البحث في املوقع

لك الوصول إلى معلومات دقيقة جًدا تتعلق على سبيل املثال بتصنيف املؤسسات 

من حيث قيمة املصاريف  ن حيث الحجم، أو من حيث التقييم إيجاًبا أو سلًبا، أوم

 إلى غير ذلك من االعتبارات.  ،اإلدارية، أو قيمة أجور املدراء، أو الجانب االستثماري 

كما أن املوقع يقدم لك مجموعة من اإلحصاءات املفيدة في العمل الوقفي 

( حيث تقدم Top Ten) "عشر مؤسسات"مثل اإلحصاءات املتعلقة بقائمة  ،والخيري 

 لك ذلك كله بالنظر إلى اعتبارات كثيرة من أهمها: 

 مؤسسات من حيث عدد األتباع.  10أفضل  .1

عين في قنوات التواصل مؤسسات من حيث عدد املتواصلين واملتاب 10أفضل  .2

 االجتماعي.

 مؤسسات من حيث املمتلكات.  10أفضل  .3

 مؤسسات.  10 أسوأ .4

 مؤسسات لديها أزمة مالية حالية.  10 .5
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 أكثر املؤسسات دفًعا ألجور املدراء.  .6

 أقل املؤسسات دفًعا ألجور املدراء.  .7

 أفضل مؤسسات من حيث التقييم.  .8

يمكنك أن تجد االعتبار أو املســــــــــــألة التي تهمك لتعالج املشــــــــــــكلة  ،وهكذا دواليك

 
ً
من  التي لــديــك، أو تطور العمــل الــذي تقوم بــه، وفق طرق علميــة مــدروســــــــــــــة، بــدال

إدارة الـــعـــمــــــل الـــخـــيـــري 

 بارتجال.

عـــنــــــد الـــبـــحــــــث عـــن 

وليكن  ،أحد الوقفيات

 Charityوقفيـــــة املـــــاء )

Water)،  ســـــــــــــــــــيـــــــظـــــــهـــــــر

لـــــلـــــقــــــارئ تـــــفــــــاصـــــــــــــــــيــــــل 

متعلقــــة بـــالوقفيــــة على 

 النحو التالي: 

تقييم الوضع املالي واملحاسبي للمؤسسة عبر نظام النجوم، حيث تحصلت  .1

 نجوم.  4الوقفية على 

 والئحة باملصاريف.  ،ة بمصادر الدخلييظهر لك أيًضا الئحة تفصيل .2

 األرقام.رئ فهم ر لك أيًضا بعض الرسوم البيانية التي تبسط للقاظهَ كما يَ  .3

ر املوقع األرقام املتعلقة بأجور املدراء وقيادات املؤسسة وكم نسبة ظهِ كما يُ  .4

 تلك األجور من املصاريف اإلدارية.

كما يبين لك املوقع أسماء لوقفيات ومؤسسات خيرية أخرى لها عالقة  .5

 بالقطاع الذي تعمل به هذه الوقفية. 

طالع على وقفيات ومؤسسات خيرية كما يقدم لك املوقع نصائح وتوصيات لال  .6

 أخرى تحصلت على تقييمات متميزة. 
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على املزيد عن  االطالع( إذا أردت Charity Waterفي ذات الصفحة املتعلقة بـ ) .7

 هذه املؤسسة فيمكنك ذلك من خالل البنود التالية املوجودة أعلى الصفحة: 

 م للجمهور. تقدَّ (: البرامج التي تعمل عليها املؤسسة حالًيا و Programs) -أ

(: تقييم املؤسسة خالل السنوات السابقة من Historical Rating) -ب

 ل موقع مراقبة األداء. بَ قِ 

 تقرير مالي مختص تقوم املؤسسة بتعبئته التزاًما منها بالقوانين. (:IRS) -ج

أما من حيث االعتبارات التي تم بناًء عليها تقييم تلك املؤسسات فهي مختلفة  

 مركز آلخر، لكني هنا أذكر أهم تلك االعتبارات: متباينة من 

ن و ن معظم مراكز األداء متفقاعتبار اإلنفاق على املصاريف اإلدارية، حيث إ .1

أن تصرف على املشاريع. بد  ال% من األموال املرصودة للبرامج 75-60على أن 

 ومن ثم ضرورة عدم اإلغراق في املصاريف اإلدارية. 

اإلدارية املنفقة على جمع التبرعات، والنسبة األفضل اعتبار حجم املصاريف  .2

 % من إجمالي حجم التبرعات.35-25 بين تتراوح

ومدى قدرة املؤسسة على تمويل نفسها ملدة سنة  ،اعتبار صافي املوجودات .3

 كاملة. 

 مدى قدرة الجمهور على الدخول ملعلومات املؤسسة املالية.  .4

 مدى وجود تدقيق محاسبي داخلي.  .5

 أشخاص.  5ر وجود مجلس أمناء ال يقل عن اعتبا .6

 .اسنويً  اتاجتماع 3-2 بمعدل اعتبار وجود اجتماعات ملجلس األمناء .7

 ضارب املصالح ضمن لوائح املؤسسة.اعتبار وجود الئحة ت .8

 لى املؤسسة من قبل مجلس األمناء.مدى اإلشراف املشترك ع .9

 حجم مكافآت مجلس األمناء. .10

 تقييم كفاءة املشاريع. .11
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ا الختالف هذه االعتبارات في تقييم املؤسسات الوقفية فقد جرى انتقاد ونظرً 

 عمل هذه املراكز بما يلي: 

ب مهمة الفهم على صعِّ املنهجيات مختلفة، وأحياًنا النتائج مختلفة، مما يُ  .1

 املتبرع أو الواقف نظًرا لوجود فارق في النتائج. 

 لى أخرى. تطبيق بعض املنهجيات على مؤسسات وعدم تطبيقها ع .2

مثل التركيز على اعتبار حجم الرواتب  ،اإلغراق في التركيز على بعض املعايير .3

 أو األجور أو املصاريف اإلدارية، مقابل إهمال حجم اإلنجازات. 

أدى تّركز بعض التقييمات على أساس حجم املصروفات اإلدارية إلى انصراف  .4

عدد من املؤسسات الوقفية والخيرية عن اإلنفاق املتعلق برفع املستوى 

 اإلداري داخل املؤسسة من خالل إلغاء مصاريف التدريب والتقييم. 

في والخيري أما من حيث املصاريف السنوية لتسيير عمل مراكز تقييم األداء الوق 

فيتم عن طريق التبرعات، باإلضافة ملا تحصله تلك املراكز من أرباح ناتجة عن 

 الدعايات اإلعالمية، كذلك املبالغ املتحصلة نتيجة ألعمال مدفوعة األجر. 

( لعام Charity Navigatorوهذا رسم بياني يبين أوجه الدخل والريع ملؤسسة ) 

 ، أيًضا هذا جدول يبين أوجه اإلنفاق لذات املؤسسة لذات السنة املالية. م2013

 :(Charity Navigatorموارد املؤسسة ) •

 

 

 

 
منح من املدراء

$284,893

18%

تبرعات من االفراد

$871,970

53%

تجهيزات املؤسسة

$235,500

14%

إعالنات

$153,150

9%

استثمارات

$51,304

3%

بيع معلومات

$26,428

2%

محاضرات إعالمية

$8,500

1%
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 :(Charity Navigator) أوج  اإلنفا  للمؤسسة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا جزء مما أحببت أن أعرضه لكم حول مراكز مراقبة األداء، وكما رأينا فإن  

لها دوًرا مهًما في نشر وتقييم السلوكيات الخاطئة التي تتلبس بها بعض مؤسسات العمل 

 الخيري، كما أن لها دوًرا في تطوير وتنمية هذا القطاع. 

ل تقييمات هذه املراكز أيًضا الجدول املرفق يبين لك كيف يمكن لنا أن نجمع ك 

ومن ثم تغيير أمزجة  ،في رسم واحد، ثم تقديمها للمؤسسات اإلعالمية وللجمهور 

 الجمهور في طرق املنح. 

خدمة برامج التقييم

$1,059,080

75%

إداريات عامة

$147,275

10%

تطوير وجمع تبرعات

$206,643

15%
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اإلفصاح والشفافية لدى املبحث الثالث: 

 املؤسسات الوقفية
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 اإلفصاح والشفافية لدى املؤسسات الوقفية
ة كنت بيالتقارير املالية لبعض املؤسسات الوقفية الغر عندما كنت أراجع  

أتعجب من بساطتها وحسن تبوبيها، األمر الذي يّسهل عليَّ كباحث غير متخصص في 

 علم املحاسبة قراءة تلك األرقام ثم االستفادة منها. 

أيًضا مما أثار تعجبي هذا الكم الكبير من اإلحصاءات عن التجربة الخيرية  

ي كل ما يتصل بها. لقد دفعني ذلك للتساؤل والتفكير ملًيا حول أسباب هذا الغربية، وف

 التميز فيما يتعلق بهذه الجزئية. 

فوضعت لها أفضل  ،لقد قامت بالدنا باالهتمام بشؤون الشركات التجارية 

ال، كما ألزمت الدول املعايير املحاسبية التي توصلت إليها الدول املتقدمة في هذا املج

نشر تلك التقارير املالية في مواقع إلكترونية ب - خاصة املساهمة منها - شركاتتلك ال

تابعة للدولة، كما تقوم بعمل دراسات دقيقة عن هذا القطاع، بما يمكن صناع القرار 

 داخل املؤسسة وخارجها من االستفادة الكاملة من تلك املعلومات. 

لقطاع الخيري، حيث ترى عدم لكن األمر مختلف تماًما عندما يتعلق األمر با 

املباالة بوضع مثل هذه املعايير املحاسبية، أو ترى تقصيًرا في درجة االهتمام في تطوير 

تلك املعايير لتواكب مثيالتها في الدول املتقدمة، بل أحياًنا ال تستطيع الوصول للتقارير 

 املالية الخاصة بقطاع العمل الوقفي والخيري. 

من االهتمام بعنصر اإلفصاح  بد الوير القطاع الوقفي والخيري فإننا إذا أردنا تط 

الذي توفره لنا القوائم املالية، لكننا في الوقت ذاته نريد أن تّوفر لنا تلك القوائم املالية 

املعلومات التي نريد وبلغة بسيطة ومفهومة تمكننا من صناعة القرار داخل وخارج 

 املؤسسة الوقفية.

ا بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة للمساعدة في إيجاد فليست األرقام   
ً
املالية هدف

البدائل والحلول واتخاذ القرارات السليمة، وإنه من املستغرب أن تملك معظم شعوب 

العالم معايير محاسبية ألزمت بها العاملين في القطاع الخيري بينما نحسب جهودنا في 

 قليد واملحاكاة.ولو على سبيل التهذا املضمار قد تكون معدومة 
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في الصفحات القادمة سأستعرض بعض القضايا املتعلقة باإلفصاح عن  

املعلومات لدى املؤسسات الوقفية، وليس في خاطري بالطبع إقحام القارئ الكريم 

بتفاصيل العمل املحاسبي، لكن كل ما في األمر هو الرغبة في خلق قناعات لدى العاملين 

عنصر اإلفصاح وفق أصول علمية مدروسة تواكب  في املؤسسات الوقفية بأهمية

 التطورات بشكل دائم.

o  :أهمية اإلفصاح املحاسبي في القطاع الوقفي 

إن نشر املؤسسات الوقفية لقوائمها املالية وفق أسلوب عرض سهل وموحد،  

ووفق معايير محاسبية مدروسة، ووفق أنظمة قانونية ملزمة، له مبرراته وفوائده 

 من أهمها:  ،مختلفةعلى صعد 

تعد القوائم املالية أداة لقياس وتوصيل املعلومات التي تمكن من الحكم على  .1

 أداء املؤسسة الوقفية إيجاًبا أو سلًبا. 

تحتاج املؤسسة الوقفية إلى املعلومات املحاسبية ملمارسة الرقابة الداخلية  .2

 على الخطط والبرامج. 

اذ القرارات على املستوى الداخلي تعد البيانات املحاسبية األساس التخ .3

 للمؤسسة، وعلى مستوى صناع القرار والباحثين. 

انضباط طريقة العرض في القوائم املالية لجميع املؤسسات الوقفية هو مما  .4

يسهل عملية إجراء املقارنات بين املؤسسات الوقفية، كما يسهل عملية إجراء 

 طاع. اإلحصاءات والدراسات املهتمة بتطوير هذا الق

تحتاج الدول املعاصرة إلى هذه التقارير املالية ملمارسة واجب الرقابة  .5

 والتفتيش. 

إن االختالف في طبيعة كل من املؤسسة الوقفية والخيرية والتجارية، يحتم  .6

ا في طبيعة اإلفصاح املطلوب.
ً
 اختالف

التقارير املالية السليمة تزيد من عنصر الثقة باملؤسسة الوقفية، وتعزز  .7

 نصر املنافسة. ع
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تقوم الدول املتقدمة بتطوير املعايير املحاسبية للقطاع الخيري دورًيا، مما  .8

يكسب مؤسسات العمل الخيري هناك مزيًدا من القوة واملصداقية على 

مستوى العالم، ومن ثم يعزز منافستها وحجم التبرعات الواردة إليها، وبالتالي 

 توسع أعمالها. 

فصاح املحاسبي من أهمية القطاع الخيري نفسه بالنظر أخيًرا تأتي أهمية اإل  .9

 لكثرة املؤسسات العاملة فيه، ومن ثم الرغبة في تطويره وحمايته. 

o  :واقع اإلفصاح املحاسبي في القطاع الخيري العربي 

ال تتوفر في الدول العربية معايير محاسبية مدروسة للقطاع الخيري والوقفي،  .1

 م تطبيقه إلحدى الدول كما سأذكر الحًقا. مع استثناء نص مشروع لم يت

شكل حاجات العمل الخيري والوقفي تختلف باختالف املجتمعات )ولو ب .2

من دراسة املعايير املحاسبية التي تالئم احتياجات املستخدمين بد  نسبي(، وال

معايير  وخاصة العاملين في القطاع الوقفي اإلسالمي، ثم إن هذه املعايير هي

من تطويرها بالشكل الذي يناسبنا وبغض النظر  بد املحصلة وال اجتهادية في

 عن محدودية هذا االختالف. 

تنازع الجهات املشرفة على العمل الوقفي والخيري، وبالتالي تنازع تلك الجهات  .3

في إصدار معايير خاصة بها، وهذا يؤدي إلى اختالف العرض في القوائم املالية 

لتالي هذا يؤدي إلى صعوبة إجراء املقارنات على مستوى البلد الواحد، وبا

 واإلحصاءات وربما الرقابة والتفتيش. 

املعايير املحاسبية املطبقة حالًيا في معظم الدول العربية هي مزيج من املعايير  .4

 املحاسبية التجارية والحكومية. 

 ُيترك في كثير من األحيان ملكاتب املراجعة املحاسبية حرية التصرف واالجتهاد .5

في الكيفية التي يتم بموجبها اإلفصاح، وهذا يؤثر على طريقة العرض 

  والتبويب على مستوى املؤسسة الواحدة.
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o  :طبيعة اإلفصاح املحاسبي الذي نريد 

  
ً
وما الذي نريده أن يظهر من  ؟من هذه التقارير املالية "نحن"ما الذي نريده  اإذ

ا بحد ذاتها، لكنها وسيلة للفهم 
ً
خالل هذه األرقام؟ فكما قلنا هذه األرقام ليست هدف

 واتخاذ القرار. 

ساؤل آخر يتعلق بتحديد من اإلجابة عن هذا التساؤل يستلزم منا اإلجابة عن ت 

املالية؟ وما الذي ؟ ومن هي تلك الجهات املهتمة بالقطاع الوقفي وتقاريره "نحن"

هم مدراء  "نحن"إظهاره وعرضه وتبويبه؟ هل  ي يهمنا من تلك األرقام حتى يجر 

الوقفيات؟ أم مسؤولي االستثمار داخل الوقفية؟ أم هم شركات تريد أن تطور 

على أرقام تلك املؤسسات؟ أم هم شركات تريد  االطالعأدوات استثمار وقفية وتريد 

...  ؟توى اإلداري لتطوير أدوات إدارية خاصة باألوقافإجراء اإلحصاءات على املس

 أم ... أم ... أم؟!

لقد اطلعت أثناء كتابتي لهذه السطور على محاولة لصياغة نص مشروع معايير  

محاسبية للقطاع الخيري على مستوى اململكة العربية السعودية، وهي املحاولة 

تمدة في األصل على إجراء مقارنات الوحيدة في عاملنا العربي لألسف، وهي محاولة مس

مع التجارب الخيرية العاملية. ومع تقديري الشديد للجهد املبذول لكن يؤخذ عليه أن 

 املستفيدين تم من خالل إجراء مقارنات مع التجربة الغربية. تحديد

أعلم أن نص املشروع لم يغفل خصوصية األوقاف اإلسالمية في أسلوب عرض  

كني آمل قبل إطالق املشروع الجلوس مع املختصين في قطاع القوائم املالية، ل

 الوقف الستقراء احتياجاتهم من األرقام لطرق التبويب والعرض. 

تحديد طبيعة املستفيدين واملستخدمين من التقارير املالية إننا إذا استطعنا  

ع يراد وضع اإلطار التالي ألي مشرو  ناالوقفي، فإننا أيًضا يمكن الصادرة عن القطاع

 وضعه على النحو التالي: 

القوائم املالية يجب أن تفصح بشكل شامل عن جميع الحقائق املهمة لكل  .1

 حتملين واملهتمين بهذه األرقام.املستخدمين امل
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لقد بينت الدراسات الحديثة أن املعلومات واألرقام املتعلقة بإظهار مدى  .2

من أهم األرقام التي  كفاءة برامج املؤسسة، وحجم اإلنجازات املتحصل، هي

 وخاصة الواقف واملتبرع.  ،قطاعات املستخدمين تفيد

كما بينت الدراسات الحديثة ضرورة عدم االقتصار على إظهار األرقام  .3

املتعلقة باملصروفات واألجور والرواتب والدورات والتخطيط دون االهتمام 

 باألرقام التي تبين ما تم تحصيله من إنجاز. 

لية منضبطة من حيث العرض لكل املؤسسات الوقفية نريد قوائم ما .4

 والخيرية. 

نسبًيا كما أشارت إلى ذلك الدراسات، واالبتعاد عن  ةنريد قوائم مالية مفهوم .5

التعقيد، بحيث يتدرب القارئ على فهمها ويسهل عليه دورًيا مراجعتها، مع 

يب رتكز على طريقة عرض وتبو تة أن عملية تبسيط الفهم يمكن أن مالحظ

 القوائم املالية. 

o :تجارب اإلفصاح في الدول الغربية 

املؤسسات غير الربحية بتعبئة نموذج  في الواليات املتحدة األمريكية تقوم أغلب 

عــــرف بــــرقــــم ) (، وهــــو تــــــابــــع لــــــدائــــرة 990يــــُ

ضـــــــــــــريبــــة الــــدخــــل. حيــــث يوجــــد منــــه عــــدة 

نماذج بحســـب حجم ممتلكات املؤســـســـة، 

النموذج إال وال يعفى أحـــد من تعبئـــة هـــذا 

في حدود ضيقة، ومن يتأخر في تقديم هذا 

 يتعرض للغرامات. التقرير سنوًيا

نشر هذه التقارير وتقديمها على كما تقوم الدولة بإجبار املؤسسات غير الربحية  

على ماليين من هذه التقارير في  االطالعلكل من يطلبها دون تأخير، ولذلك نستطيع 

أن هذا النموذج هو الذي تعتمد عليه مراكز مراقبة  مواقع إلكترونية خاصة، كما

 األداء آنفة الذكر لكي تقيم وضع املؤسسة باعتبارات متعددة. 
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( وضع في األصل ألهداف ضريبية، إال أنه يجري 990ومع أن هذا النموذج ) 

تطويره بشكل مستمر لكي يعبر عن مجموعة من اإلفصاحات الضرورية لكافة 

ين، لذا فإن مراكز الدراسات تعتمد عليه للقيام باإلحصاءات املهتمين واملستخدم

 بكل سهولة ويسر، نظًرا النضباط العرض. 

( ليس النموذج املالي الوحيد املطلوب، فبعض الواليات تطلب 990النموذج رقم ) 

مزيًدا من التقارير املالية التي تأخذ بعين االعتبار املعايير املحاسبية املختصة 

 بالقطاع غير الرب ي. 

ا نظًرا لوجود جسم موحد يشرف  
ً
أما في بريطانيا فتجربة اإلفصاح أكثر انضباط

وهو املفوضية العليا للعمل الخيري، حيث إنه اإلطار الوحيد  ،يري على العمل الخ

الذي ينظم املعايير املحاسبية املتعلقة بالعمل الخيري، كما يتم اإللزام بتعبئة نماذج 

 محددة يتم ملؤها عبر الشبكة اإللكترونية. 

ة وبغض النظر عن اشتراطات الدول املتقدمة عما يجب إيراده في التقارير املالي 

السنوية، إال أن ما يمكن مالحظته أن عدًدا ليس بالهين من املؤسسات الوقفية 

سواًء من حيث الشكل أو  ،والخيرية كان مبدًعا في التعاطي مع هذه التقارير

املضمون، فاألرقام املحاسبية تعرض في شكل بسيط مع إحصاءات ومقارنات 

تبين مدى  االتقارير قصصً ورسوم بيانية يمكن ألي قارئ فهمها، كما تعرض تلك 

التأثير الذي حققته املؤسسة، كما أن هناك بعض املؤسسات تورد في تقاريرها 

الخطة االستراتيجية ومدى تطور تنفيذها. وكذلك الخطة االستثمارية من حيث 

طبيعة االستثمارات وتقييم األداء االستثماري، وفي املحصلة تشكل تلك التقارير 

 املماثلة لها.  تجارب غنية للوقفيات
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 مجموعات الت ييد والدعماملبحث الرابع: 
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 مجموعات الت ييد والدعم
عناصر التميز في التجارب األخرى ال تنتهي، أنقل لكم هنا كيف استطاعت 

املؤسسة الوقفية والخيرية استغالل وتوظيف ما يطلق عليه اسم مجموعات التأييد 

(Advocacy ).لتحقيق أهدافها 

( مدلوله واسع، ويشمل التعبير عن الرأي الشخص ي Advocacyمصطلح ) 

والجماعي حول قضية ما، وقد استخدمت املجموعات السياسية هذا األسلوب لحشد 

 التأييد لها في قضايا تهم الناخب وتؤيدها املجموعة السياسية. 

لقد كان للمؤسسة الوقفية والخيرية الغربية نصيب من استخدام هذا األسلوب  

من أهمها: التوسع في تحقيق أهداف املؤسسة من  ،لعدة اعتبارات وأسباب بالنظر

من املجتمع ملناصرة قضية تهم املؤسسة الوقفية،  خالل توحيد رؤية قطاع عريض

بل تحتاج لتكاتف جهود  ،خاصة أن املؤسسة الوقفية ال يمكنها حل اإلشكاالت لوحدها

القطاعات الحكومية والخاصة لقضاياها وأهدافها التي قد تكون مشتركة بينهم في 

 األصل. 

التجربــــة الغربيــــة تــــدلــــل على أهميــــة هــــذا  

ي حل كثير من اإلشـــــــــــــكاالت األســـــــــــــلوب ونجاعته ف

من خالل تشـــــــــــــكيــــــل مجموعــــــات ضـــــــــــــغط تهتم 

مثل تغيير ســــــياســــــات  ،بالتغيير في عدة قطاعات

التعليم والصــــــــحة واالقتصــــــــاد، وبما يتجاوب مع 

أهداف املؤســســة الوقفية على املدى القصــير أو 

 البعيد. 

لكن مجموعات الضــــــــغط في مجال العمل  

س بالعم خذ على بعضــــها التلبُّ
ُ
ل الســــياســــ ي، ومن ثم توظيف عمليات الضــــغط الخيري أ

لصــــالح الجماعات الســــياســــية والحزبية، ولذا قامت الدول الغربية بســــن مجموعة من 

 القوانين التي توضح متى تعتبر مثل هذه املجموعات سياسية ومتى تكون خيرية. 

 دروس وقفية

كيف يمكن للمؤسسة  •

أهدافها الوقفية تحقيق 

 من غير منح املال؟

كيف يمكن للمؤسسة  •

الوقفية استغالل تفاصيل 

 صغيرة لتحقيق أهدافها؟
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وة ال أريد التوسع في هذا املوضوع فالتفاصيل فيه كثيرة، وربما يتناولها أحد األخ 

الباحثين في بحث مستقل، لكن كنت أود هنا بيان ضرورة عدم إهمال أية تفاصيل 

 صغيرة يمكن أن توسع من قدراتنا على تحقيق األهداف الوقفية وبأقل قدر من األموال. 
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 شركة آفا  األوقاف
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 شركة آفا  األوقاف
  

o من نحن 

في مجال األوقاف تقدم خدمات متكاملة تغطي كافة احتياجات  ةشركة متخصص

 وق الوقفي عبر أربع أنشطة أساسية:الس

 املنح والصرف. •

 التطوير والتدريب. •

 االستشارات. •

 ستثمار.إدارة األوقاف واال  •

 

o استراتيجيتنا 

 الرؤية: •

م وقاف بأعلى معايير الجودة والتميز لتعظيشركة رائدة في تأسيس وتطوير األ 

 .آثارها االقتصادية واالجتماعية

 الرسالة: •

في مجال تأسيس وإدارة وتطوير  ستراتيجية وتنفيذية متكاملةتقديم حلول ا

 .التنموي املستدام وقاف بأنجح الوسائل الحديثة والتقنيات لتعظيم األثراأل 

 القيم: •

 .املصداقية وااللتزام ▪

 .الشراكة ▪

 تقان.اإل ▪

 .املسؤولية ▪

 .اإلنجاز ▪
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o  تقديم الخدماتأسلوبنا في 

حتياجات ومتطلبات الفهم العميق والدقيق ال  هوفي تقديم الخدمات املتبع  أسلوبنا

م ذلك عبر ويتمع املحافظة على خصوصيته. الشريك ومعرفة طموحاته وتوقعاته 

 ،اللقاءات :ومنها ،دوات التي تيسر تحقيق أهداف الشريكمجموعة من الوسائل واأل 

ي ستتم فيه ذطار ونطاق العمل البين الطرفين لتحديد اإل  والزيارات املتبادلة

ومن ثم تدفق  ،راجعة الدقيقة لألدبيات والوثائق املتاحةاملعالجة والتحليل وامل

 بأول التقارير بشكل منتظم ليسهل على الشر 
ً
 .يك الوقوف على املشروع أوال

 

o خدماتنا 

 االستشارات: •

 ة.تأسيس أوقاف وإدارات وقفية للجهات الخيري ▪

 تأسيس أوقاف وإدارات وقفية للجهات املانحة. ▪

 تأسيس أوقاف لرجال األعمال. ▪

 تقديم االستشارات القانونية ومتابعة القضايا الوقفية. ▪

 بناء الخطط االستراتيجية لألوقاف. ▪

 بناء اللوائح واألنظمة املالية واإلدارية لألوقاف. ▪

 بناء الخطط التنفيذية والتشغيلية ومؤشرات النجاح. ▪

 املنح والصرف: •

 تصميم وإدارة مبادرات الجهات الوقفية. ▪

ترشيح املشاريع التنموية التي تسهم في تنمية املجتمع بناء على دراسة  ▪

 االحتياج التنموي.

 وضع معايير وآليات إلدارة املبادرات التي تحقق رغبة الواقف. ▪

 

 



 

243 

 

 إدارة األوقاف واالستثمار: •

 مالئمة لألوقاف.ابتكار منتجات استثمارية جديدة  ▪

 ترشيح استثمارات مناسبة للموقفين. ▪

 إدارة األصول الوقفية وتنميتها. ▪

 تطوير االستثمارات الوقفية القائمة. ▪

 تمثيل الواقفين في اإلشراف على املحافظ والصناديق االستثمارية. ▪

 التطوير والتدريب: •

 برامج سياحية لزيارة أوقاف دولية. ▪

 .إدارة ملتقيات وورش عمل متخصصة ▪

 تقديم برامج تدريبية معتمدة. ▪

 

o نسعد بتواصلكم 

  00966138936777 

  00966505299307 

  info@alawqaf.net 

  www.alawqaf.net 

  Awqaf_Horizons@ 

  Awqaf Horizons 
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 راجعامل
 

 

 :(Good willقفية )و  -

• www.bhf.org.uk/shop 

• www.charityretail.org.uk/about-cra 

• www.goodwill.org/donate-and-shop/shop-at-goodwill 

• www.oxfamshop.org.au 

• www.salesforce.com/company/foundation 
 
 : ( الدوليةTataأوقاف مجموعة ) -

• forbesindia.com/article/philanthropy-awards-2012/tata-trusts-
outstanding-corpo-rate-foundation/34211/1 

• www.bbc.com/news/magazine-31057308 

• www.dorabjitatatrust.org 

• www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-
makes-the-tata-empire-tick-10024897.html 

• www.rediff.com/money/slide-show/slide-show-1-amazing-story-of-
how-ratan-tata-built-an-empire/20101020.htm 

• www.srtt.org 

• www.tata.com 
 ء:أوقاف املا -

• 101fundraising.org/2014/01/dont-donate-charity-water 
 

http://www.salesforce.com/company/foundation/
http://forbesindia.com/article/philanthropy-awards-2012/tata-trusts-outstanding-corpo-rate-foundation/34211/1
http://forbesindia.com/article/philanthropy-awards-2012/tata-trusts-outstanding-corpo-rate-foundation/34211/1
http://www.bbc.com/news/magazine-31057308
http://www.dorabjitatatrust.org/
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-makes-the-tata-empire-tick-10024897.html
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-makes-the-tata-empire-tick-10024897.html
http://101fundraising.org/2014/01/dont-donate-charity-water/
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• www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=12
548#.VkMu8dKrQdU 

• www.charitywater.org/about/scotts_story.php 

• www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/07/22/scott-harrison-how-
he-started-charity-water-and-what-he-learned-in-the-process 

• www.givewell.org/international/charities/charity-water 

• www.nytimes.com/2013/08/11/magazine/a-save-the-world-field-trip-
for-millionaire-tech-moguls.html?pagewanted=all&_r=0 

 
 (:Gettyوقفية ) - أوقاف األماكن التاريخية -

• www.getty.edu/conservation 

• www.getty.edu/foundation 

• www.getty.edu/research 

• www.getty.edu/research/library 
 
 (:Boys & Girls Clubs of Americaنوادي أطفال أمريكا )وقفية  -أوقاف النوادي  -

• myclubmylife.com 

• secure2.convio.net/bgca/site/SPageServer/;jsessionid=A6A6966F6E6D
C52402C537806A8985CB.app247a?pagename=bgca_alumni_short_
reg&_ga=1.115638086.1958113065.1446654916 

• www.bgca.org/Pages/index.aspx 

• www.forbes.com/companies/boys-girls-clubs-of-america 

• www.lawrencebusinessmagazine.com/2012/12/non-profit-boys-girls-
club 

• www.socialwelfarehistory.com/organizations/boys-girls-clubs 

• www.youthoftheyear.org 
 

http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=12548#.VkMu8dKrQdU
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=12548#.VkMu8dKrQdU
http://www.charitywater.org/about/scotts_story.php
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/07/22/scott-harrison-how-he-started-charity-water-and-what-he-learned-in-the-process/
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/07/22/scott-harrison-how-he-started-charity-water-and-what-he-learned-in-the-process/
http://www.givewell.org/international/charities/charity-water
http://www.getty.edu/conservation/
http://www.getty.edu/foundation/
http://www.getty.edu/research/library/
http://myclubmylife.com/
https://secure2.convio.net/bgca/site/SPageServer/;jsessionid=A6A6966F6E6DC52402C537806A8985CB.app247a?pagename=bgca_alumni_short_reg&_ga=1.115638086.1958113065.1446654916
https://secure2.convio.net/bgca/site/SPageServer/;jsessionid=A6A6966F6E6DC52402C537806A8985CB.app247a?pagename=bgca_alumni_short_reg&_ga=1.115638086.1958113065.1446654916
https://secure2.convio.net/bgca/site/SPageServer/;jsessionid=A6A6966F6E6DC52402C537806A8985CB.app247a?pagename=bgca_alumni_short_reg&_ga=1.115638086.1958113065.1446654916
http://www.bgca.org/Pages/index.aspx
http://www.forbes.com/companies/boys-girls-clubs-of-america/
http://www.socialwelfarehistory.com/organizations/boys-girls-clubs/
http://www.youthoftheyear.org/
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 (:The Wildlife Trustsوقفيات حماية الحياة البرية ) -أوقاف البيئة  -

• canalrivertrust.org.uk 

• wildlifearticles.co.uk/every-child-wild-the-wildlife-trusts-campaign-to-
reconnect-children-with-nature 

• www.express.co.uk/life-style/garden/609045/Save-hedgehogs-Wild-
About-Gardens-Week-The-Wildlife-Trusts-RHS 

• www.wildlifetrusts.org 

• www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees 
 
 كارنيجي:وقفيات  -

• carnegieendowment.org 

• carnegiescience.edu 

• flavorwire.com/228305/the-best-charity-youve-never-heard-of-has-
created-12000-libraries-around-the-world 

• roadmap.rockpa.org/andrew-carnegie 

• www.carnegie.org 

• www.carnegiefoundation.org 

• www.citylab.com/design/2014/10/how-andrew-carnegie-built-the-
architecture-of-american-literacy/381953 

• www.npr.org/2013/08/01/207272849/how-andrew-carnegie-turned-
his-fortune-into-a-library-legacy 

• www.nps.gov/nr/TWHP/wwwlps/lessons/50carnegie/50carnegie.htm 

• www.pbs.org/wgbh/amex/carnegie/sfeature/p_legacy.html 
 
 أوقاف روكفلر: -أوقاف االستشارات  -

• roadmap.rockpa.org 

• rockefeller100.org 

http://wildlifearticles.co.uk/every-child-wild-the-wildlife-trusts-campaign-to-reconnect-children-with-nature/
http://wildlifearticles.co.uk/every-child-wild-the-wildlife-trusts-campaign-to-reconnect-children-with-nature/
http://www.express.co.uk/life-style/garden/609045/Save-hedgehogs-Wild-About-Gardens-Week-The-Wildlife-Trusts-RHS
http://www.express.co.uk/life-style/garden/609045/Save-hedgehogs-Wild-About-Gardens-Week-The-Wildlife-Trusts-RHS
http://www.wildlifetrusts.org/
http://www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/
http://carnegieendowment.org/
https://carnegiescience.edu/
http://flavorwire.com/228305/the-best-charity-youve-never-heard-of-has-created-12000-libraries-around-the-world
http://flavorwire.com/228305/the-best-charity-youve-never-heard-of-has-created-12000-libraries-around-the-world
http://roadmap.rockpa.org/andrew-carnegie/
https://www.carnegie.org/
http://www.carnegiefoundation.org/
http://www.citylab.com/design/2014/10/how-andrew-carnegie-built-the-architecture-of-american-literacy/381953/
http://www.citylab.com/design/2014/10/how-andrew-carnegie-built-the-architecture-of-american-literacy/381953/
http://www.npr.org/2013/08/01/207272849/how-andrew-carnegie-turned-his-fortune-into-a-library-legacy
http://www.npr.org/2013/08/01/207272849/how-andrew-carnegie-turned-his-fortune-into-a-library-legacy
http://www.pbs.org/wgbh/amex/carnegie/sfeature/p_legacy.html
http://roadmap.rockpa.org/
http://rockefeller100.org/
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• www.nytimes.com/books/98/05/17/specials/rockefeller-gifts.html 

• www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/biography/rockefell
ers-gates 

• www.philanthropyroundtable.org/topic/excellence_in_philanthropy/th
e_rockefeller_legacy 

• www.rockefellerfoundation.org 

• www.rockpa.org 
 
 :(Rolexوقفية ) -

• www.alphatech.sg/2011/05/rolex-%E2%80%93-the-quiet-
philantropist 

• www.network54.com/Forum/207593/thread/1395444761/Hans+Wil
sdorf+would+be+133+years+old+today 

• www.rolexawards.com 

• www.rolexmentorprotege.com 
 
 :(Wellcome)وقفية  -

• Articles of Association of the Wellcome Trust limited, amended by 
written resolution dated 16 April 2003. 

• BBC, Tuesday, 25 January, 2005. 

• Charity and Stratgy: Philanthrophy's Evolving Role, Speech by Rebecca 
W.Rimel, April, 2001, At British Acadamy. 

• Economic analysis of scientific publishing, report commissioned by 
Wellcome Trust, September, 2003. 

• Essay Review of the Book: History of the Wellcome Trust, by Ghristopher 
Booth. 

• Evaluation of The Wellcome Trust History of Medicine Program, 
Published in April 2000, by Elisabeth Alten and others.  

https://www.nytimes.com/books/98/05/17/specials/rockefeller-gifts.html
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/biography/rockefellers-gates/
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/biography/rockefellers-gates/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.rockpa.org/
http://www.alphatech.sg/2011/05/rolex-%E2%80%93-the-quiet-philantropist/
http://www.alphatech.sg/2011/05/rolex-%E2%80%93-the-quiet-philantropist/
http://www.network54.com/Forum/207593/thread/1395444761/Hans+Wilsdorf+would+be+133+years+old+today
http://www.network54.com/Forum/207593/thread/1395444761/Hans+Wilsdorf+would+be+133+years+old+today
http://www.rolexawards.com/
http://www.rolexmentorprotege.com/
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• Henry and the Sudan, Article by Ahmad Awad, 18 Sep, 2000. 

• Henry Wellcome, Article by William Hoffman. 

• How Trusts And Foundations Can Be More Than Grantmakers, Asia 
Pacific Center For Philanthrophy, 22 October 2003, speech by 
Mallesons Sephen. 

• Medicine Research in Britain, The Association of the British Pharmatical 
Industry, July 2002. 

• Memorandum of Association of the Wellcome Trust limited, Printed with 
Chanes mode by resolutions dated 20th February 2001 and April 2003. 

• Review of Wellcome Trust PH.D Research Training, The Student 
Perspective, published in March, 2000. 

• Wellcome Trust Policy on Conflicts of Intrest, Approved by the Board of 
Governors, October, 2004. 

• Wellcomes and warnings: for the Wellcome Trusts new boss, Article by 
Dong Payne, Els Magazine, issue 14, April, 2003. 

• Will Bio Bank pay off, BBC News, Wednesday, 24, September, 2003. 

• www.sanger.ac.uk 

• www.ukbiobank.ac.uk 

• www.Wellcome.ac.uk 
 

 (:National Geographicوقفيات ) -

• cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/library/2013/02/26/Spencer_NatGeo.
pdf 

• en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Channel 

• en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society 

• Evaluating Tax Consequences of Entity Structure and Activities, 
Maintaining Tax-Exempt Status 2014-2015 

 

http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/library/2013/02/26/Spencer_NatGeo.pdf
http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/library/2013/02/26/Spencer_NatGeo.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Channel
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society
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• help.nationalgeographic.com/customer/portal/articles/2174232-more-
information-about-national-geographic-partners-llc 

• HOW AN ELITE SOCIETY INFLUENCED AMERICAN PERCEPTION 

• IMPACT REPORT- annual report 

• indaily.com.au/news/business/2015/09/10/national-geographic-sells-
its-media-to-murdoch 

• money.cnn.com/2015/09/09/media/national-geographic-fox-
partnership 

• NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE AND THE POWER OF MEDIA: 

• press.nationalgeographic.com/2015/09/09/national-geographic-
society-21st-century-fox-agree-to-expand-partnership 

• press.nationalgeographic.com/files/2015/09/National-Geographic-
Partners-Fact-Sheet-09.09.15.pdf 

• Tax Challenges for Counsel to Nonprofit Joint Ventures and Alliances  

• wwd.com/media-news/fashion-memopad/21st-century-fox-buys-
majority-stake-in-national-geographic-10213615 

• www.lorman.com/resources/for-profit-nonprofit-joint-ventures-in-
tough-economic-times-14813 

• www.nationalgeographic.com/about 

• www.nationalgeographiclodges.com 

• www.nonprofitlawblog.com/nonprofit_joint 

• www.npr.org/2015/09/09/438943279/national-geographic-partners-
with-21st-century-fox-in-725-million-deal 

• www.theguardian.com/media/2015/nov/14/how-fox-ate-national-
geographic 

 
 

http://help.nationalgeographic.com/customer/portal/articles/2174232-more-information-about-national-geographic-partners-llc
http://help.nationalgeographic.com/customer/portal/articles/2174232-more-information-about-national-geographic-partners-llc
http://indaily.com.au/news/business/2015/09/10/national-geographic-sells-its-media-to-murdoch/
http://indaily.com.au/news/business/2015/09/10/national-geographic-sells-its-media-to-murdoch/
http://money.cnn.com/2015/09/09/media/national-geographic-fox-partnership/
http://money.cnn.com/2015/09/09/media/national-geographic-fox-partnership/
http://press.nationalgeographic.com/2015/09/09/national-geographic-society-21st-century-fox-agree-to-expand-partnership/
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• blog.mozilla.org/blog/2012/05/22/introducing-mozilla-webmaker 

• en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software 
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• marksurman.commons.ca/2015/12/21/mofo2020 
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 تجارب في التفكير االستراتيجي الوقفي والخيري: -

• philanthropy.com/article/Strategic-Philanthropy-/141263 

• www.hudson.org/research/9693-the-problem-of-strategic-
philanthropy-according-to-bill-schambra- 

• ssir.org/book_reviews/entry/money_well_spent_paul_brest_hal_harve
y 

• ssir.org/up_for_debate/article/strategic_philanthropy 

• philanthropy.milkeninstitute.org/milken-institute 

• www.jcfhartford.org/Portals/0/Uploads/Documents/Strategic%20Phil
anthropy%20Primer.pdf 

• www.tacticalphilanthropy.com/2010/07/the-ford-foundations-
visualizations-tactical-vs-strategic-philanthropy 

• www.tacticalphilanthropy.com/2011/03/the-effective-strategic-
philanthropist 

• www.theguardian.com/voluntary-sector-
network/2012/jun/13/charity-conduct-strategic-review-advantages 

• nonprofitquarterly.org/2013/08/29/strategic-philanthropy-the-good-
the-bad-and-the-ugly 

• nonprofitquarterly.org/2014/03/07/the-role-of-evaluation-in-
strategic-philanthropy 

 
 مراكز مراقبة األداء الوقفي والخيري: -
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• en.wikipedia.org/wiki/GuideStar 

• repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=spp_
papers 

• www.charitywatch.org/home 

• www.consumerreports.org/cro/2012/12/make-sure-your-donation-
counts/index.htm 

• www.ctnonprofits.org/ctnonprofits/sites/default/files/fckeditor/file/re
sources/publications/NPA-articles/WatchdogOrganizations.pdf 

• www.forbes.com/top-charities/list 

• www.guidestar.org/Home.aspx 

• www.nassembly.org/uploads/publications/documents/ratingtheraters.
pdf 

• www.nonprofitpro.com/article/who-watches-the-charity-watchdogs-
charity-navigator 

• www.nytimes.com/2003/03/29/us/donors-add-watchdog-role-to-
relations-with-charities.html?pagewanted=all 

• www.nytimes.com/2013/11/08/giving/how-to-choose-a-charity-
wisely.html?_r=1 

• www.seattletimes.com/life/lifestyle/watchdogging-the-charity-
watchdogs 

• www.theguardian.com/society/2016/apr/14/didier-drogba-charity-
watchdog-raises-serious-concerns 

 
 اإلفصاح والشفافية لدى املؤسسات الوقفية: -
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• en.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service 

• www.aleqt.com/2015/12/04/article_1011715.html 

• www.alriyadh.com/760546 

• www.gov.uk/government/publications/charity-reporting-and-
accounting-the-essentials-march-2015-cc15c/charity-reporting-and-
accounting-the-essentials-march-2015 

• www.kahnlitwin.com/landing/understanding-the-importance-of-your-
form-990 

• www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2013/11/26/five-elements-
of-every-successful-nonprofit-annual-report 

• www.otcpas.com/irs-form-990-important 

• www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Non-profitable-
organizations.aspx 

 
 والدعم:مجموعات الت ييد  -

• sectorsource.ca/managing-organization/advocacy 

• www.acnc.gov.au/ACNC/Register_my_charity/Who_can_register/Wha
t_char_purp/ACNC/Reg/Advocacy.aspx 

• www.calgarycvo.org/cras-rules-for-advocacy-by-charities 

• www.charityintelligence.ca/34-cinewsandviews/172-environmental-
charities-under-review-for-advocacy-activities 

• www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/f
ile/434427/CC9_LowInk.pdf 
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• www.macleans.ca/politics/ottawa/study-says-rules-for-political-
advocacy-by-charities-are-unclear 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service
http://www.aleqt.com/2015/12/04/article_1011715.html
http://www.alriyadh.com/760546
https://www.gov.uk/government/publications/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-march-2015-cc15c/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-march-2015
https://www.gov.uk/government/publications/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-march-2015-cc15c/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-march-2015
https://www.gov.uk/government/publications/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-march-2015-cc15c/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-march-2015
http://www.kahnlitwin.com/landing/understanding-the-importance-of-your-form-990
http://www.kahnlitwin.com/landing/understanding-the-importance-of-your-form-990
http://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2013/11/26/five-elements-of-every-successful-nonprofit-annual-report/
http://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2013/11/26/five-elements-of-every-successful-nonprofit-annual-report/
http://www.otcpas.com/irs-form-990-important/
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Non-profitable-organizations.aspx
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Non-profitable-organizations.aspx
http://sectorsource.ca/managing-organization/advocacy
http://www.acnc.gov.au/ACNC/Register_my_charity/Who_can_register/What_char_purp/ACNC/Reg/Advocacy.aspx
http://www.acnc.gov.au/ACNC/Register_my_charity/Who_can_register/What_char_purp/ACNC/Reg/Advocacy.aspx
https://www.calgarycvo.org/cras-rules-for-advocacy-by-charities/
https://www.charityintelligence.ca/34-cinewsandviews/172-environmental-charities-under-review-for-advocacy-activities
https://www.charityintelligence.ca/34-cinewsandviews/172-environmental-charities-under-review-for-advocacy-activities
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/434427/CC9_LowInk.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/434427/CC9_LowInk.pdf
http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0590-e.htm
http://www.macleans.ca/politics/ottawa/study-says-rules-for-political-advocacy-by-charities-are-unclear/
http://www.macleans.ca/politics/ottawa/study-says-rules-for-political-advocacy-by-charities-are-unclear/


 

254 

 

 
 ................................................................................................. 5 

 
 11 ...................................... الفصل األول: تجارب من األوقاف العاملية

 األشقرسليمان عمر بن الدكتور أسامة  أعده
 

 13 ................................................... ( Good willالوقفية األولى: وقفية )             

 23 ................................. ( الدوليةTataالوقفية الثانية: أوقاف مجموعة )             

 35 ............................................................... ملاءالوقفية الثالثة: أوقاف ا             

 45 .................. (Gettyوقفية ) -الوقفية الرابعة: أوقاف األماكن التاريخية              

  & Boysوقفية نوادي أطفال أمريكا ) -الوقفية الخامسة: أوقاف النوادي              

             Girls Clubs of America) ................................................................ 53 

  Theوقفيات حماية الحياة البرية ) -الوقفية السادسة: أوقاف البيئة              

             Wildlife Trusts)............................................................................. 63 

 71 ...................................................... الوقفية السابعة: وقفيات كارنيجي             



 

255 

 

 85 ........................... أوقاف روكفلر -الوقفية الثامنة: أوقاف االستشارات              

 93 ...................................................... (Rolexوقفية )الوقفية التاسعة:              

 101 ............................................. (Wellcomeالوقفية العاشرة: وقفية )             

 117 ................. (National Geographicالوقفية الحادية عشر: وقفيات )             

 (Mozilla Foundationالوقفية الثانية عشر: مؤسسة موزيال الخيرية )             

              ..................................................................................................... 129 

 137 ................................................. (TED)الوقفية الثالثة عشر: وقفية              

 

 147 .................................... الفصل الثاني: تجارب من األوقاف املحلية

 ستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العثيماأل  أعده
 

 149 ...................................................... الوقفية األولى: العنود لالستثمار             

 157 .............. الوقفية الثانية: أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي             

 165 ................................ الثالثة: مشروع الباطن الوقفي الزراعيالوقفية              

 171 ........................................ الوقفية الرابعة: الشركة الوطنية للزراعة             

 181 ......................................... الوقفية الخامسة: شركة دواجن الوطنية             

 189 ................................... الوقفية السادسة: الشركة الوطنية للصناعة             



 

256 

 

 203 ............ الفصل الثالث: قضايا وقفية في لوء التجارب العاملية

 األشقرسليمان عمر بن الدكتور أسامة  أعده
 

 205 ............... املبحث األول: تجارب في التفكير االستراتيجي الوقفي والخيري              

 213 ............................ املبحث الثاني: مراكز مراقبة األداء الوقفي والخيري              

 229 ............. املبحث الثالث: اإلفصاح والشفافية لدى املؤسسات الوقفية             

 237 .......................................... املبحث الرابع: مجموعات الت ييد والدعم             

 

 240 ........................................................................... شركة آفا  األوقاف

 244 .................................................................................................. املراجع

 

 

 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/333759138

