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 آفاق االستثمار

 
 
 

 اإلهداء

 
 أىدي ىذا الكتاب

 إلى الصادقين من العاملين والعامالت في الجهات الخيرية
 الذين ضحوا براحتهم وأوقاتهم

 وتفرغوا من ارتباطاتهم العملية والعائلية
 وحملوا في قلوبهم وعقولهم ىدفاً واحداً 

 ..المسلمين رفعَة اإلسالم ومساعدةَ 

 .ر جهودىم وقام بدعمهم ومساندتهممن قد   وإلى كل  
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 الفهرس 
 رقم الصفحة  العنوان 

 ٘ .اإلىداء

 ٙ الفهرس

 ٔٔ تقديم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح األطرم

 ٖٔ .مقدمة الدكتور سامي تيسير سلمان

 ٛٔ :  مقدمة المؤلف

  الكتابسبب تأليف ىذا. ٔٛ 

 مراحل العبلقة بُت اعبمعيات اػبَتية والنواحي اؼبالية. ٕٔ 

 ٕٔ .مرحلة صبع التربعات: اؼبرحلة األوىل

 ٖٕ .إدارة تنمية اؼبوارد اؼبالية: اؼبرحلة الثانية

 ٕ٘ .تنمية االستثمارات إدارة: اؼبرحلة الثالثة

 أىداؼ ىذا الكتاب. ٖٓ 

 شكر وتقدير. ٖٕ 

  : اإلطار النظري: الفصل األول

 ٖٖ  .مبادئ أساسية في االستثمار بمفهومو العام وتطبيقاتو على الجهات الخيرية

 ٖٗ .اؼبفهـو األساسي لبلستثمار (ٔ

 ٖٙ .تطور نظريات الفكر االستثماري (ٕ

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

 ٕٗ .االستثمارضوابط تُنظم عملية  (ٗ

 ٗٗ . أىداؼ تنمية االستثمارات يف اعبهات اػبَتية (٘
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 رقم الصفحة  العنوان 

 ٘ٗ . مبلمح عامة يف االستثمار للجهات اػبَتية (ٙ

 ٘ٗ .مصادر التمويل يف اعبهات اػبَتية (ٚ

 ٓ٘ .االستثمار الرأسي واالستثمار األفقي (ٛ

 ٕ٘ .أىم أخطاء اعبهات اػبَتية يف االستثمار (ٜ

  .الميدانياإلطار : الفصل الثاني

 ٚ٘ .دراسات استثمارية ترتبط بالعمل الخيري

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

 االستفادة من اؼبتخصصُت وخرباء االستثمار: الدراسة الثانية . ٕٙ 

 ٕٙ .القاعدة األساسية لنجاح االستثمارات -

 ٙٙ .أبرز اعبهات اؼباكبة يف اؼبملكة العربية السعوديةبأظباء قائمة  -

 معايَت عامة لقبوؿ االستثمارات واؼبشاريع: الدراسة الثالثة  . ٚٓ 

 عقبات تنمية اؼبوارد اؼبالية يف اعبهات اػبَتية: الدراسة الرابعة. ٚ٘ 

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

 شرح عناصر النموذج وترابطاهتا.  ٕٛ 

 األسباب اليت سبنع اعبهات اػبَتية من االستثمار. ٖٛ 

 األسس الرئيسية واألفكار العملية : ٛٙ 

 ٜٛ .أساس رأس اؼباؿ: أوالً 

 ٜٗ .أساس األصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة: ثانياً 

 ٜٛ . أفكار استثمار االسم التجاري باعتباره أحد األصوؿ -

 ٔٓٔ .أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية وقواعد البيانات: ثالثاً 
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 رقم الصفحة  العنوان 

 ٘ٓٔ  .االستثمار على أساس العبلقات مع التجار والوجهاء -

 ٓٔٔ  .أسلوب التحالفات مع اعبهات األخرى -

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

 ٜٔٔ .(اػبَت الشاملمشروع )أفكار استثمار ميزة التقنية وعرض  -

 ٕٗٔ . أفكار استثمار ميزة االنتشار واعبماىَتية -

 ٕ٘ٔ  .أفكار استثمار ميزة كثرة اؼبتطوعُت -

 ٕٚٔ .أساس األفكار اإلبداعية والفرص الساكبة: خامساً 

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

 ٖٚٔ .وقف النقود -

 ٓٗٔ (. وقف اؼبنافع اؼبؤقت)الوقف اؼبؤقت  -

 ٕٗٔ . الصناديق الوقفية االستثمارية -

 ٖٗٔ .الوقف اعبماعي -

 ٚٗٔ .ودور اؼبصرفية اؼبالية اإلسبلمية( الًتست)وقف  -

 ٔ٘ٔ :التنظيم اإلداري والمالي وفق منهج أساس: الفصل الرابع

 ٕ٘ٔ . التنظيم اإلداري الداعم لبلستثمار :األمر األول

 ٕ٘ٔ . مبادئ التنظيم اإلداري السليم لتنمية االستثمار -

 ٗ٘ٔ . أعراض التنظيم غَت الداعم لتنمية االستثمار -

 ٘٘ٔ . أىداؼ إدارة االستثمار يف اعبهات اػبَتية -

 ٙ٘ٔ .  ية قرار االستثمار يف اعبهات اػبَتيةمسئولربديد  -

 ٚ٘ٔ . عوامل تعوؽ قباح االستثمار يف اعبهات اػبَتية -
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 رقم الصفحة  العنوان 

 ٛ٘ٔ .مباذج من مؤشرات قباح برامج االستثمارات وتنمية اؼبوارد اؼبالية -

 ٓٙٔ . اختيار الكادر البشري اؼبناسب إلدارة االستثمار -

 ٖٙٔ .  عن االستثمار يف اعبهة اػبَتية سئوؿمعايَت اختيار اؼب -

 ٗٙٔ . نقطة االنطبلؽ وخطوات عملية لتفعيل االستثمار -

 ٚٙٔ . كيف تعرؼ أفضل طريقة لبلستثمار يف ؾبالك-

 ٜٙٔ .التنظيم اؼبايل الداعم لبلستثمار :األمر الثاني

 ٜٙٔ عترب اإلدارة اؼبالية مهمة للجهات اػبَتية؟ ؼباذا تُ  -

 ٓٚٔ .  أربعة أساسات لئلدارة اؼبالية السليمة -

 ٕٚٔ .  مبلحظات مالية لتنمية سبويل االستثمارات من خبلؿ اؼباكبُت -

 ٘ٚٔ .  وضع اؼبوازنات -

 ٙٚٔ . األنظمة واللوائح ذات العبلقة بالقطاع اػبَتي -

 ٜٚٔ . على اعبمعيات ةاؼبعايَت واؼبتطلبات احملاسبية الواجب -

 ٛٛٔ . نظاـ اغبوافز الداعم لبلستثمار :األمر الثالث

 ٛٛٔ . مفهـو وعوامل ومعوقات التحفيز -

 ٜٓٔ . أنبية اغبوافز اؼبادية لنجاح االستثمار يف اعبهات اػبَتية -

 ٖٜٔ .  صور اغبوافز اؼبادية اليت نقًتح تطبيقها يف اعبهات اػبَتية -

 ٜ٘ٔ . مبلحظات ىامة يف موضوع التحفيز -

 ٜٚٔ .أثر الصورة الذىنية يف بناء وتنمية االستثمار :األمر الرابع

 ٜٚٔ  .زبصص اعبهة اػبَتية -

 ٜٛٔ  .ناء السمعة اغبسنة للجهة اػبَتيةصفات ومعايَت لب -
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 رقم الصفحة  العنوان 

 ٕٔٓ .مصادر تكوين الصورة الذىنية -

 ٕٕٓ . ارتباط الصورة الذىنية بتنمية اؼبوارد بطريقة فعالة -

 ٖٕٓ .  دور العبلقات العامة يف ربقيق موارد مالية -

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

 ٕٛٓ ؼباذا ربرص اعبهات الرحبية على التواصل مع اجملتمع؟ (ٔ

 ٕٛٓ ؼباذا هبب على اعبهات اػبَتية التواصل مع اجملتمع؟

 ٕٚٔ كيف تتواصل اعبهات الرحبية مع اجملتمع؟  (ٕ

 ٕٚٔ وكيف تتواصل اعبهات اػبَتية مع اجملتمع؟

 ٕٕٔ .ذبارب واقعية من القطاع اػباص والقطاع العاـ (ٖ

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

 ٖٕٓ .  بل اعبهات اػبَتيةمن اجملتمع يبكن التخطيط لتعزيز التواصل معها من قِ  قائمة تفصيلية بفئاتٍ  (ٔ

 ٕٖٕ  .بل اعبهات اػبَتيةجملتمع دبختلف فئاتو من قِ ابعض األفكار العملية لتعزيز التواصل مع  (ٕ

 ٖٕٗ .الخاتمة

 ٖٕٚ .مصطلحات يف االستثمار ومبادئو: الملحق األول

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

 ٜٕٙ أىم المراجع
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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

وااله، اغبمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وآلو وصحبو ومن 
 :أما بعد

آفاؽ االستثمار يف ]فقد يسر اهلل يل أف أطلع على الكتاب اؼبوسـو بػ 
ؿبمد بن وبي آؿ مفرح، ومن تقدًن / ؼبؤلفو الدكتور([ أساس) اعبهات اػبَتية

 .ومراجعة الدكتور سامي تيسَت سلماف
وبداية فإف إصدار مثل ىذا الكتاب يعد عمبًل جليبًل ػبدمة القطاع 

وصًا واؼبنشآت غَت الرحبية عموماً، ألنو يعاجل أىم معضلة اػبَتي خص
تواجهها تلك القطاعات أال وىي اؼبوارد اؼبالية، وإف كانت تلك ال بد أف 
تسبق باؼبوارد البشرية القادرة على إدارة مثل ىذه األعماؿ والتفاعل معها 

، وقد برز ىذا (اؼبوارد البشرية واؼبوارد اؼبالية)بإهبابية، ونبا أمراف متكامبلف 
 .اعبانب يف الكتاب

وبعد اطبلعي على ىذا الكتاب سرين ما وجدت فيو من ربليل 
وأفكار وحلوؿ علمية وعملية تنبئ عن جهد مشكور وعن مبلمسة 
للمشكبلت عن قرب فبا هبعل ىذا الكتاب نرباسًا ومعلمًا ؽبذا النوع من 

 .وواقعية ومنوعةاألعماؿ اعبليلة،خصوصاً وأف اغبلوؿ العملية فبكنة 
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وكنت أود لو أف اؼبؤلف جعل يف بداية الكتاب أو خاسبتو ملخصًا لو 
 .يسهل تناولو وتداولو، وتركز فيو اعبوانب العملية

كما أشَت يف ىذا الصدد إىل أف ىناؾ حاجة إىل مزيد من الدراسة 
الشرعية ؼبا يتعلق دبسائل التحفيز واالستثمار، وقد يكوف جزٌء من ىذه 

عبات باإلفصاح من البداية للمتربعُت عن أسلوب التحفيز واالستثمار،  اؼبعا
كما أقًتح أف تعقد ملتقيات فقهية ذبمع صبلة من الفقهاء واؼبهتمُت بالعمل 

 .اػبَتي ؼبعاعبة بعض اؼبسائل اليت ربتاج إىل نظر شرعي

ويسرنا أف نقدـ للقارئ الكرًن ىذا اإلصدار ليكوف إحدى حلقات 
اد والتمويل اإلسبلمي اليت تصدرىا اؽبيئة متمنيًا التواصل يف  سلسلة االقتص

 .كل ما من شأنو خدمة ىذا اؼبوضوع

واليفوتٍت أف أشكر الكاتب على جهده اؼبميز وعرضو الشيق، 
 .وأسأؿ اهلل لو ولنا التوفيق والسداد. ومعلوماتو اؼبفيدة

 

 وكتبه

 عبد الزمحن بن صاحل األطزو.د

اإلسالمية العاملية األمني العاو للهيئة 

 لالقتصاد والتنويل
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ونعػوذ بػاهلل مػن شػرور أنفسػنا ، اغبمد هلل كبمده ونسػتعينو ونسػترفره إف  
فػبل ىػادي  ومػن يضػلل اهللُ ، فػبل مضػل لػو مػن يهػده اهللُ  ،ئات أعمالناومن سي  

عبػػػػده  ؿبمػػػػداً  وأشػػػػهد أف  ، ك لػػػػويال إلػػػػو إال اهلل وحػػػػده ال شػػػػر  وأشػػػػهد أفْ ، لػػػػو
إىل يػػػػـو  ى اهلل عليػػػػو وعلػػػػى آلػػػػو وصػػػػحبو ومػػػػن تػػػػبعهم بإحسػػػػافٍ ، صػػػػل  ورسػػػػولو

 ..الدين، وسل م تسليماً كثَتاً 

فػػػػػػبل ىبفػػػػػػى علػػػػػػى ذي لػػػػػػب  أنبيػػػػػػة األعمػػػػػػاؿ االجتماعيػػػػػػة  أمػػػػػػا بعػػػػػػد
والتطوعيػػة، فهػػي تػػزرع يف أفػػراد اجملتمػػع اؼبسػػارعة يف بػػذؿ اؼبعػػروؼ إىل النػػاس 

ف النظػػػر إىل العائػػػد اؼبػػػادي  القاصػػػر علػػػى الفػػػرد، كمػػػا أ ػػػا تقػػػـو بتلقائيػػػةو دو 
باجملتمع وترقى بوو ليكوف ؾبتمعاً متعاوناً يشك ل اعبسد الواحد الذي وصفو 

 ..النيب صلى اهلل عليو وسلم

وؿ مػن اؼبعضػبلت الػيت ربُػ أف ىذه األعماؿ التطوعية تواجهها كثَتٌ  دَ بيْ 
األكػرب تػأثَتاً يف  ةاؼبعضػلعلػى أرض الواقػع، و  بُت رسوخها يف اجملتمع وتطبيقهػا

 ةسػػػتقرار التػػػدفقات اؼباليػػػتكمػػػن يف ا( اػبػػػَتي)جتمػػػاعي العمػػػل التطػػػوعي واال
 .ةواؼبصاريف التشريلي

أثػر دارسػاً  - منػذ أكثػر مػن ربػع قػرف - أمضػيت ردحػاً مػن الػزمنقد لو 
فػى اغباجػة زبال  يانطبلؽ العمػل التطػوعي الػذ، وكاف ذلك إب اف ىذا اعبانب
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ػػػ يلعبػػػو يف التػػػأثَت  يوالػػػدور الػػػذ فق،عطائػػػو اؼبتػػػدإىل ة للمجتمعػػػات اليػػػـو اؼباس 
 . والسلوكيةة األخبلقيو  على صبلح اجملتمع ومسَتتو الدينية

وأنػا أرى وأؼبػس الثػروات  ،صػف الثمانينػاتتنممنػذ  ةلقد عشت التجربػ
رات ذات العائػد الثابػت يف العقػا ةالربيطانيػ ةاؽبائلة الػيت سبلكهػا احملافػل الكنسػي

 االػػػػيت تػػػػزداد قيمتهػػػػو  ومدينػػػػة لنػػػػدف :، أعػػػػٍتمػػػػن أغلػػػػى مػػػػدف العػػػػام ةٍ يف واحػػػػد
. فبػػا يػػنعكس علػػى الفػػائض اؽبائػػل ؽبػػذه الكنػػائس وراديط ػػابشػػكل  اوعائػػداهت
اؼبؤسسػػػػات  قبػػػػد أف ىل الواليػػػػات اؼبتحػػػػدة األمريكيػػػػةإنظرنػػػػا مػػػػا إذا  انػػػػغػػػػَت أن  
وبلرػػػت التربعػػػات  ،مؤسسػػػة ٖٓٓٓٚ أكثػػػر مػػػن ىلفيهػػػا وصػػػلت إالوقفيػػػة 
نػػة اؼبعلَ ـ ٕٚٓٓعػػاـ  ةإحصػػائييف و  .مليػػار دوالر ٜٖ،ٖٙٓ كبػػو فيهػػا ةالنقديػػ
 !أف ىذه اعبمعيات الوقفية توظف أكثر من أحد عشر مليوف موظفُوجد 

 ،بػػػػػػل وقػػػػػػارات وقتصػػػػػػاديات دوؿاىػػػػػػذه األرقػػػػػػاـ اؽبائلػػػػػػة الػػػػػػيت تػػػػػػوازي 
يف أكبػاء  ةمج الدينيػة والتنصػَتيف على الػرباعلى ما يوقَ  انعكست بشكل موازٍ 

علػػػػػى  ةو السػػػػلبينتائجػػػػػأضػػػػراره و  الكػػػػػرًن والػػػػػيت ال ىبفػػػػى علػػػػػى القػػػػارئ ،العػػػػام
 .صصو على وجو اػبوالفقَتة منها  ة،اجملتمعات اإلسبلمية عام

عاـ  نفقَ تشَت إىل أف ما أُ  (Giving USA) يف نشرت يتاألرقاـ ال إف
 . دوالر مليار ٕٖ،ٕٓٔ كبو ـ على اغبمبلت التنصَتية بلغٕٗٓٓ
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مػػػػػػا يقدمػػػػػػو العمػػػػػػل التطػػػػػػوعي فػػػػػػإف   ةوعصػػػػػػب اغبيػػػػػػاىػػػػػػو ف اؼبػػػػػػاؿ ألو 
ينػػػػبض بالعصػػػػب جتمػػػاعي القػػػػائم علػػػػى الػػػػدعم اؼبػػػػايل يبثػػػػل القلػػػػب الػػػػذي واال

 .ؼبسناىا وىذه حقيقةٌ  ..متحركاً  سدليجعل اعبوالشرياف 

حرصػػاً علػػى  وهػػاتنميت ث علػػى اسػػتثمار األمػػواؿ و ربػػاء إف شػػريعتنا الرػػر  
علػػى اؼبقػػد رات  ر  دِ هتا تُػػاعػػل عائػػدعبو  ةوؤلصػػوؿ النافعػػل اً حبسػػو  ،هػػائزيػػادة عطا

صػػلى الكػػرًن  ناشػػرعو رسػػولُ  يمفهػػـو الوقػػف الػػذىػػو  ذلػػكو  .ةاألعمػػاؿ اػبَتيػػ
: ففػػي الصػػحيحُت أف عمػػر بػػن اػبطػػاب رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿاهلل عليػػو وسػػلمو 

أنفػس عنػدي منػو،  قط  ماالً خبيرب، م ُأصب أرضاً  اهلل، إين أصبتُ يا رسوؿ ))
فتصػػدؽ  ػػا  ،إف شػػئَت حبسػػَت أصػػلها وتصػػدقَت  ػػا»: ؟ قػػاؿتػػأمر بػػوفمػػا 
أنػػو ال يبػػاع وال يوىػػب وال يػػورث، وتصػػدؽ  ػػا يف الفقػػراء، ويف القػػر ، : عمػػر

ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن السػبيل، والضػيف، ال جنػاح علػى مػن وليهػا 
  (ٔ) ((اؼبعروؼ، ويطعم غَت متموؿأف يأكل منها ب

ىػػػو وقػػػاؼ شػػػراؼ علػػػى األدارة خاصػػػة لئلإنشػػػأ أ اف أوؿ مػػػنلقػػػد كػػػو 
ديػواف الوقػف مؤسسػة  يوبقػ ،مػويالعصػر األ ىشػاـ بػن عبػد اؼبلػك يفاػبليفة 

علػػى اؼبستشػػفيات منػػو ؼ صػػرَ يُ  حيػػ ث وىليػة مسػػتقلة عػػن الػػدواوين السػػلطانيةأ
ت ئَ نِشػأُ  وعهػد اؼبماليػك ويف ..التعلػيم وغَتىػاور الًتصبة ومعاىد واؼبكتبات ودُ 
 ،اؼبسػػػاجد وقػػػاؼأل ديوافٌ فػػػ :وقػػػاؼشػػػراؼ علػػػى األدارة واإلئللػػػثبلثػػػة دواويػػػن 

                                                 

 (.ٕٖٙٔ)واللفظ لو، ومسلم ( ٖٕٚٚ)رواه البخاري  (ٔ)
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لؤلوقػػػاؼ  وديػػػوافٌ  ،اغبػػػرمُت الشػػػريفُت وجهػػػات الػػػرب اؼبختلفػػػة وقػػػاؼأل وديػػػوافٌ 
 . األىلية

 يف اغبػػدي ث عنػػو ال يسػػعُ فهػػو فبػػا  العهػػد العثمػػاين وقػػاؼ يفور األدَ  أمػػا
  وواؼبػػدارسدعػػم الكليػػات  يفالكبػػَت وره ىل دَ إ أنػػو همبػػا إو  اليسػػَتةو قدمػػةالتىػػذه 
مصػػػر  يف واؼبنصػػػورية ،دمشػػػق والظاىريػػػة يف ،برػػػداد صػػػرية والنظاميػػػة يفتنساؼبك
 ..إىل غَت ذلكوىل، تدريس الطب بالدرجة األ زبصصت يف اليتو 

ىػػػو الكتػػػػاب األوؿ  - أخػػػي الكػػػرًن - إف الكتػػػاب الػػػذي بػػػُت يػػػػديك
اىتم ت بالعمل اػبَتي، ورظبت ؽبػا رؤيػة واضػحة لبلرتقػاء بػو وتطػويره  ؼبؤسسةٍ 

مػا  ةوألنبيػ .ةفرحاف بن مبػارؾ اػبَتيػ :وىي مؤسسة يف شىت اجملاالت والفروع،
اؼبؤسسػػػػػػات  ةور اؼبػػػػػػاؿ واالسػػػػػتثمار يف قبػػػػػػاح واسػػػػػػتمراريسػػػػػػابقاً مػػػػػػن دَ  وُ قدمتُػػػػػ
ليضػع  ةواؼبباركػ ل ػةوجاء  ذه اغبُ  ،ىذا العنواف فقد اختارت اؼبؤسسة ةوالتطوعي

 .سًتشاد  البل ةاؼبيداني ةالتجربب وجةً ز فب القواعد،األسس و 

اؼبفػػػػاىيم والنظريػػػػات والضػػػػوابط  لوسػػػػه  اؼبوضػػػػوع، ى اؼبؤلػػػػف لقػػػػد غط ػػػػ
هػػػػػا داخػػػػػل التجربػػػػػة هػػػػػا وتطبيقَ رفػػػػػل ربطَ يُ  كمػػػػػا أنػػػػػو م ،دجي ػػػػػ نظػػػػػري   بشػػػػػكلٍ 

منهػػػا  تعػػػاين خطػػػاء الشػػػائعة الػػػيتعػػػن األ وأجػػػاد اغبػػػدي ث .االسػػػتثمارية اػبَتيػػػة
فػرد فصػبلً كػامبلً وقػد أىػذا . اعبهات اػبَتية عند مزاولتهػا للعمليػة االسػتثمارية

 طريػقٍ  عطاء القػارئ خريطػةَ إحرصاً على  ولتفعيل االستثمار يللنموذج التطبيق
ات اػبَتيػػة اؼبؤسسػػ هبػػاد العمليػػة االسػػتثمارية وترشػػيدىا يفإللبػػدء والتقػػدـ كبػػو 
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فهػػػو  ومقصػػػودة (أسػػػاس)ـبتصػػػر  و ػػػذا كانػػػت تسػػػمية الكتػػػاب باسػػػمٍ . كافػػػة
 للعمليػػػػػة االسػػػػػتثمارية يف ،الكتػػػػػاب األوؿ لتطػػػػػوير األسػػػػػس النظريػػػػػة والعلميػػػػػة

 .اؼبؤسسات اػبَتية

  ..ختاماً 

 سػػاىم يف كمػػا أشػػكر كػػل مػػن،  اؼبؤلػػف علػػى ىػػذا الطػػرح الراقػػيأشػػكر 
 ، والػػػػػيت قامػػػػػتمؤسسػػػػػة الػػػػػدرر السػػػػػنيةوأخػػػػػص  بالػػػػػذكر  ،عمػػػػػلقبػػػػػاح ىػػػػػذا الإ

، وإضػػػػافة ملحػػػػق اسػػػػتثمار وعلميػػػػة لرويػػػػة مشػػػػكورًة دبراجعػػػػة الكتػػػػاب مراجعػػػػة
األمػػواؿ اػبَتيػػة مػػن الوجهػػة الشػػرعية، كمػػا قامػػت بإخراجػػو ونشػػره مػػن الناحيػػة 

/ سػتاذاأل بػرئيس ؾبلػس إدارهتػا فبثلػةً بػن اؼببػارؾ امؤسسة أشكر  ، وكذلكالفنية
  .، فلهم مٍت جزيل الشكرينعائض بن فرحاف القحطا

ر طباعػة ىػذا الكتػاب، كمػا والشكر أواًل وأخَتاً هلل عز وجػل الػذي يس ػ
مػل أف وآ مػن قػرأه أو أفػاد منػو، أف ينفع  ذا العمػل كػل   و سبحانو وتعاىلأسأل

اجملػػػػاالت االجتماعيػػػػػة  تطػػػػوير العمػػػػل اؼبؤسسػػػػػي يفيسػػػػاىم ىػػػػذا الكتػػػػػاب يف 
 . والتطوعية واػبَتية

 ،، اغبمد هلل رب العاؼبُت دعوانا أفِ وآخر 
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ـ ألنفسػنا اغبمد هلل الذي أكرمنا بفتح أبػواب اػبػَت لنتسػابق إليهػا ونقػد  
الػػذي مػػا تػػرؾ خػػَتاً إال  والصػػبلة والسػػبلـ علػػى نبينػػا ؿبمػػدٍ ، الرفعػػة مػػن خبلؽبػػا

 .ودعانا إليو ،ودلنا عليو

 ..وبعد
 : سبب تأليف هذا الكتاب

أف إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة اؼبتألقػػة برباؾبهػػا ونشػػاطاهتا حصػػلْت  علمتت   
فقػط،  علػى مػدار سػبع سػنواتٍ  لايرمليػوف  ٕ٘من داعٍم واحٍد على أكثر من 

حػػوؿ  وكػػاف ؿبػور نقاشػػنا وُت عػػن ىػذه اعبهػػةسػػئولاؼببمث ُذىلػُت عنػػدما التقيػُت 
حبػػػػػ ث الطػػػػػرؽ اؼبمكنػػػػػة الػػػػػيت زُبػػػػػرجهم مػػػػػن مشػػػػػكلة عػػػػػدـ تػػػػػوفر مػػػػػوارد ماليػػػػػة 

وقػػد وصػػل  ػػم اغبػػاؿ إىل تقلػػيص العػػاملُت وم  ،لنشػػاطاهتم اغباليػػة واؼبسػػتقبلية
 !فقطْ  واحدٍ  متفرغٍ  يبق سوى شخصٍ 

أكثر حُت رأيُت أف  فقد ذىلتُ  وىذه اغبالة م تكن فريدة وال يتيمة
اعبهات اػبَتية الكربى تواجو عجزًا سنويًا وال  اؼبيزانية السنوية إلحدى

وىي يف الوقت ذاتو سبلك أصواًل عقارية  ،تستطيع سداد رواتب موظفيها
 !، لكنها ال تعرؼ حقاً كيف تستفيد منهالايرتتجاوز قيمتها طبسُت مليوف 
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أف أشػػَت إىل  بػػد  فبل ووألف ىػػذه ليسػػْت خاسبػػة اؼبطػػاؼ بػػل بدايتػػو فقػػط
يب حينمػا علمػُت أف مبلرػاً ماليػاً كبػَتاً يف خانػة  مػر  قػد  األكثر أنبيػةً اؼبوقف أف 

والقػائموف علػى ىػذه اعبهػة  ،(نقداً )اؼببليُت يتوفر لدى إحدى اعبهات اػبَتية 
فعلياً ال يعرفوف كيف يبكػن توظيفػو حػىت يضػمنوا االسػتمرار مسػتقببلً بػأمر اهلل 

 !تعاىل

 : وإليكم التحدي القادم
 اؼبتحدة األمريكية يفوؽ عدد اؼبنظمات غَت الرحبية يف الواليات 

 .اؼبليوف صبعية

ألػػػػف  ٕٕيف صبهوريػػػػة مصػػػػر العربيػػػػة يبلػػػػغ عػػػػدد اعبمعيػػػػات أكثػػػػر مػػػػن 
 .صبعية خَتية وغَت رحبية

خَتيػػػة وتطوعيػػػة  جهػػػة ٕٓٚٔمػػػن  يف دوؿ اػبلػػػيج العػػػريب ؾبتمعػػػة أقػػػل
  !!متنوعة فقط

اػبَتيػة فهػم م يسػتطيعوا إىل ومع ىذا العدد احملدود نسبياً مػن اعبهػات 
فمػػػػا الػػػػذي سػػػػيحدث مػػػػع تزايػػػػد أعػػػػداد  ،اآلف تثبيػػػػت كيانػػػػاهتم ماديػػػػاً وماليػػػػاً 

 اؼبنظمات اؼبدنية والتطوعية واؼبتخصصة؟

خَتيػػة  جهػػة  يف أكثػػر مػػن طبسػػُتمسػػئوالً لقػػد قابلػػت أكثػػر مػػن سػػبعُت 
 .ـبتلفة
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عامػػػػػاً مػػػػن العمػػػػل اػبػػػػػَتي  ٕٓبعػػػػض ىػػػػذه اعبهػػػػات يزيػػػػػد عمػػػػره عػػػػن 
 .اؼبتواصل ؿبلياً ودولياً 

 . منهم فقط بأف لديهم استقراراً مادياً يف الدخل وم ىبربين سوى ثبلثةٍ 

كمػػػا أنػػػٍت اطلعػػػت علػػػى مقارنػػػات تقريبيػػػة بػػػُت حجػػػم الودائػػػع البنكيػػػة 
سػػعودي، مث رأيػػت  لايروتقػػدير الزكػػاة الواجبػػة، فػػإذا ىػػي تقػػارب سػػتة مليػػارات 

نظػامي وعػرب القنػوات الرظبيػة  منهػا بشػكلٍ أف حجم الزكاة اؼبدفوعة واؼبسػتفادة 
وىػذا يعػٍت أنػو مػا زاؿ ىنػاؾ أربعػة .. سػعودي لايروالعملية ال يزيد عن مليػاري 

 ! ر بالشكل الصحيحو وُتستثمَ سعودي م توج   لايرمليارات 

 !اؿ؟اؼبعدـ وجود  ،فهل مشكلة اعبهات اػبَتية حقيقةً 

 !اؼباؿ؟أـ ىي عدـ القدرة على الوصوؿ ألصحاب 

 !!للحصوؿ على اؼباؿ؟ أـ عدـ وجود أفكارٍ 
 

 ىذه المواقف والمعلومات كانْ  سبباً وراء تأليف 
 .ىذا الكتاب

 ..َتيػػػػةومػػػػع إيباننػػػػا بتوفيػػػػق اهلل يف تيسػػػػَت واسػػػػتمرار أعمػػػػاؿ اعبهػػػػات اػب
  .نحن ندعو لؤلخذ باألسبابف
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 : مسحلُ مجع التربعات :املسحلُ األوىل
ومنطقتنػػػا  يف ببلدنػػػا خاصػػػة ،طويلػػػة مػػػن مسػػػَتة العمػػػل اػبػػػَتي لفػػػًتاتٍ 
ارتبطػػْت األنشػػطة واألعمػػاؿ اػبَتيػػة بػػالنواحي اؼباليػػة مػػن خػػبلؿ  ،بشػػكٍل عػػاـ

الػػػػيت  -وىػػػػذه اؼبرحلػػػػة  .صبػػػػع التربعػػػػات اؼباليػػػػة والعينيػػػػة: صػػػػورة واحػػػػدة عنوا ػػػػا
 اً بشػكلٍ رزْت أفكاراً ما زاؿ بعضها مسػتمر أب - طويلة جداً  استمرْت فًتة زمنية

وأرى أف أبػرز  ،أكرب بكثَت من االستمرار الفعلػي لعمليػة صبػع التربعػات نفسػها
 : ىذه األفكار

حي ث ذبد أف أغلب اػبطػط واالجتماعػات والتفكػَت والنقػاش : التجميع (ٔ
 - واإلبداعيػػةالتقليديػػة  -يهػػدؼ إىل اكتشػػاؼ وتطبيػػق الطػػرؽ اؼبختلفػػة 

 . اؼباؿ واؼبساعدات من مصادر متعددة( صبع)يف 
الًتكيػز علػى ؿباولػة إهبػاد فئػة مسػتهدفة  حيػ ث يػتم  : الفئات المستتهدفة (ٕ

 ،كبػػػػػَت  يف تقػػػػػدًن اؼبػػػػػاؿ بشػػػػػكلٍ  تسػػػػػهمل وؿبػػػػػددة، يبكػػػػػن الوصػػػػػوؿ إليهػػػػػا
لتنميػػػػة التربعػػػػات مػػػػن  ومػػػػا الًتكيز علػػػػى شػػػػروبة اؼبعلمػػػػات يف منطقػػػػةٍ كػػػػ

 . االستقطاعات الشهرية من الرواتب
مثػػل طلػػب التربعػػات بسػػبب وجػػود مشػػاريع : ربتتط التبرعتتات باألستتباب (ٖ

برػرض صػرفو ( العيػٍت أو اؼبػايل)ع صبػع التػرب   دبعٌت أنػو سػيتم   ،إغاثية ؿبددة
وبالتػػػايل  ،أو تواجػػػو كارثػػػة ؿبػػػددة ،ؿبػػػدد يف منطقػػػة فقػػػَتة علػػػى مسػػػتفيدٍ 
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ع ويعطػػػي مثػػػل الوسػػػيط الػػػذي يأخػػػذ مػػػن اؼبتػػػرب   ة اػبَتيػػػة ىػػػوفػػػدور اعبهػػػ
 .لو اؼبترب ع

فكلما سبكنت اعبهة من إهباد صناديق تربع يف أمػاكن عديػدة  :االنتشار (ٗ
 .أكثر ألعماؽبا كلما ساعدىا ذلك يف اغبصوؿ على أمواؿٍ   ،وأكثر بروزاً 

 يف ىػػذا االسػػتعراض لسػػنا  ػػدؼ إىل أف نقػػرر أف ىػػذه األفكػػار خاطئػػة
بل نقرر أف ىذا مػا غلػب علػى تلػك اؼبرحلػة وأف ىػذه األفكػار ىػي  وأو صائبة

وبالتػػايل فقػػد   ،طويلػػة مػػا سػػاعد اعبهػػات اػبَتيػػة فعليػػاً علػػى االسػػتمرار لسػػنواتٍ 
كانػػت الصػػورة السػػائدة ىػػي قيػػاـ اعبهػػة اػبَتيػػة بعػػرض براؾبهػػا علػػى الػػداعمُت 

وزيػػػػػػع مبػػػػػػوذج وت ،بنكػػػػػػي وطلػػػػػػب التػػػػػػربع اؼبباشػػػػػػر، أو زبصػػػػػػيص رقػػػػػػم حسػػػػػػابٍ 
    .شهرية استقطاعاتٍ 

كبػػػػَتة اسػػػتدعْت منػػػػع عمليػػػات صبػػػػع   إال أنػػػو عنػػػدما حصػػػػلْت تريػػػَتاتٌ 
تػػػتمكْن  م ،التربعػػػات بشػػػكلها اؼبعتػػػاد ومػػػا غلػػػب عليهػػػا أحيانػػػاً مػػػن عشػػػوائية

أو  بعػػػض اعبهػػػات اػبَتيػػػة مػػػن اػبػػػروج مػػػن ذلػػػك اؼبػػػأزؽ، وأدى ذلػػػك بشػػػكلٍ 
وحينهػػػا  ،بػػآخر إىل تقلػػيص أعماؽبػػا بنسػػٍب متفاوتػػة وصػػلْت إىل التوقػػف التػػاـ

 . إىل اؼبرحلة الثانية انتقل اعبميع كراىيةً 

 :معادلة المرحلة األولى
 مقدار األنشطة والبرامج والمشاريع الخيرية= مقدار جمع التبرعات 



 

12 
 

 آفاق االستثمار

 : إدازَ تينًُ املىازد املالًُ :املسحلُ الجاىًُ

 مػػػن اعبهػػػات اػبَتيػػػة يف العمػػػل  ػػػذا اؼبفهػػػـو بشػػػكلٍ  ؿبػػػدودٌ  بػػػدأ عػػػددٌ 
إال أف  ،اختيػػػاري قبػػػل حصػػػوؿ التريػػػَتات الػػػيت أدت إىل تقنػػػُت صبػػػع التربعػػػات

إجبػػػػاري بعػػػػد  أغلػػػػب اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة العاملػػػػة اليػػػػـو قػػػػد انتقلػػػػْت إليػػػػو بشػػػػكلٍ 
عمليػات صبػع التربعػات مػا ىػي إال جػزء مػن  تلمػس أف كػل   ، وأصبحتْ التريَت

ىػػػذه اؼبرحلػػػة تقػػػـو علػػػى ؾبموعػػػة مػػػن  ،سػػػمى إدارة اؼبػػػوارد اؼباليػػػةأكػػػرب ي طػػػارٍ إ
 : إىل أفكار جديدة منها ما يلي رة من اؼبرحلة األوىل إضافةً األفكار اؼبطو  

 ازداد التوجػػػػو إىل الػػػػداعمُت ألسػػػػبابٍ  :ولتتتتيس المتبرعتتتتون، التتتتداعمون (ٔ
وميػػػػة، حك ـبتلفػػػة مثػػػػل اغباجػػػة إىل الػػػػدعم الرظبػػػي واؼبػػػػادي مػػػن جهػػػػاتٍ 

ػػػػػ ار واعبهػػػػػات اؼباكبػػػػػة، واغباجػػػػػة إىل الػػػػػدعم اؼبػػػػػادي مػػػػػن الشػػػػػركات والتج 
واغباجػػػػػػة إىل الػػػػػػدعم اؼبعػػػػػػريف مػػػػػػن بيػػػػػػوت اػبػػػػػػربة واؼبستشػػػػػػارين ووسػػػػػػائل 

 . وم يقتصر األمر فقط على اؼبتربعُت دباؿ الصدقة أو الزكاة ،اإلعبلـ

فاعبهػػػة اػبَتيػػػة تسػػػعى للحصػػػوؿ  :التتتربط بالمناوتتتط ولتتتيس بالمشتتتاريع (ٕ
علػػى الػػدعم اؼبػػايل لترطيػػة مصػػروفاهتا وتلبيػػة احتياجػػات أنشػػطتها العامػػة 

ولػػيس للصػػرؼ علػػى مشػػروع ؿبػػدد  ،واؼبتنوعػػة وتطػػوير براؾبهػػا وخػػدماهتا
 .  وزماف دبكافٍ 

زاد االىتمػػاـ دبوضػػوع تنميػػة األفػػراد كػػو م األكثػػػر  :تنميتتة المتتوارد البشتترية (ٖ
 . ب وتفعيل اؼباؿ لتحقيق أىداؼ وبرامج اعبهات اػبَتيةيف استقطا أنبيةً 



 

13 
 

 آفاق االستثمار

أف نؤكد أف ىذه اؼبرحلة اؼبباركة سانبْت كثػَتاً يف اغبفػاظ علػى  ىنا البد  
بقػػػدرة العػػػاملُت يف  مكتسػػػبات وقباحػػػات اؼبرحلػػػة السػػػابقة بتوفيػػػق اهلل تعػػػاىل مث  

 بنػاء مركػزٍ  :لالصور السػائدة مثػ ، وتعددترالقطاع اػبَتي على التأقلم والتطو  
 وطلػب التمويػل والػدعم والتربعػات، أو عمػل حفػلٍ  ،سكٍت أو مشروعٍ  ،ذباري
ر يف وطلػػػػػب الػػػػػدعم بعػػػػػد اغبفػػػػػل، أو عمػػػػػل أكشػػػػػاؾ مبيعػػػػػات تػػػػػؤج   ،تعريفػػػػػي

 ..أو غَت ذلك ،اسباتاؼبن

 إال أننػػػػػا ننػػػػػادي باالنتقػػػػػاؿ إىل مرحلػػػػػةٍ  ..أف ىػػػػػذه اؼبرحلػػػػػة جيػػػػػدة وال شػػػػػك  
ىػي اؼبرحلػة الثالثػة الػيت تقػـو علػى تنميػة مػوارد ماليػة ثابتػة مسػتمرة مػن خػبلؿ  ،أخرى

 .وىي موضوع ىذا الكتاب ،تطبيق مفاىيم االستثمار واإلدارة اؼبالية االحًتافية

 :معادلة المرحلة الثانية
 مصروفات الجهة الخيرية+ األنشطة والمشاريع والبرامج = الموارد المالية 

إحػػدى اعبمعيػػات اػبَتيػػة السػػعودية بزيػػارة جهػػٍة خَتيػػٍة  مسػػئوؿعنػػدما قػػاـ 
فقػػػرر ووضػػػع .. لايرقطريػػػة وجػػػد أف حجػػػم إيراداهتػػػا السػػػنوي يتجػػػاوز مائػػػة مليػػػوف 

.. لايرمليػػػػوف  ُٓٓٔت، وانطلقػػػػوا كبػػػػو ربقيػػػػق ىػػػػدؼ سػػػػئولالتحػػػػدي أمػػػػاـ بقيػػػػة اؼب
 ..واالنطبلؽ كبو اؼبرحلة الثالثة.. فكاف ذلك إيذاناً بكسر اغباجز النفسي
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 :تينًُ االضتجنازاتإدازَ : املسحلُ الجالجُ

ىنػػػػاؾ عػػػػدٌد مػػػػن اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة قػػػػد أدرؾ معػػػػٌت العمػػػػل  ػػػػذا اؼبفهػػػػـو 
وبػػػدأ بتطبيقػػػو مػػػن خػػػبلؿ إنشػػػاء أقسػػػاـ صػػػرَتة تُعػػػٌت بػػػإدارة  ،اختيػػػاري بشػػػكلٍ 

إال أف أغلػػب اعبهػػات اػبَتيػػة العاملػػة اليػػـو مػػا زالػػْت بعيػػدة  ،وتنميػػة االسػػتثمار
فبػػػػا  ،كبػػػػَت يف مواردىػػػػا اؼباليػػػػة  ح  وىػػػػذا أدى إىل ُشػػػػ ،عػػػػن جػػػػوىر ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة

 . انعكس على عدـ استقرار وثبات براؾبها وخدماهتا اػبَتية

دائػػم حػػىت يُكتػػب  إف اعبهػػات اػبَتيػػة ربتػػاج إىل الػػدعم اؼبػػادي بشػػكلٍ 
والنجػػاح وحصػػوؿ الثمػػرة، وىنػػاؾ صبلػػة مػػن األسػػباب الػػيت تػػدعو  ؽبػػا االسػػتمرار

 :قد يكوف من أبرزىاو  ،إىل تعزيز االستثمار فيها

فقػػط  بػأف دعػم اعبمعيػات اػبَتيػة يػتم   - واؼبمارسػات - اسػتمرار القناعػة (ٔ
 يف إطػػػار اإلحسػػػاف والصػػػدقة والتربعػػػات، وعػػػدـ وجػػػود مصػػػادر إيػػػراداتٍ 

 .  مستمرة من خبلؿ اؼبشروعات

سػػتمرار الفكػػر اإلداري ذي اؼبػػدى القصػػَت، الػػذي يقػػود اعبهػػات اػبَتيػػة ا (ٕ
ال تزيػد عػن  ،قصػَتة إىل التخطيط والتنفيذ والصرؼ على مسػتوى فػًتاتٍ 

 .وإغفاؿ ما يضمن االستمرارية ،عاـ غالباً 

 إال و- يف السػابق -قد تكػوف الثقافػة العامػة غػَت متحمسػة ؽبػذه الفكػرة  (ٖ
 ،مهػم يف التنميػة واالقتصػاد إصبػااًل كرافػدٍ وُبَسػب  اليـو القطاع اػبَتي أف

 .  كذلك أف يكوف إذاً  وال بد  
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 آفاق االستثمار

ىػػي مرحلػػة ، إف ىػػذه اؼبرحلػػة الػػيت ننػػادي  ػػا مػػن خػػبلؿ ىػػذا الكتػػاب
ربت جناحها أقبح األفكػار واؼبمارسػات الناذبػة يف اؼبػرحلتُت السػابقتُت،  تضم  

 ادة مػػػن الينػػػابيع الصػػػرَتةوُتضػػػيف إليهػػػا عػػػدـ اكتفػػػاء اعبهػػػات اػبَتيػػػة باالسػػػتف
وتفاصيل ىػذه اؼبرحلػة  ،بل تدعوىا للعلم والتفكَت يف استثمار احمليطات وفقط

وأفكارىا وصورىا الشائعة ىي ما سنعيش معو خػبلؿ رحلتنػا مػع ىػذا الكتػاب 
 . بأمر اهلل تعاىل

 :معادلة المرحلة الثالثة

استثمارات مستقبلية + المصاريف + خطة المشاريع والبرامج واألنشطة 
 المالية للعام الحالي اإليرادات= 

تريػػػَت ثقافػػػة العمػػػل داخػػػل اعبهػػػة اػبَتيػػػة، وتريػػػَت  :وىػػػذه اؼبعادلػػػة تعػػػٍت
ابتػػػداًء مػػػن ؾبلػػػس اإلدارة، وتريػػػَت األىػػػداؼ التنفيذيػػػة  ،أىػػػداؼ اإلدارة العليػػػا
 . وارد اؼبالية يف اعبهة اػبَتيةللقسم اؼبعٍت بتنمية اؼب

د توجو اعبميع كبو صبػع اؼبػوارد اؼباليػة ِمن ؾبر   - ذلك هبب أف يترَت كل  
، جزئػػػي إىل التوجػػػو كبػػػو االسػػػتثمار بشػػػكلٍ  - برػػػرض الصػػػرؼ بشػػػكٍل كامػػػل

توجيهػو كبػو االسػتثمارات  يػتم   ،مػن اإليػرادات ؿبدد جزء وىدؼفيكوف ىناؾ 
  .دارة والقسم اؼبعٍت عنو سنوياً مسائلة اإل وىذا اؽبدؼ يتم   ،سنوياً 

ومػع أف ىػذه اؼبرحلػة اعبديػدة قػػد تسػبب نوعػاً مػن تقلػيص األنشػػطة يف 
إال أ ػا بػإذف اهلل تعػاىل سػوؼ تضػمن النمػو  واعبهة اػبَتية على اؼبػدى القصػَت
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 . واالستمرارية على اؼبدى اؼبتوسط والطويل

 ،(؟د اؼبػاؿكيػف نول ػ) :ىػوسيكوف السؤاؿ دائم الطرح يف ىػذه اؼبرحلػة 
ىػذه اؼبرحلػة نتحػدث عػن ألننػا يف و (من اؼبسػتثمرين) :وستكوف اإلجابة دائماً 

فاؼبسػػػػػػتثمروف يبكػػػػػػن أف  ،ع اؼبسػػػػػػتثمرين بػػػػػػدالً مػػػػػػن اؼبتربعػػػػػػُتصبػػػػػػاسػػػػػػتهداؼ و 
 . إخل.. عينياً أو مالياً  دعمونا مباشرةً يشاركونا، أو يبولونا، أو يقرضونا، أو ي

لػػػن تواجػػػو ربػػػدياً كبػػػَتاً .. سػػػتنتقل إىل اؼبرحلػػػة الثالثػػػةاعبهػػػة اػبَتيػػػة الػػػيت 
حػُت يػزداد عػػدد اعبهػات احملليػػة والدوليػة العاملػػة الػيت تنافسػػها علػى التربعػػاتو 

وحػػىت .. عولػػيس مترػَتاً أو غػػَت متوق ػػ ،ألف جػزءاً كبػػَتاً مػػن مواردىػا ثابػػت ودائػػم
مػػة بػػدالً مػػن صػػرَتة دائ لػػو بػػدأت اآلف بتنميػػة مواردىػػا مػػن خػػبلؿ اسػػتثماراتٍ 

أف ىػػػذه الينػػابيع سػػػتكرب وتضػػاىي التربعػػػات يومػػػاً  التربعػػات، فهػػػي علػػى يقػػػُتٍ 
وإذا تػػذكرَت أخػػي القػػارئ الكػػرًن حػػاؿ بعػػض كػػربى اعبهػػات اػبَتيػػة الػػيت  .. مػػا

حػػت تافت كامػػل قبػػل طبسػػة عشػػر عامػػاً، مث    كانػػت تقػػـو علػػى التربعػػات بشػػكلٍ 
حظ أ ػا اليػـو قػد خففػْت أو سػتبل.. ؾباالت أخرى وانتقلػْت للمػوارد األخػرى
إحػػدى ىػػذه اعبهػػات كانػػت . كبػػَت  أوقفػػت عملهػػا يف ؾبػػاؿ التربعػػات بشػػكلٍ 

واليػػػـو سبلػػػك يف مكػػػة فقػػػط .. اؼبتػػػربع يف كػػػل مكػػػاف لايريومػػػاً مػػػا تنػػػافس علػػػى 
 .    دبئات اؼببليُت، ناىيك عن اؼبوارد األخرى عقارات تُثم ن

سػػتتجاوز بتوفيػػق اهلل الكثػػَت .. اعبهػػة اػبَتيػػة الػػيت سػػتتبٌت اؼبرحلػػة الثالثػػة
مػػػن التحػػػديات اإلداريػػػة، وخاصػػػة تلػػػك اؼبتعلقػػػة بضػػػعف التخطػػػيط واألنظمػػػة 
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وقػػائم  دائػػم وعػػدـ وجػػود الكفػػاءاتو ألف ىػػذه اؼبرحلػػة تػػدعونا لعمػػٍل مؤسسػػي  
رحلػػة إذاً ال هتػػدؼ فهػػذه اؼب.. علػػى أنظمػػة متكاملػػة تتمتػػع باالحًتافيػػة واؼبرونػػة

إىل اؼباؿ فقط، بل تصنع مؤسسة وشػراكات دائمػة مػع العػاملُت والػداعمُت يف 
 سبيل الوصوؿ إىل جهػة خَتيػة مسػتقرة ماليػاً وإداريػاً، ولػديها فريػق يعمػل بػروحٍ 

 .     خَتية متميزة صباعية متناغمة، وتقدًن خدماتٍ 

ر معهػػػػا اسػػػػتخداـ اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة الػػػػيت زبتػػػػار اؼبرحلػػػػة اعبديػػػػدة سػػػػتختا 
الػػػػذي اختػػػػار أحػػػػد أنشػػػػطتها ومشػػػػاريعها وقػػػػدـ ( الشػػػػريك الػػػػداعم)مصػػػػطلح 
الراعػي )(.. صػروفاتترشػيد اؼب)وسػتعرؼ مصػطلح .. عشرات اؼبرات الدعم لو
.. علػى مػدار العػاـ الذي يتبٌت كل ما تتطلبو اعبمعية من مصػروفاتٍ ( اغبصري

ىي بتقنيتػو ونتاجػو الػذي يضػا( إدارة عبلقات الداعمُت)وستستخدـ مصطلح 
 .. ما سبلكو البنوؾ وكربى شركات االتصاالت والسيارات وغَتىا

 :نموذج
، لاير ٓٓٓ،ٓٓٙجهػػة خَتيػػة كػػربى صػػممْت ضبلػػة تسػػويقية متكاملػػة كلفتهػػا 

 .لايرمليوف  ٖ٘وصبعت من خبلؽبا أكثر من 

  لاير ٓٓٓ،ٕٓبينمػػا جهػػة خَتيػػة ُصػػررى كانػػت سبلػػك يف خزانتهػػا آخػػر 
إال أف اإلدارة  ومػن شػهرين يف رواتب ومصروفات اعبهة يف أقػل كانت ستذىب

اختػػارْت أف تصػػمم  ػػا ضبلػػة لتنميػػة االسػػتقطاعات يف منطقتهػػا، وقػػدمْت برناؾبػػاً 
 . لاير ٓٓٓ،ٓ٘فحققْت دخبلً شهرياً يتجاوز  ،ربفيزياً ؼبنسوبيها
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من اعبهػات اػبَتيػة تعتمػد يف مصػادر  النسبة األعم إنو من اؼبعروؼ أف  
 ،غػػَت مػػأموف يتصػػف بالتذبػػػذب سبويػػل خػػدماهتا علػػى التربعػػات، وىػػػو مصػػدرٌ 

وؽ توسػع اػبػدمات عػبلً أمػاـ التخطػيط طويػل اؼبػدى، وياألمر الذي يقف حائ
وىػو  - واقعػي علمػي   يف حُت أف العمل اؼبؤسسي الذي يُدار بفكرٍ  ،وتطويرىا

وجػػود مصػػػادر  :يضػػع يف مقدمػػة أولوياتػػػو - ربىمػػا تتصػػف بػػػو الكيانػػات الكػػػ
دائمػػػة وثابتػػػة تشػػػمل مشػػػاريع اسػػػتثمارية أو أوقافػػػاً خَتيػػػة، أو اتفاقػػػات  دخػػػلٍ 
طويلػػػػػة اؼبػػػػػدى مػػػػػع شػػػػػركات ومؤسسػػػػػات وطنيػػػػػة تعػػػػػي دورىػػػػػا  وشػػػػػراكةٍ  تعػػػػػاوفٍ 

 .ياهتا الوطنيةمسئولاالجتماعي و 

بأنو كلما مبػْت أمػواؿ اعبهػات اػبَتيػة، كانػت أقػدر علػى  إننا على يقُتٍ 
ذبػػػػػاه احملتػػػػػاجُت مػػػػػن األيتػػػػػاـ والعجػػػػػزة واألرامػػػػػل، والقيػػػػػاـ  أداء دورىػػػػػا وخاصػػػػػةً 
واإلغاثػػػػػػة احملليػػػػػػة  ،وربصػػػػػػُت الشػػػػػػباب ،حلقػػػػػػات التحفػػػػػػيظ: دبشػػػػػػاريعها مثػػػػػػل

ا ا وإمكاناهُتػػػػػا، وأمواؽُبػػػػػوال يبكػػػػػن أف تنمػػػػػي اعبهػػػػػات اػبَتيػػػػػة أمواؽَبػػػػػ .والدوليػػػػػة
ولػػػػػن تػػػػػتمكن مػػػػػن  ،معطلػػػػػة عػػػػػن فكػػػػػر االسػػػػػتثمار وأعمالػػػػػو ا ؿببوسػػػػػةٌ وقياداهُتػػػػػ

االسػػتمرار والنمػػو وربقيػػق التنميػػة اؼبسػػتدامة للمجتمعػػات وزبفيػػف األعبػػاء عػػن 
ومػا  ،ال تتحقق إال باالسػتثمار ،كافية  ماليةٍ  مبلءةٍ اؼبتربعُت إال إذا كانت ذات 

 .(ٔ)الواجب إال بو فهو واجب ال يتم  
  

                                                 

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

 ،جديػدة متخصصػة إىل اؼبكتبػػة اػبَتيػة العربيػػة علميػػةٍ  إضػافة مػادةٍ  :أوالً 
إال أف ؿبدداتػػػو وآفاقػػػو م  وفعلػػػى الػػػرغم مػػػن أنبيػػػة االسػػػتثمار للجهػػػات اػبَتيػػػة

وتركػػػزْت صبيػػػع الكتػػػب اؼبوجهػػػة إىل العمػػػل اػبػػػَتي  ،بالدراسػػػات الكافيػػػة ربػػػظَ 
اسػػػًتاتيجيات، )الطػػػرؽ  مػػػع إشػػػباعو حبثػػػاً بكػػػل   ،علػػػى موضػػػوع التربعػػػات فقػػػط
  .. أو موضوع التسويق. ..(.ومهارات، وخطط وآليات

دبػػا يػػتبلءـ  ،أيضػػاً إىل إعػػادة صػػياغة مفػػاىيم االسػػتثمار كمػػا أننػػا حباجػػةٍ 
وىػذا مػا يقدمػو ىػذا ، مع حاجة وواقع واقتصاديات اعبهات اػبَتية يف ؾبتمعنا

يف ؾبالػو يسػاعد البػاحثُت واؼبعنيػُت لتطػوير  آملُت أف يكوف أوؿ مرجعٍ الكتاب 
 .  ىذا اؼبوضوع

مسػػػػػػػػػاعدة كافػػػػػػػػػة اؼبشػػػػػػػػاريع واؼبؤسسػػػػػػػػػات اػبَتيػػػػػػػػػة والتطوعيػػػػػػػػػة  :ثانيتتتتتتتتاً 
مػػػن خػػػبلؿ تطبيػػػق  ،يف تنميػػػة مواردىػػػا اؼباليػػػة( واؼبنظمػػػات غػػػَت اؽبادفػػػة للػػػربح)

علػػػػى دراسػػػػة  إعػػػػداده بنػػػػاءً  ت   (مبػػػػوذج أسػػػػاس)ر علمػػػػي وعملػػػػي ُمبتَكػػػػ مبػػػػوذج
واقػػع الكثػػَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة يف دوؿ اػبلػػيج العػػريب عمومػػاً ويف  واستقصػػاء

اؼبملكة العربية السػعودية خصوصػاً، وىػذا النمػوذج يسػعى لتعزيػز االسػتثمارات 
 .  مع توظيف الصور السائدة يف صبع التربعات والتسويق للمشاريع اػبَتية
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غبػػاالت والنمػػاذج، وتػػوفَت العديػػد اسػػتعراض الكثػػَت مػػن األمثلػػة وا :ثالثتتاً 
 مػػػػن األفكػػػػار العمليػػػػة الػػػػيت ربقػػػػق أىػػػػداؼ اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة اؼبسػػػػتفيدة بشػػػػكلٍ 

 . بتوفيق اهلل تعاىل مباشر

فهػػػذا الكتػػػاب دبجملػػػو ىػػػو كتػػػاب للتطبيػػػق اؼبباشػػػر ولػػػيس كتابػػػاً نظريػػػاً 
 قػػرأ ىػذا الكتػػاب،خَتيػػة وىػو ي يف جهػةٍ  مسػئوؿلػذلك أرجػػو مػن كػػل  .خالصػاً 
عمليػة تبلئػم صبعيتػو، وأف يبػدأ  قف عػن القػراءة عنػد حصػولو علػى فكػرةٍ أف يتو 

  . العمل فوراً قبل أف ينشرل ذىنو بأفكار أخرى وهبد نفسو وقد تشتت بينها

 ..اؼباؿ ىو عصب العمل اػبَتي

 ومع ذلك فما زاؿ االستقرار اؼبايل عند العديد من اعبهات اػبَتية

 ..واؼبتابعةال يبثل اؽبدؼ األوؿ يف التخطيط 

 النتيجة اليت هبب أف يواجهها القائموف على ىذه اعبهة بشجاعة

 أف اغباؿ لن يترَت من تلقاء نفسو

 -يف حاؿ أ ا استمرْت  -وأف اعبيل القادـ من قادة ىذه اعبهة اػبَتية 
 .اؼبعاناة اؼبالية اؼبتكررة دائرة نفس سيبقوف يف
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مػػن سػػػاىم يف دعػػػم  أف أتوجػػػو خبػػػالص الشػػكر والتقػػػدير إىل كػػػل   أحػػب  
 : بالذكر ىذا الكتاب وأخص  

الػػػػيت تولػػػػت الػػػػدعم اؼبػػػػادي والفػػػػٍت  :مؤسستتتتة ابتتتتن المبتتتتار  الخيريتتتتة
إلصػػػػػدار ىػػػػػذا الكتػػػػػاب، وعلػػػػػى رأسػػػػػها سػػػػػعادة الشػػػػػي  عػػػػػايض بػػػػػن فرحػػػػػاف 

عمػره وأىلػو  داعػُت اهلل لػو بالسػداد والربكػة يف ،رئيس ؾبلػس اإلدارة ،القحطاين
 . ومالو وسائر أعمالو

الػػذي تبػػٌت فكػػرة مشػػروع : ستتلمانستتعادة التتدكتور ستتامي بتتن تيستتير 
 ،ووافػػػق علػػػى خطتػػػو ودعمػػػو، وتفضػػػل دبراجعتػػػو وكتابػػػة مقدمتػػػو ،ىػػػذا الكتػػػاب

 صػػػػػػػػػػطلحاتاؼب)اؼبتخصػػػػػػػػػػص لحق بػػػػػػػػػػاؼب واإلضػػػػػػػػػػافة القيمػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى ؿبتوياتػػػػػػػػػػو
 . وملحق الفتاوى اػباصة باالستثمار يف اعبهات اػبَتية ،(االستثمارية

الػذي كػاف السػبب بعػد توفيػق اهلل  :ةسعادة المهندس مشاري الجوير 
ومتابعػػة إخػػراج الكتػػاب وظهػػوره  ،تعػػاىل يف متابعػػة التنسػػيق بػػُت كافػػة األطػػراؼ

 . بصورتو اؼبأمولة

 .واهلل ويل التوفيق
 محمد بن يحيى آل مفرح . د

 ىت 1431ولى غرة جمادى األ
Mym_muf@hotmail.com      

mailto:Mym_muf@hotmail.com
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 آفاق االستثمار

 :أي ،اسػػػتثمر اؼبػػػاؿ :ويقػػػاؿ ،الثمػػػر مشػػػتق مػػػن :االسػػػتثمار يف اللرػػػة
الفقهػػػػػاء القػػػػػدامى يف بيػػػػػاف مفهػػػػػـو  راءآوقػػػػػد تعػػػػػددت  .طلػػػػػب مبػػػػػاءه ونتاجػػػػػو

 . والتنمية النماء واإلستنماء: فقد استخدموا مصطلحات واالستثمار
طلػػب : االسػػتثمار بأنػػوـ ؼبفهػػو  قطػػب سػػانو تعريفػػاً فقهيػػاً .اسػػتخلص د

مػػن مضػػاربة  لشػػرعية اؼبعتػػربةوذلػػك بػػالطرؽ ا ،ربصػػيل مبػػاء اؼبػػاؿ اؼبملػػوؾ شػػرعاً 
 .ومشاركة وغَتىا ومراحبة

 ربقيػػق إىل هػػدؼي ،ارتبػػاط مػػايل :ؼ بأنػػواالسػػتثمار يف االقتصػػاد يُعػػر  
 . ع اغبصوؿ عليها على مدى فًتة طويلة يف اؼبستقبلمكاسب يُتوق  

ويُنظر إىل االستثمار بػالنظر إىل الترػَت يف رصػيد اؼبػاؿ خػبلؿ فػًتة زمنيػة 
قػػػاس ولػػػيس رصػػػيداً قائمػػػاً، وي اً تػػػدفق :عتػػػرَب ذلػػػك فاالسػػػتثمار يُ ؿبػػػددة، وعلػػػى 

ولػػػيس عنػػػد نقطػػػة زمنيػػػة ؿبػػػددة  ،(سػػػتة أشػػػهر مػػػثبلً )خػػػبلؿ فػػػًتة زمنيػػػة ؿبػػػددة 
 (. الرصيد اآلف ىو مليوف مثبلً )

ربػػػتفظ بػػػو اؼبنشػػػأة  أصػػػلٌ  :ؼ االسػػػتثمار بأنػػػػوعػػػر  ( ٕ٘)اؼبعيػػػار الػػػدويل 
أو الزيػػػادة ( ، عوائػػػدأربػػػاح، إهبػػػار)الثػػػروة مػػػن خػػػبلؿ التوزيعػػػات  ػػػدؼ زيػػػادة 

مثػػػل تلػػػك الػػػيت ربصػػػل  ،أو ؼبنػػػافع أخػػػرى تعػػػود للمنشػػػأة اؼبسػػػتثمرة ،الرأظباليػػػة
 . عليها من خبلؿ العبلقات التجارية
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 آفاق االستثمار

 :االسػتثمار بشػكل عػاـ بأنػو( ٘٘)ؼ مشروع اؼبعيار الربيطاين وقد عر  
/ توزيعػػات ولػػو خاصػػية القػػدرة علػػى توليػػد اؼبنفعػػة االقتصػػادية يف شػػكل  أصػػلٌ 

 .أو زيادة يف القيمة
حبيػػ ث يبكػػن  -وعلػػى الػػرغم مػػػن صػػيرة العمػػـو فػػػي تعريػػف االسػػتثمار 

القػػدرة )مػػن أصػػوؿ اؼبنشػػأة الػػيت سبتلػػك اػباصػػية احملػػددة  أف يتضػػمن أي أصػػلٍ 
عقػارات )فإف استثمار اؼبنشػأة قػد يأخػذ أشػكاالً ـبتلفػة  - (على توليد اؼبنفعة

 (. أو أصوؿ ثابتة أخرى
االذباه السائد يف اؼبنشآت بأف اؽبدؼ الرئيس يف اسػتثماراهتا يتمثػل يف 

ذباريػة أفضػل، مػن  أكرب، أو إهبػاد عبلقػاتٍ  استخداـ الفوائض النقدية بكفاءةٍ 
 . خبلؿ القدرة على التأثَت اؼبباشر على اؼبنشأة اليت تستثمر فيها

 : االستثمار في الجهات الخيرية يعني
 .زمنية ؿبدد،  دؼ ربقيق عوائد وأرباح مالية دة، ؼبدةٍ ؿبد تفعيل إمكانياتٍ 

عليػػػػو  طلػػػػقَ وىػػػػذا اؼبفهػػػػـو الواسػػػػع يػػػػدخل فيػػػػو بالضػػػػرورة كػػػػل مػػػػا سػػػػبق وأُ 
: وأدخػل يف إطػار التعريػف التػايل( تنمية اؼبػوارد اؼباليػة)ف ضمن أو ُصن  ( التربعات)
بطريقػػة علميػػة األنشػػطة اؼبتفرعػػة مػػن التسػػويق  ػػدؼ سبويػػل مشػػاريع اعبهػػة اػبَتيػػة "

فقػد تنطلػق أنشػطة تنميػة .. أمػا يف مفهومنػا اعبديػد". متخصػص ومن خبلؿ فريػقٍ 
.اؼبوارد من التسويق ومن غَته من إمكانيات اعبهة اػبَتية اؼبعنية
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 آفاق االستثمار

ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن النظريػػػػات االسػػػػتثمارية الػػػػيت تطػػػػورْت بتطػػػػور الفكػػػػر 
ظ أف ىػػذه النظريػػات ال تتعػػرض غػػَت أف اؼببلَحػػ والعلميػػة االسػػتثماري واؼبػػدارس

يبكػػػػن قبولػػػػو  وىػػػػو أمػػػػرٌ  ،لبلسػػػػتثمار اؼبتعلػػػػق باعبهػػػػات غػػػػَت الرحبيػػػػة يف األصػػػػل
ح يف ىػػػذا ض ػػػو اؼب( مبػػػوذج أسػػاس)منطقيػػاً، كمػػػا أنػػو كػػػاف سػػػبباً جوىريػػاً لتطػػػوير 

عرضػػها ر العامػة قػػد يكػوف مػػن اؼبناسػب طُػػإال أف ىنػاؾ عػػدداً مػن األُ  والكتػاب
 : للجهات اػبَتية منها دبثاؿٍ  مع توضيح كل   ،ىنا باختصار

  :وجهة نظر ىايكر (ٔ
ؿ كبػػو التػػوازف، ولػػذلك فػػإف ربديػػد وتتمثػػل يف اختيػػار االسػػتثمار كمعػػد  

اؼببلػػػػغ اؼبثػػػػايل لبلسػػػػتثمار يبثػػػػل قػػػػراراً بتحديػػػػد سػػػػرعة معػػػػدؿ االسػػػػتثمار الػػػػبلـز 
وكػػػم اؼببلػػػغ الػػػذي تريػػػد  ،غبػػػايللتحقيػػػق التػػػوازف، دبعػػػٌت أنػػػك ربػػػدد كػػػم اؼببلػػػغ ا

سػػًتاتيجية الوصػػوؿ للمبلػػغ مػػن خػػبلؿ إنشػػاء مشػػروع، االوصػػوؿ إليػػو، مث ربػػدد 
 . وىكذا ..وكم تُنفق عليو شهرياً  ،تكلفة التأسيس مدةوربدد أيضاً 

: ىنػػػػاؾ ثبلثػػػػة أسػػػػاليب غبقػػػػن االسػػػػتثمارات اعبديػػػػدة حسػػػػب ىػػػػػايكر
اػبَتيػة أف تسػتثمر سػنوياً مبلرػاً مثػل أف تقػرر اعبهػة )ثابتػة  االستثمار دبعػدالتٍ 

علػػػى  %ٕٔسػػػنوي مقػػػداره  ماليػػػاً مقػػػداره ثبلشبائػػػة ألػػػف يف سػػػبيل ربقيػػػق عائػػػدٍ 
متناقصػػػػػػػة، أو  أو االسػػػػػػػتثمار دبعػػػػػػػدالتٍ  ،(رأس اؼبػػػػػػػاؿ ؼبػػػػػػػدة ثػػػػػػػبلث سػػػػػػػنوات
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 آفاق االستثمار

وىنػػػػاؾ عػػػػدة عوامػػػػل . متزايػػػػدة، ويبكػػػػن االختيػػػػار بينهػػػػا االسػػػػتثمار دبعػػػػدالتٍ 
 . وشروط التمويل ،دينسعار اؼبور  منها أ ،تتحكم يف ىذا االختيار

  :وجهة نظر كينيز (ٕ
يركػػز علػػى أف اعبانػػب السػػلوكي ألصػػحاب رأس اؼبػػاؿ ىػػو الػػذي وُبػػدد 
  ،قرار االستثمار، وليس ىنػاؾ حاجػة لتحديػد مسػتوى رأس اؼبػاؿ األمثػل سػلفاً 

فيقػػػرروف  وكػػػأف يكػػػوف القػػػائموف علػػػى اعبهػػػة اػبَتيػػػة مػػػن النػػػوع اؼبػػػتحفظ جػػػداً 
 خػػبلؿ موسػػم اغبػػج   وحػػدىا( مكػػة)عػػدـ االسػػتثمار سػػوى يف مشػػروع داخػػل 

  إيرادات؟ منوكم سيحقق  ،مث ينظروف كم سيحتاج منهم ىذا اؼبشروع ،فقط

  :النظرية النيوكالسيكية (ٖ
ىػػػػػذه النظريػػػػػة تقػػػػػدـ مبوذجػػػػػػاً حملػػػػػددات رأس اؼبػػػػػاؿ، ومْ تقػػػػػدـ مبوذجػػػػػػاً 

وع االسػػتثماري لبلنتقػػاؿ مػػن الرصػػيد معػػدؿ سػػرعة اؼبشػػر )حملػػددات االسػػتثمار 
 (. اغبايل إىل الرصيد األمثل
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 آفاق االستثمار

 

وإف كػػاف الفكػػر  - ىنػػاؾ عنصػػر ىػػاـ يػػرتبط يميػػع نظريػػات االسػػتثمار
ىػػػػػذا  - إال يف العصػػػػػور األخػػػػػَتة ،االسػػػػػتثماري م يتطػػػػػرؽ لػػػػػو بشػػػػػكل نظػػػػػري

شػَت باختصػار يو . Uncertainty  عتدم اليقتين :طلق عليوالعنصر ىو ما يُ 
إىل أف ىناؾ نسبة كبػَتة أو صػرَتة مػن االحتمػاؿ بفشػل االسػتثمار، وال يبكػن 

فهنػاؾ احتمػاؿ  ،بالنجاح %ٓٓٔألحد كائناً من كاف أف يعطي تأكيداً نسبتو 
مثبًل غبصوؿ ا يار يف األسواؽ، أو تلف البضػاعة، أو التعػرض للسػرقة وخيانػة 

 . وغَت ذلك ..القائم على االستثمار

وىػػػػذا العنصػػػػر ىػػػػو مػػػػا يسػػػػبب الػػػػًتدد أو الػػػػرفض لكثػػػػَت مػػػػن القػػػػرارات 
 ،وردبػػا يكػػوف ىػػو السػػبب األكثػػر بػػروزاً يف حالػػة اعبهػػات اػبَتيػػة ،االسػػتثمارية

حي ث وباوؿ القػائموف عليهػا ذبنػب كافػة احتمػاالت الفشػل خوفػاً مػن خسػارة 
وردبػػػا يصػػػل ىػػػذا التخػػػوؼ إىل مسػػػتوى  ،أو تعػػػرض ظبعػػػتهم للتشػػػكيك ،اؼبػػػاؿ

وعػػدـ السػػماح دبجػػرد  ،لبلسػػتثمار مسػػبقاً  قطػػع الطريػػق الكامػػل أمػػاـ أي بػػابٍ 
 .  طرح ومناقشة اؼبوضوع
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 آفاق االستثمار

إف القػرار االسػتثماري : مػا يلػيإال أف الفكر االسػتثماري اؼبعاصػر يقػرر 
وذلك ألف اؼبنتجػات و الفعلي البدء بعدو اً قرار  هللرجوع فيو بعد ازباذ غَت قابلٍ 

 . غالباً ما تنخفض قيمتها إذا قررنا إعادة بيعها

وىذا بكل تأكيد ال يعٍت أف تتوقف اعبهػات اػبَتيػة عػن خػوض غمػار 
وإمبػػػا يعػػػٍت أف  ومواردىػػػا اؼباليػػػةاؼبشػػػروعات االسػػػتثمارية الػػػيت هتػػػدؼ إىل زيػػػادة 

الػػػػػدخوؿ يف مشػػػػػروع اسػػػػػتثماري ؿبسػػػػػوب وؿبػػػػػدد : عليهػػػػػا التأكػػػػػد مػػػػػن التػػػػػايل
فػػػإف تكلفػػػة  - كػػػاف  ألي سػػػببٍ  - اؼبخػػػاطر، فػػػإذا اضػػػطرْت إليقافػػػو بعػػػد فػػػًتة

 ،عػػػن تكلفػػػة الشػػػراء والتكلفػػػة منػػػذ البػػػدء يف اؼبشػػػروع وحدتػػػو اؼباليػػػة لػػػن تقػػػل  
وىػػػذه  ،حػػػاؿ بتوفيػػػق اهلل تعػػػاىل دياً يف كػػػل  وبالتػػػايل فػػػإف اسػػػتثمارىا يكػػػوف ؾبػػػ

 . سنتعرض ؽبا يف احملاور التاليةو  ،النماذج متعددة

بعػػة علػػى مػػا يتعلػػق بالسياسػػات اؼبت   :وىػػو ،آخػػر لعػػدـ التػػيقن ىنػػاؾ بُعػػدٌ 
فػإف القػرار  ،مستوى األنظمة، ففي حالة كوف األنظمة يف مرحلة تطػوير وتريػَت

فقػػػػد تبػػػدأ اعبهػػػػة  وة اغبػػػذر بعػػػػد الدراسػػػةاالسػػػتثماري هبػػػػب أف يكػػػوف يف غايػػػػ
مث يأيت نظػاـ جديػد يبنػع أو يقػنن ىػذا النػوع مػن  ،اػبَتية يف مشروع استثماري

 .  اؼبشروعات
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 آفاق االستثمار

عتتدم اليقتتين يحصتتل بستتب  العديتتد متتن العوامتتل المباوتترة وغيتتر المباوتترة 
 :ةالتاليفي الصفحة حة في الشكل الموض  

عنصػػػر يبكنػػػو التػػػأثَت إهبابػػػاً أو سػػػلباً يف  فػػػإف كػػػل   :وللتوضػػػيح باختصػػػار
 اؼبشػػػػروع الػػػػذي تتبنػػػػاه اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة وهتػػػػدؼ مػػػػن خبللػػػػو إىل زيػػػػادة مواردىػػػػا 

عنصػػػػر اإلدارة باعتبػػػػاره عنصػػػػراً مباشػػػػراً : ولنأخػػػػذ علػػػػى سػػػػبيل اؼبثػػػػاؿ - اؼباليػػػػة
فقػػػد ال تتػػػوفر اإلدارة ذات اػبػػػربة والكفػػػاءة، وقػػػد تتػػػوفر يف بدايػػػة  - للمشػػػروع
 . وبالتايل يتعثر اؼبشروع ،أو غَته ع مث زبتفي بسبب خبلؼٍ اؼبشرو 

باعتبػػػاره عنصػػػراً غػػػَت  - ولنأخػػػذ مثػػػاالً آخػػػر يف عنصػػػر مسػػػتوى التقنيػػػة
فقػػد تتبػػٌت اعبهػػة اػبَتيػػة اؼبشػػاركة يف مشػػروع  - مباشػػر يف التػػأثَت علػػى اؼبشػػروع

. وىػذا اؼبصػنع يعمػػل بتقنيػات ؿبػػددة ،اؼبسػػانبة يف مصػنع نسػػيج: صػناعي مثػل
اكتشاؼ تقنيات ومكائن جديػدة لصػناعة النسػيج فيتبناىػا  وقد وبصل أف يتم  

 . وبالتايل يتأثر اؼبصنع الذي سانبْت فيو اعبهة اػبَتية ،اؼبنافسوف

 : نموذج
جهػػػػػة خَتيػػػػػة تعتمػػػػػد بشػػػػػكل كبػػػػػَت يف دخلهػػػػػا اؼبػػػػػادي الشػػػػػهري علػػػػػى 

وفجػػػػػػأة، .. دى الشػػػػػركات الكػػػػػربىاالسػػػػػتقطاعات مػػػػػن رواتػػػػػب مػػػػػػوظفي إحػػػػػ
ت  ربويلهػػػا إىل صػػػورة قػػػد الشػػػركة  إذ إف.. نفسػػػها أمػػػاـ معضػػػلة كبػػػَتة وجػػػدتْ 

  ! قانونية أخرى وصدر أمٌر بإلراء كافة استقطاعات اؼبوظفُت
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31 
 

 آفاق االستثمار

زبلػيهم عػػن  شبػن :والفائػدة مػن وجهػة نظػر اؼبػدخرين ىػػي :ستعر الفائتدة -ٔ
الػػػػػثمن أو الكلفػػػػػة الػػػػػيت  :ومػػػػػن وجهػػػػػة نظػػػػػر اؼبسػػػػػتثمرين ىػػػػػي، السػػػػػيولة

وىػذه التكلفػة  ،سبيل اغبصوؿ على اؼباؿ الػبلـز لبلسػتثمار يتحملو ا يف
اؼبسػػػػتثمرة علػػػػى اؼبػػػػاؿ الػػػػبلـز مػػػػن  قػػػػد تكػػػػوف ظػػػػاىرة لػػػػو حصػػػػلت اعبهػػػػة

اعبهػة اػبَتيػة  تلػو  ية لو مَ نِ مْ أو قد تكوف ضِ ، مصدر خارجي مثل البنوؾ
إذ يقػػػػػارف بػػػػػُت رحبػػػػػو اؼبتوقػػػػػع  وؼبشػػػػػروع مػػػػػن مواردىػػػػػا الذاتيػػػػػةا اؼبسػػػػػتثمرة

مػػػن االسػػػتثمارات علػػػى التعامػػػل  وقػػػد درجػػػْت كثػػػَتٌ  ،والتكلفػػػة اؼبدفوعػػػة
وال يبكػػن أف  ،أنػو ـبػػالف للشػػريعة اإلسػػبلمية بفوائػد ربويػػة وىػػذا ال شػػك  

 .تسَت يف خطو اعبهات اػبَتية

لػػػى االسػػػتثمار مػػػن ع مػػػن أىػػػم معػػػايَت اإلقػػػداـ :مقتتتدار العائتتتد المتوقتتتع -ٕ
اغبصػػوؿ عليػػو مػػن  مقػػدار العائػػد اؼبتمثػل بػػالربح الػػذي يبكػػن :عدمػو ىػػو
 .فالربح ىو أساس اؼبفاضلة بُت اؼبشروعات ،االستثمار

ومػػن أسػػس اؼبفاضػػلة بػػُت اؼبشػػروعات واإلقػػداـ  :مقتتدار القيمتتة الحاليتتة -ٖ
والػذي يعػٍت مقػدار الفػرؽ  ،مقػدار صػايف القيمػة اغباليػة: علػى االسػتثمار

 واالسػػػتثمار اؼبطلػػػوب لتحقيػػػق ذلػػػك بػػػُت إصبػػػايل القيمػػػة اغباليػػػة وحجػػػم
اغباليػػػة أكػػػرب مػػػن  حيػػػ ث يُقبػػػل اؼبسػػػتثمر علػػػى اؼبشػػػروع لػػػو كانػػػت القيمػػػة

 .حجم رأس اؼباؿ اؼبطلوب لبلستثمار يف اؼبشروع
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دبعػػٌت أف زيػػادة حجػػم االسػػتثمار  :الحديتتة وحجتتم االستتتثمار الكفتتاءة -ٗ
قػد يػؤدي إىل زبفػيض األسػعار وبالتػايل  تعٍت زيادة يف حجم الصناعة فبػا

  .نقص األرباح
الػذي يُعتػرب  - زيػادة الطلػب االسػتهبلكي :تعػٍت فزيػادة الػدخل :الدختتل -٘

يػػػػؤدي إىل زيػػػػادة  فبػػػػا - احملػػػػدد إلمكانيػػػػة تصػػػػريف نػػػػاتج االسػػػػتثمار
، و األسػػاس لتحديػػد أولويػػات االسػػتهبلؾكػػذلك ىػػ  والػػدخلُ ، االسػػتثمار

  .وبالتايل ربديد أولويات االستثمار
ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػن االعتبػػػارات  :ضتتتوابط األفةتتتلية األدبيتتتة واالقتصتتتادية -ٙ

ألننػػػا نتحػػػدث عػػػن االسػػػتثمار يف  واؽبامػػػة ُتضػػػاؼ لضػػػوابط االسػػػتثمار
فقػػط علػػى فرضػػية تعظػػيم  ف ال يقػػـوفاالسػػتثمار هبػػب أ ،اعبهػػات اػبَتيػػة

وهبػب  - النظر عن مػدى مشػروعية االسػتثمار مػن عدمػو برض   - الربح
دبعػٌت أف مصػلحة  ،لًتتيب األولويات اليت وبتاجهػا اجملتمػع إعطاء اىتماـ

ؼبصػػػػلحة اجملتمػػػػع يف  ق قػػػػةأف تكػػػػوف يف األسػػػاس ؿب لُ ض ػػػػاعبهػػػة اػبَتيػػػػة يُػفَ 
 لَ ال يُهِمػػف اجملػػاؿ الػػذي قامػػت اعبهػػة أصػػبلً خبدمتػػو، واالسػػتثمار هبػػب أ

الرحبيػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة  ن ربقيػػػػػػقضػػػػػػمَ النظػػػػػػر إىل األىػػػػػػداؼ العامػػػػػػة الػػػػػػيت تَ 
 - والػػػيت منهػػػا مػػػدى مسػػػانبتها يف القضػػػاء علػػػى البطالػػػة - واالقتصػػػادية

إىل  إضػػػافةً  ،وربقيػػػق العدالػػػة يف توزيػػػع الػػػدخوؿ ،وربقيػػػق األمػػػن الرػػػذائي
 .اؼبوارد وغَتىا دونفا ذبنب التلوث البيئي
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إهباد موارد مالية جديدة ودائمة تتصف بالثبات، وتساعد اعبهة  :أوالً 
 . اػبَتية على االستقرار لتنفيذ مشاريعها على اؼبدى الطويل

احملافظة على مكتسبات ومنجزات اعبهة اػبَتية اليت وصلْت إليهاو  :ثانياً 
َتية، أو يف ؾباؿ اؼبوارد اؼبالية، مثل طرؽ سواء يف ؾباؿ األنشطة واؼبشاريع اػب

 . العمل واػبربات والقناعات اإلهبابية ووجود فريق عمل متناغم وقيادة ناجحة

 .مدروس وواضح تفعيل جانب زبفيض وضبط اؼبصروفات بشكلٍ  :ثالثاً 

التواصل اإلهبايب مع الداعمُت بكل فئاهتم ومستوياهتم، فبا يؤدي  :رابعاً 
مع مبلحظة  .والئهم وزيادة الناتج الكمي والكيفي من التعامل معهمإىل زيادة 

مثل الوفاة )غالبًا ما يتناقص إما بأسباب طبيعية  مُتعأف عدد اؼبتربعُت والدا
 . أو أسباب أخرى مثل عدـ الرضا عن خدمات اعبهة اػبَتية( واالنتقاؿ

األساليب فتح آفاؽ واسعة أماـ التجديد واالبتكار يف  :خامساً 
 .واآلليات اليت ربقق أىداؼ اعبهة اػبَتية يف جانب تنمية مواردىا اؼبالية
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 االستثمارات ىي ؾبموعة من العمليات واػبطوات اؼبًتابطة . 
 فبل تفكر يف نتيجة مباشرة.. االستثمارات غالباً تتطلب طوؿ اؼبدى . 
  ًاالستثمارات ترتبط بأىداؼ اعبهة اػبَتية وليست نشاطاً جانبيا . 
 فػػػبل ينبرػػػي أف يعرفػػػوؾ فقػػػط .. االسػػػتثمارات تػػػرتبط باالتصػػػاؿ بفئػػػات اجملتمػػػع

 .لطلب اؼباؿ

 . تبرعات األفراد على سبيل الصدقة ووصايا التركات (1
 نػػو لػػو ت  إحيػػ ث  وزبطيطػػاً ؿبكمػػاً وىػػذه ربتػػاج )أمتتوال الزكتتاة الشتترعية  (ٕ

صػحيح النتهػت كثػَت مػن  إخراج أمواؿ الزكػاة الشػرعية وتوجيههػا بشػكلٍ 
 (.مشكبلت اعبهات اػبَتية اؼبالية

 .دعم وىبات المؤسسات المختلفة محلياً ودولياً  (ٖ
  .أرباح المشروعات االستثمارية وعوائد األوقاف (ٗ

 

جهة خَتية أف تبػذؿ قصػارى جهػدىا لتفعيػل كافػة ىػذه  من اؼبهم لكل  
اؼبصػػػادر، إال أف اؼبصػػػادر األوىل تبقػػػى بعيػػػدة عػػػن ربكػػػم وقػػػدرة اعبهػػػة اػبَتيػػػة 

وال تعػػرؼ  ،فهػي ال تعػػرؼ ىػل سػػتأيت تربعػات وأمػػواؿ زكػاة أـ ال ،علػى التوقػػع
فعلػػػى مقػػػدار  ،كمػػػا أ ػػػا بشػػػكل أو بػػػآخر مرتبطػػػة بػػػأفراد يف غالبهػػػا  ،مقػػػدارىا
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مػػػدير اعبهػػػة اػبَتيػػػة أو مػػػدير قسػػػم التربعػػػات وعبلقاتػػػو سػػػيكوف حجػػػم جهػػػد 
أمػػا اؼبصػػدر الرابػػع فهػػو شػػيء يبكػػن أف تػػتحكم بػػو . اؼبػػاؿ اؼبتػػاح للجهػػة اػبَتيػػة

النظػػػػػػر عػػػػػػن األفػػػػػػراد  برػػػػػػض   ،وتتوقعػػػػػػو سػػػػػػنوياً ودبقػػػػػػدار ؿبػػػػػػدد ،اعبهػػػػػػة اػبَتيػػػػػػة
 . ومستوى نشاطهم ومعرفتهم ،اؼبوجودين

ر التمويتتتتتل المحتملتتتتتة للجهتتتتتات لتوضتتتتتيح موضتتتتتوا تفعيتتتتتل مصتتتتتاد
 :سنركز الحديث بشكل أكبر حول القطاا الخاص ،الخيرية

وعائلتو، وبػُت  هبب أواًل التمييز بُت الشركات العائلية اؼبملوكة لشخصٍ 
الشػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة مثػػػػػػل شػػػػػػركات التػػػػػػأمُت والبنػػػػػػوؾ والكيماويػػػػػػات وغَتىػػػػػػاو 

األسػػػد يف اؼبسػػػانبات فػػػاؼببلحظ أف الشػػػركات العائليػػػة أو الفرديػػػة ؽبػػػا نصػػػيب 
وتُعترب أىػم الروافػد اؼباليػة للعمػل اػبػَتي، أمػا الشػركات اؼبسػانبة فُيعتػرب  ،اػبَتية

دورىػػػا ضػػػعيفاً جػػػداً يف دعػػػػم العمػػػل اػبػػػَتي، مػػػع العلػػػػم بػػػأف رأس مػػػاؿ تلػػػػك 
وباؼببلحظػػػة فػػػإف  ،الشػػػركات يعتػػػرب كبػػػَتاً جػػػداً باؼبقارنػػػة مػػػع الشػػػركات العائليػػػة

مػػد بشػػكل كبػػَت علػػى الشػػركات اؼبسػػانبة الكبػػَتة يف دعػػم اجملتمعػػات الرربيػػة تعت
 اؼبسػانِبةواؼبطلػوب ىػو تكثيػف اعبهػود إلقنػاع تلػك الشػركات . النشاط اػبَتي

وإقنػػاع ؾبػػالس إدارهتػػا واؼبسػػانبُت فيهػػا بضػػرورة القيػػاـ بػػدورىم اجملتمعػػي بشػػكٍل 
رد ا مػػواأكػرب ويتماشػػى مػع دورىػػم االقتصػػادي واؼبػايل، وبػػذلك نكػػوف قػد ضػػمن  

 . طويل مالية كبَتة تدعم العمل اػبَتي بشكٍل كبَت وألمدٍ 
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 إف ىػػذه اؼبسػػألة اغبيويػػة حػػوؿ أنبيػػة النظػػر إىل القطػػاع اػبػػاص كمصػػدرٍ 
ربفيزيػة عبػذب ىػذا  يتطلب التفكَت يف وضع نظػمٍ  ،د لتمويل مشاريع اػبَتواعِ 

لتمكػػػُت اعبهػػػات اػبَتيػػػة علػػػى الديبومػػػة  ووتفعيػػػل مشػػػاركتو اجملتمعيػػػة ،القطػػػاع
وإف اؼبرحلػػة الراىنػػة تتطلػػب  ،أصػػيل يف بنيػػة اجملتمػػع اؼبػػدين فٍ واالسػػتمرار كمكػػو  

أف يرتقي القطاع اػبَتي بتنظيماتو وآليات عملػو لكسػب ثقػة القطػاع اػبػاص، 
 :ويبكنو عمل اػبطوات التالية

مؤسسػػات توجيػػو دعػػوة صػػروبة وواضػػحة إىل القػػائمُت علػػى  (1خطتتوة 
من خبلؿ اؼبسانبة يف مشػاريع  ،ياهتم كبو اجملتمعمسئولل القطاع اػباص لتحم  

 .والربامج اإلنسانية لدى اعبهات اػبَتية ،التنمية

 إعداد مشاريع متكاملػة مقرونػة بدراسػات جػدوى اقتصػاديةٍ  (2 خطوة
 ولتػػػوفَت التمويػػػل ووتقػػػديبها ؼبؤسسػػػات وشػػػركات القطػػػاع اػبػػػاص ،واجتماعيػػػة

 .تلك اؼبشاريع ولو على مراحل وبشكل تدرهبيودعم 

إشػػػػراؾ القطػػػػاع اػبػػػػاص يف إبػػػػداء الػػػػرأي واؼبشػػػػورة واألخػػػػذ  (3خطتتتتوة 
دبقًتحاتػػػػو يف اختيػػػػار اؼبشػػػػاريعو األمػػػػر الػػػػذي هبعلػػػػو متبنيػػػػاً ومنتسػػػػباً لؤلفكػػػػار 

 .اؼبطروحة

إطػػػػػبلع الشػػػػػركات واؼبسػػػػػانبُت يف سبويػػػػػل اؼبشػػػػػاريع اػبَتيػػػػػة  (4خطتتتتتوة 
وبشػػػكل موثػػػق وشػػػفاؼ علػػػى النتػػػائج اؼبتحققػػػة عػػػن اؼبشػػػاريع الػػػيت أسػػػهموا يف 

 .سبويلها
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دعػػم شػػركات ومؤسسػػات القطػػاع اػبػػاص الػػيت تتػػربع وتقػػـو  (5خطتتوة 
أو إلرائهػػا أو زبفيػػف  ،بتقػػدًن خػػدماهتا للمجتمػػع مػػن خػػبلؿ خفػػض ضػػرائبها

  .ء الرظبية عن كاىلهابعض األعبا

 نموذج ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية
وبػرامج كاملػة  نًتنػت،ستجد للهيئة نظاماً مالياً واضحاً منشػوراً علػى اإل

 . مع القطاع اػباص بتوفيق اهلل تعاىل نوعيةٍ  اكاتٍ رَ تؤىلها لبناء شَ  وؿبددة

 : المادة السادسة عشرة
وشػػػػػراؤىا وبيعهػػػػػا  ،واألراضػػػػػيوبػػػػػق للهيئػػػػػة سبلػػػػػك العقػػػػػارات  -ٔ-ٙٔ

وشراؤىا واؼبسػانبة  ،وبيع األسهم والشركات ،واستئجارىا وتأجَتىا واستثمارىا
 ،وؽبػػػا حػػػق ملكيػػػة األصػػػوؿ اؼبنقولػػػة والثابتػػػة واؼبعنويػػػة ،يف رأس مػػػاؿ الشػػػركات

وحػػق إقامػػة األوقػػاؼ اؼبنجػػزة والتصػػرؼ فيهػػا بكافػػة أوجػػو التصػػرفات الشػػرعية 
ىػػػػػػذه األوقػػػػػػاؼ بديبومػػػػػػة االنتفػػػػػػاع دبواردىػػػػػػا يف  علػػػػػػى أف تتصػػػػػػف ،والنظاميػػػػػػة
 (.عمائر وأسواؽ ذبارية وكبونبا)منتجة  مشروعاتٍ 

 :تتكوف إيرادات اؽبيئة من اآليت -ٕ-ٙٔ

 ،واؽببػػػػػػػػات ،واؼبػػػػػػػػنح ،والتربعػػػػػػػػات ،والصػػػػػػػػدقات ،الزكػػػػػػػاة – ٔ-ٕ-ٙٔ
 .واألوقاؼ اليت ال زبالف أىداؼ اؽبيئة ،والوصايا
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اؽبيئػػػػػػػة أو فبتلكاهتػػػػػػػػا الثابتػػػػػػػػة عائػػػػػػػدات اسػػػػػػػػتثمار أمػػػػػػػػواؿ  -ٕ-ٕ-ٙٔ
 .واؼبنقولة، وكذلك أرباح الشركات اليت تنشئها أو تسهم يف رأس ماؽبا

 .حصيلة ضببلت التربعات اليت تتوالىا اؽبيئة -ٖ-ٕ-ٙٔ

إسػػهامات اؼبؤسسػػات الدوليػػة واعبهػػات اغبكوميػػة اؼبتفقػػة  -ٗ-ٕ-ٙٔ
 .مع أىداؼ اؽبيئة وسياساهتا
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 :على اعبهة اػبَتية أف تقـو بأمرين لزيادة إيراداهتا

تزيػػد  ؿبػػدد بطريقػػةٍ  قصػػد بػػو تنميػػة مشػػروعٍ ويُ  :االستتتثمار الرأستتي: أوالً 
فمثبلً إذا كانت اعبهة اػبَتية يف اؼبثاؿ السابق توفر سػيارات لنقػل  ،من عوائده

الطػػبلب، فإ ػػا سػػتزيد مػػن السػػيارات أو ستسػػتهدؼ طبلبػػاً آخػػرين أو سػػتبدأ 
 . أيضا يف نقل العماؿ

التنػوع يف مصػادر تػوفَت عوائػد ماليػة  :قصػد بػوويُ  :االستثمار األفقتي: ثانياً 
فػػإذا كانػػت جهػػة  ،يػػادة عػػددىا ونوعياهتػػامشػػاريع اسػػتثمارية، أو ز  ءمػػن خػػبلؿ بػػد

خَتيػػػة تقػػػـو مػػػثبلً بتػػػوفَت سػػػيارات لنقػػػل الطػػػبلب دبقابػػػل مػػػادي، فقػػػد يكػػػوف مػػػن 
 . اؼبناسب أف تبدأ أيضاً مشروع تقدًن وجبات للطبلب برحبية مناسبة

  نموذج

احملػػامي خالػػد األضبػػد رئػػيس صبعيػػة الػػرب للخػػدمات االجتماعيػػة يف الرقػػة 
 : قائبلً صر ح ، بسوريا

وزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة  تعتمػػد اعبمعيػػة يف عوائػػدىا علػػى مسػػاعدات
 ،وأمػػػػػػواؿ الزكػػػػػػاة ،وىبػػػػػػات احملسػػػػػػنُت اؼباديػػػػػػة والعينيػػػػػػة ،واشػػػػػػًتاكات أعضػػػػػػائها

 وعائػػػدات مشػػػاريع اعبمعيػػػة مػػػن أجػػػار األبنيػػػة واحملػػػبلت واألراضػػػي الزراعيػػػة
 . العائدة ؽبا
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ذبمػػػػع التربعػػػػات مػػػػن  اعبمعيػػػات اػبَتيػػػػة الػػػػيت إف وجػػػود العديػػػػد مػػػػن
لػذا فإننػا  والتربعػات بػالطرؽ اؼبعتػادة مػن االعتمػاد علػى صبػع احملسنُت، قد حد  

ونعمػػػػل علػػػػى تنويعهػػػػا إلقبػػػػاح العمػػػػل  اذبهنػػػػا إىل تنميػػػػة اؼبػػػػوارد اؼباليػػػػة الثابتػػػػة،
اعبمعيػػػػة وإهبػػػػاد مشػػػػاريع  اػبػػػػَتي، ومػػػػن ىػػػػذا اؼبنطلػػػػق نقػػػػـو بالتوسػػػػع دبشػػػػاريع

لػػػَتة سػػػورية  إهبػػػار بنػػػاء اعبمعيػػػة واحملػػػبلت مليػػػوف :فعلػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ .جديػػػدة
سػػنوياً، وكبػػػن بصػػدد االنتهػػػاء مػػػن بنػػاء اؼبشػػػروع الثػػػاين الػػذي سػػػُيحقق مػػػردوداً 

 . اعبمعية يف ربقيق أىدافها جيداً يساعد
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 عدـ ربديد ىدؼ واضح لبلستثمار. 
 يف  -صػػػاحب ذبربػػػة ؿبػػػدودة جػػػداً  - استشػػػارة شػػػخص غػػػَت متخصػػػص

 . ؾباؿ االستثمار
 عدـ دراسة عملية االستثمار وأبعادىا على نشاط اعبهة اػبَتية. 
 عدـ االىتماـ بالتقاليد واألعراؼ ونظرة اجملتمع. 
 اؼببالرة يف التفاؤؿ وتوقع األرباح تم  تحي ث  وعدـ الواقعية . 
 يف القػػػرار أو   البػػػت  بسػػػبب التػػػأخَت يف والبػػػدء يف التوقيػػػت غػػػَت اؼبناسػػػب

 .االستعجاؿ فيو
 بسبب التعجل يف القرار واعتقاد ضياع الفرصة وعدـ اإلعداد اعبيد. 
 بسبب انشراؽبا بالكثَت من األعباء األخرى وتوفَت قيادة ضعيفة للمشروع . 
   يف مشروع واحدموارد اعبهة اػبَتية  استهبلؾ كل. 
 االرتباط فقط باؼبواسم، أو العمل لقضايا م تعد مؤثرة . 
 عدـ االعتناء بثقة اعبمهور والداعمُت للجهة اػبَتية . 

 :قانون تكلفة الفرصة
 .كلما أنفق  على مشروا، حرم  نفسك من فرص أخرى
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 :نموذج ىيئة األعمال الخيرية
أفادنػػػػػا األسػػػػػتاذ عبػػػػػداهلل ؿبمػػػػػد عبػػػػػدالرضبن العوضػػػػػي األمػػػػػُت اؼبسػػػػػاعد 

 : دبا يليلدولة اإلمارات للشؤوف اؼبالية واإلدارية 

أي أنػػػو  ،ـٜٗٛٔتأسسػػػت ىيئػػػة األعمػػػاؿ اػبَتيػػػة يف نػػػوفمرب مػػػن عػػػاـ 
وتنفػػذ اؽبيئػػة مشػػاريعها ضػػمن أربعػػة بػػرامج  ،علػػى تأسيسػػها حػػوايل ربػػع قػػرف مػػر  

 ،الربنػػػػامج التعليمػػػػي ،الربنػػػػامج الصػػػػحي ،مج االجتمػػػػاعيالربنػػػػا: رئيسػػػػية وىػػػػي
منهػا علػى  وقد نفذت اؽبيئة مشاريع ىامػة كثػَتة نػذكر بعضػاً  ،الربنامج اإلغاثي

 :سبيل اؼبثاؿ

   :مشروعات داخل اإلمارات 
سػػػػػػداد الرسػػػػػػـو الدراسػػػػػػية لطلبػػػػػػة اؼبػػػػػػدارس  :صتتتتتتندو  طالتتتتتت  العلتتتتتتم

 .من أبناء األسر غَت اؼبقتدرة مادياً  ،واعبامعات

اؼبنػػازؿ اؼبتهالكػػة واآليلػػة  تقػػـو اؽبيئػػة بصػػيانة :صتتيانة منتتازل المتتواطنين
  .للسقوط لؤلسر

يهػػػدؼ اؼبشػػػروع إىل مسػػػاعدة األسػػػر  :تأثيتتتث منتتتازل األستتتر الفقيتتترة
 ،الثبلجػػات ،اؼبكيفػػات) :الفقػػَتة يف تػػوفَت مػػا يلػػـز اؼبعيشػػة مػػن أساسػػيات مثػػل

 .(األثاث
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 : مشروعات خارجية
مشػروع ال يرتكػػز فقػط علػػى تقػدًن منحػػة ماليػػة  :مشتروا كفالتتة األيتتتام

بػػػػل يػػػػتم مػػػػن خبللػػػػو تػػػػوفَت رعايػػػػة شػػػػاملة لترطيػػػػة اعبوانػػػػب  ،لليتػػػػيم كػػػػل شػػػػهر
 ٗٔيف  يتيمػػاً  ٕٓٗٛٗتكفػػل اؽبيئػػة حاليػػا ). االجتماعيػػة والتعليميػػة والصػػحية

 .(دولة
مراكػػز ؾبهػػزة لتعلػػيم األيتػػاـ اؼبكفػػولُت مػػن  :مشتتروا بنتتاء مراكتتز األيتتتام

 .وتدريبهم على اغبرؼ اؼبهنية ،قبل اؽبيئة

 -يهػدؼ اؼبشػػروع إىل إقػػراض األسػػر الفقػػَتة  :مشتتروا األستتر المنتجتتة
ويكػػػوف  ،لتشػػريلهم يف مشػػػاريع إنتاجيػػة خاصػػػة  ػػم - خاصػػة أمهػػات األيتػػػاـ

 .مصدر دخل ؽبم

 . توفَت الرغيف يومياً لؤلسر اؼبتعففة :مشروا الرغيف الخيري

ػػػػػدير اؽبيئػػػػػػة  :رتتتتتتتريينمشتتتتتتروا تستتتتتتيير معستتتتتتكرات الالجئتتتتتتين اإل تُػ
إذ يقطػن يف  ـ،ٜٜٔٔمنذ  ،رتريُت يف شرؽ السودافمعسكرات لبلجئُت اإل
اؼبشػػروع عبػػارة عػػن سبويػػل مشػػًتؾ  .ألػػف الجػػئ ٘٘ىػػذه اؼبعسػػكرات حػػوايل 

تقـو اؽبيئة بإدارة اؼبعسكرات ِوفػق . من اؽبيئة %ٕ٘و  UNHCRمن  %٘ٚ
ػػػوفر لبل   وتػػػػدعم اؼبشػػػػاريع  ،جئػػػػُت الرػػػػذاء والرعايػػػػة الصػػػػحيةمعػػػػايَت دوليػػػػة وتُػ

 .التعليمية ؽبم
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 اً متطوعػ/  اً مشػرف ٖٕٗو ،موظفػا بػدواـ كامػل ٓ٘ٔ :يعمل في الهيئة
 .موظفُت بدواـ جزئي

الماليتتتتتة، يوجتتتتتد للهيئتتتتتة استتتتتتثمارات تهتتتتتدف إلتتتتتى تنميتتتتتة مواردىتتتتتا 
وذلتتتتتتتك فتتتتتتتي مجتتتتتتتاالت الوقتتتتتتتف العقتتتتتتتاري  ،وتوظيتتتتتتتف بعتتتتتتت  أرصتتتتتتتدتها

 . والمقاوالت والتعليم
واإلوتتراف  ،تأستتيس مؤسستتة مستتتقلة إلدارة االستتتثمارات وقتتد تتتم  

 .على تسييرىا وتنمية الموارد
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 الفصل الثاني 

 

 

عناصر هبب التنبػو ؽبػا عنػد ازبػاذ قػرارات اسػتثمارية  :األولىالدراسة 
 .يف اعبهات اػبَتية

 .االستفادة من اؼبتخصصُت وخرباء االستثمار :الدراسة الثانية

 .معايَت عامة لقبوؿ االستثمارات واؼبشاريع :الدراسة الثالثة

العقبػات الػػيت تقػف يف طريػػق تنميػة اسػػتثمار اؼبػػوارد  :الدراستة الرابعتتة
 .ؼبالية يف اعبهات اػبَتيةا
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 الدراسة األوىل

 مسػػػػئويلمػػػن خػػػػبلؿ اؼببلحظػػػات اؼبيدانيػػػػة والدراسػػػات واؼبقػػػػاببلت مػػػع 
علػى اؼبػدى القريػب أو  سػلباً  وجػدنا عػدداً مػن العناصػر اؼبػؤثرة :اعبهات اػبَتيػة
 حػػػػػػػػىت يبكػػػػػػػػن ربقيػػػػػػػػق النجػػػػػػػػاح يف  ،هبػػػػػػػػب التنبػػػػػػػػو ؽبػػػػػػػػا مسػػػػػػػػبقاً البعيػػػػػػػػد والػػػػػػػػيت 
 . عملية االستثمار

عػػدـ وجػػود أنظمػػة واضػػحة تػػدعم االسػػتثمارات وربميهػػا،  :العنصتتر األول
سػػػواء علػػػى مسػػػتوى نفػػػس اعبهػػػة اػبَتيػػػة، أو علػػػى مسػػػتوى اعبهػػػات الرظبيػػػة الػػػيت 

يعػٍت أنبيػة  وىػذا .ُتشرؼ على اعبهات اػبَتية، أو على مستوى األسػواؽ اؼبفتوحػة
 .  قرار متعلق باالستثمار ومعرفة أثرىا على كل   ،دراسة األنظمة

البعػػػد السػػػلوكي والشخصػػػي يف قػػػرار االسػػػتثمار لػػػدى  :العنصتتتر الثتتتاني
حيػ ث ذبػد أف اؼبيػوؿ الشخصػية لػديهم  والعاملُت والقػائمُت علػى اعبهػة اػبَتيػة

ػػػػػػقػػػػػػد تُػوَ  االحًتافيػػػػػػة الػػػػػػيت تػػػػػػرتبط و القػػػػػػرار االسػػػػػػتثماري بعيػػػػػػداً عػػػػػػن األسػػػػػػس ج 
وقػػػػػد يكػػػػػوف ِمػػػػػن أثػػػػػر البعػػػػػد  .بالدراسػػػػػات والتعامػػػػػل مػػػػػع جهػػػػػات متخصصػػػػػة

فيسػػيئوف إىل عمػػل اعبهػػة  ،بعمليػػة اسػػتثمار السػػلوكي أحيانػػاً تكليػػف أشػػخاصٍ 
اػبَتيػػػػة ويقػػػػدموف مصػػػػاغبهم الشخصػػػػية، أو ال وبسػػػػنوف التعامػػػػل مػػػػع العمػػػػل 
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دـ معػػػػػرفتهم يف بعػػػػػض وال مػػػػػع اؼبتخصصػػػػػُت فيػػػػػو، أو ال يعًتفػػػػػوف بعػػػػػ ،الرحبػػػػػي
 . فتنعكس النتائج يف ظهور خسائر أو ظبعة سيئة للجهة اػبَتية. .اعبوانب

عػػػػدـ وضػػػػع احملفػػػػزات الكافيػػػػة للقػػػػائمُت علػػػػى إدارة  :العنصتتتتر الثالتتتتث
فيبػػذلوف جهػػوداً كبػػَتة ووبققػػوف عوائػػد مرتفعػػة وال  واالسػػتثمار يف اعبهػػة اػبَتيػػة
يف الرواتػػػػب، وال مػػػػن خػػػػبلؿ  ال ِمػػػػن خػػػػبلؿ زيػػػػادةٍ  ويلمسػػػػوف شبػػػػرات جهػػػػدىم

فبػػا يػػدعوىم  !اؼبكافػػآت والعمػػوالت، ردبػػا وال حػػىت مػػن خػػبلؿ الشػػكر والتقػػدير
واؼبفػػًتض ىػػو  .طلبػػاً للػػرزؽ ،جيػػدة إىل تػػرؾ اعبهػػة اػبَتيػػة بعػػد تكػػوين خػػرباتٍ 

فػػػػإف تعامػػػػل األفػػػػراد  ،ربػػػػط نتػػػػائج االسػػػػتثمار بتحقيػػػػق عوائػػػػد للعػػػػاملُت أيضػػػػاً 
 . الكثَت من األمور اؼبتعلقة باغبرص البشريب مع اؼباؿ ؿبفوؼٌ ( البشر)

قػػػػد تقػػػػع اعبهػػػػة : التصػػػػدي لتنفيػػػػذ اؼبشػػػػروع وتشػػػػريلو :العنصتتتتر الرابتتتتع
عليهػا تنفيػذ وتشػريل أي مشػروع اسػتثماري  فػادح إف رأت أف   اػبَتية يف خطػأٍ 
 . غماره ترغب خوضَ 

فالتنفيػػػػذ يُرطػػػػي نشػػػػاطات اإلنشػػػػاء والتطػػػػوير قبػػػػل أف يصػػػػبح اؼبشػػػػروع 
ية منسػػػق اؼبشػػػروع، وإذا أردنػػػا زبطػػػيط وتصػػػميم مسػػػئولويكػػػوف مػػػن  ،تشػػػريلياً 

تػوفر لػدينا تاؼبشروع بشكل الئػق وتنفيػذه يف الوقػت اؼبناسػب فعنػدىا هبػب أف 
 ،وإنفػاؽ للمػاؿ بشػكل مناسػب ،وفنيػوف أكفػاء ،ومراقبة قوية ،إدارة متماسكة

 .  وىذا كلو ليس يف األساس من زبصص اعبهة اػبَتية ..ويف الوقت اؼبناسب
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ذ، وىػذا يعػٍت العمػل اليػومي م ويُنف ػهبب تشريل اؼبشػروع حاؼبػا ُيصػم   مث  
وبصػػيرة أخػػرى فػػػإف  ،منػػػو اؼبطلوبػػةللمشػػروع مػػع االنتبػػاه إىل ربقيػػػق اػبػػدمات 

شروع يعمل علػى مػدى سػنوات  عبعل اؼب والتشريل يشَت إىل النشاطات اليومية
 . حىت ُيستهلك كامبلً ( شروع كاملةفًتة عمر اؼب)َتة كث

ألف األعمػػػاؿ تكػػػوف يوميػػػاً يف  ووىبتلػػػف التشػػػريل عػػػن التنفيػػػذ بشػػػكل كبػػػَت
وليسػػْت ىنػػاؾ أي جهػػة خَتيػػة  ،التشػػريل، بينمػػا يكػػوف العمػػل يف التنفيػػذ ؼبػػرة واحػػدة

حػػىت  ولػػيس ىػػذا مطلوبػػاً منهػػا أصػػبلً  ،مؤىلػػة لتنفيػػذ أو تشػػريل مشػػروعات اسػػتثمارية
 .بل عليها أف تتعاوف مع جهات متخصصة للقياـ بذلك وتصل إليو

 :نموذج
بػػػػو ذبهيػػػػز  للػػػػدعوة وتوعيػػػػة اعباليػػػػات بقػػػػرض ت   انطلػػػػق مكتػػػػب اؼبلحػػػػا

والتخطػػػيط لتقػػػدًن أربعػػػُت دورة  ،(يف موقػػػع بػػػارز علػػػى شػػػارع رئيسػػػي)اؼبكتػػػب 
دارس يف القػػرى، مػػع جػػوائز سػػبلت  ٕٓٓٔدعويػػة تعليميػػة للعامػػة تسػػتهدؼ 

وم يكػن لػدى اؼبكتػب أي مػوارد  ،غذائية تتناسب مع احتيػاج الفئػة اؼبسػتهدفة
 . مالية تُرطي احتياجاهتم أو احتياجات اؼبشروع

وحػة اؼبكتػب بػارزة من خارج اؼبنطقة، فرأى ل رجلٌ  قدر اهلل تعاىل أف مر  
وسػأؿ مػدير  ،على الشارع العاـ فوقف ودخل ليتعرؼ على نشػاطات اؼبكتػب

فػو أف وخطتػو الكاملػة، مث عر   ،فعرض لو فكرة الربنامج ،اؼبكتب عن مشاريعهم
سػػػلة غذائيػػػة ُتكلػػػػف  ٕٓٓٔنقػػػػداً وىػػػدايا  لايرألػػػف  ٓٗاؼبكتػػػب حباجػػػة إىل 



 

50 
 

 آفاق االستثمار

وخػػػبلؿ  ،فوعػػػدىم بػػػاػبَت وانصػػػرؼ ،لتنفيػػػذ اؼبشػػػروع لاير ٕٓ٘الواحػػػدة قرابػػػة 
( أربعػػػوف ألػػػف)واحػػػد قػػػاـ ىػػػذا الرجػػػل بتحويػػػل كامػػػل اؼببلػػػغ اؼبطلػػػوب  أسػػػبوعٍ 

قيمػة كػل واحػدة  ،سػلة غذائيػة ٕٓٓٔوأخربىم أنػو أرسػل إلػيهم شػاحنتُت  ػا 
 . لاير ٓٓٗ

إن ستتتتب  النجتتتتاح بعتتتتد توفيتتتتق اد تعتتتتالى ىتتتتو االستتتتتعداد الكتتتتافي 
 . والذي تطل  استثماراً مالياً 

 ! ؟ماذا لو أن ىذا الداعم لم يشاىد لوحة المشروا على الطريق العام
أو أنتتتتو عنتتتتدما دختتتتل لتتتتم يجتتتتد برنامجتتتتا متكتتتتامال بخطتتتتة مفصتتتتلة 

 !؟ومحسوبة
د تلقػػى اؼبكتػػب ة التواصػػل مػػع الػػداعم، فقػػمث عليػػك أف تسػػتثمر يف قػػو 

ووعػدوه  ،ؿ مرة من أحد اؼبتربعػُت، فأرسػلوا لػو خطػاب اسػتبلـدعماً  مالياً ألو  
 ،يقػـو بزيػارهتم بػبل سػابق موعػد بعد أياـٍ  وا بوأوتفاج ،بإطبلعو على التفاصيل

 ..فقػػػد كػػػانوا جػػػاىزين لػػػذلك وصػػػرؼ مالػػػو كيػػػف ت   كػػػامبلً  فعرضػػػوا لػػػو فيلمػػػاً 
 . تواصلو ودعمو باؼبزيد بفضل اهلل واستمر   ،العبلقة قتِ ثوبفضل اهلل تعاىل تو 
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 الدراسة الثاىية 

اػبَتيػػة تريػػد أف تقػػـو بتنميػػة مواردىػػا اؼباليػػة مػػن خػػبلؿ إذا كانػػت اعبهػػة 
ربػػػػػرص علػػػػػى اسػػػػػتقطاب اؼبػػػػػوظفُت  أفىػػػػػي  :فالقاعػػػػػدة األساسػػػػػية االسػػػػػتثمار

تتصػػػػػدى  ف الوأ ،واؼبستشػػػػػارين أصػػػػػحاب اػبػػػػػربة والتخصػػػػػص يف ىػػػػػذا اجملػػػػػاؿ
وىػو مػا  ،وإال ستقع يف عمليػة التجربػة واػبطػأ ،للعمل بإمكاناهتا اغبالية اجملردة

مثػػػػل )وتكػػػاليف كبػػػَتة غػػػَت ملموسػػػة  ،قػػػد يػػػؤدي إىل خسػػػائر ماديػػػة ملموسػػػػة
 (. انشراؽبا عن حقيقة نشاطاهتا

 :الكاعدَ األضاضًُ ليجاح االضتجناز يف ادتهُ ارترييُ

مع  ية االستثمار في إدارة أو قسم أو فرد على األقلمسئولحصر 
 فليستعنمتخصصًا  فإن لم يكن، ية، وتخصصو فيهامسئوللتفرغو لهذه ا
 .بمتخصصين

أيػػن  :وىػػو ،تعانيػػو الكثػػَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة د  ورَبػػ وىنػػا سػػيطرأ سػػؤاؿٌ 
د ىػذه اعبهػات اؼبتخصصػػة أو األفػراد اػبػرباء يف االسػتثمار وتنميػػة قبػيبكػن أف 

  ؟اؼبوارد اؼبالية الذين يبكن أف يقدموا يد اؼبساعدة

 : يبكن االستفادة منها( نوعية واسًتشادية)فيما يلي قائمة 
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 حيػػػػ ث يبكنهػػػػا  واعبهػػػػات الرظبيػػػػة اؼبعنيػػػػة مثػػػػل وزارة الشػػػػؤوف االجتماعيػػػػة
واؼبشػػػاركة بتوضػػػيح األنظمػػػة البلزمػػػة  ،اؼبشػػػاركة يف تقػػػدًن دعػػػم التأسػػػيس

حيػػػ ث يبكنهػػػػا  ووتطويرىػػػا عنػػػد اغباجػػػة، ومثػػػل مصػػػلحة الزكػػػاة والػػػدخل
 . التعاوف مع اعبهات اػبَتية بالدعم والتوجيو

 مثػل صػندوؽ  ،اؼبؤسسات اغبكومية اؼبتخصصػة يف تنميػة ودعػم اؼبشػاريع
 . واؼبركز الوطٍت للمبادرة ،وبنك التسليف ،اؼبئوية

 ػػػمسػػػئول ذات الشػػػركات الكػػػربى الػػػيت لػػػديها إدارات و ية اجتماعيػػػة، وتوج 
عمػػػل اػبػػػَتي واالجتمػػػاعي، ويتػػػوفر لػػػديها لتنميػػػة ودعػػػم االسػػػتثمار يف ال

العديػػػػػػػد مػػػػػػػن اإلدارات اؼبتخصصػػػػػػػة واألفػػػػػػػراد الػػػػػػػراغبُت يف تقػػػػػػػدًن  عػػػػػػػادةً 
ومػػػن  ،ومعػػػرفتهم لتحقيػػػق النجػػػاح االسػػتثماري للعمػػػل اػبػػػَتي ،أفكػػارىم

بػػرامج عبػػداللطيف صبيػػل ػبدمػػة اجملتمػػع، وبرنػػامج شػػركة  :أمثلػة الشػػركات
 ..والبنػػك األىلػػي، وشػػركة أرامكػػو العثػػيم، ودلػػة الربكػػة، وشػػركة صػػافوال،

 .  وغَتىا

 واعبمػيح ،والسػبيعي ،مؤسسة الراجحي :مثل ،اؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة، 
حيػػػ ث يبكنهػػػا أف تسػػػاعد يف تنميػػػة  ووغَتىػػػا الكثػػػَت ..بػػػراىيم اػبَتيػػػةواإل

 .الناحية اؼبعرفية ودعم الناحية اؼبالية

 حيػػ ث  ولبشػػريةومكاتػػب اسػػتقطاب وتوظيػػف اؼبػػوارد ا ،شػػركات التػػدريب
 .يبكنها داللة اعبهة اػبَتية على األفراد اؼبناسبُت
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  ودراسػػػػػػات  ،الشػػػػػركات االستشػػػػػػارية اؼبتخصصػػػػػة يف دراسػػػػػػات اعبػػػػػدوى
 وإرشػػػػػاد اعبهػػػػػػات اػبَتيػػػػػة لتخطػػػػػيط مشػػػػػػروعاهتا علػػػػػى أسػػػػػػس ،السػػػػػوؽ
 :مثػػػػل ،جتماعيػػػػةاالية سػػػػئولاؼبذات ومنهػػػػا اؼبراكػػػػز اؼبتخصصػػػػة  ،احًتافيػػػػة
ومركػػػػػز اسػػػػػتدامة، ومركػػػػػز عطػػػػػاء لتطػػػػػوير  ،(سبكػػػػػُت لبلستشػػػػػارات)مركػػػػػز 

 ..اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة، ومركػػػػز بنػػػػاء األجيػػػػاؿ الستشػػػػارات اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة
 .ومركز التنمية البشرية ييزاف

 تػوفر فيهػا مراكػز للمعلومػات، ومراكػز تحيػ ث  والررؼ التجاريػة الصػناعية
وتُقػػػػدـ أغلبهػػػا العديػػػػد مػػػػن الفػػػػرص  ،لػػػدعم اؼبشػػػػروعات، وإدارة التطػػػػوير

لببػػػػة البلػػػػد مػػػػن اؼبهتمػػػػُت واؼبػػػػرتبطُت دبجػػػػاالت  االسػػػػتثمارية، كمػػػػا تضػػػػم  
 . االستثمار

 حي ث يبكن تبادؿ اػبربة واؼبعرفػة والتجػارب مػع  واعبهات اػبَتية األخرى
وحققػػػْت قباحػػػات  ،اعبهػػػات األخػػػرى الػػػيت سػػػبقْت يف ؾبػػػاؿ االسػػػتثمار

ح الكويتيػػة، وصبعيػػة ربفػػيظ القػػرآف الكػػرًن صبعيػػة اإلصػػبل :جيػػدة، ومنهػػا
 . وغَتىم ..يدة، والندوة العاؼبية للشباب اإلسبلمي

 حيػػ ث تتػػػوفر  وأسػػاتذة كليػػات اإلدارة واالقتصػػاد والتسػػويق يف اعبامعػػات
لػػديهم اػبػػربات واؼبعػػارؼ العديػػدة الػػيت يبكػػن أف تسػػاعد اعبهػػات اػبَتيػػة 

 . يف توجهاهتا لبلستثمار
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 والقػػػريبُت  ،والتجػػػار ذوي اػبػػػربات والتجػػػارب الناجحػػػة ،رجػػػاؿ األعمػػػاؿ
 . رجاؿ األعماؿ اليت تضم  معيات واعب. .من ؿبيط اعبهة اػبَتية

 ،خَتيػػػػػػة أف تبحػػػػػػ ث يف دائرهتػػػػػػا احمليطػػػػػػة والقريبػػػػػػة جهػػػػػػةٍ  إف علػػػػػػى كػػػػػػل  
 وستحظى غالباً بالعديد من اؼبتخصصُت الذين يبكن أف يتعاونوا معها بشػكلٍ 

 .أو بآخر لتفعيل االستثمارات على أسٍس مهنية

وجهػات .. اؼبشػاريع تطػويرهبب مبلحظػة أف ىنػاؾ جهػات متخصصػة يف 
 ..  وكل  مشروع لو جهات متخصصة فيو.. تأسيس اؼبشاريعمتخصصة يف 

 نموذج
ـ، ٜٜٔٔتأسيسػػػػها يف العػػػػاـ  صبعيػػػػة الًتبيػػػػة اإلسػػػػبلمية يف البحػػػػرين ت  

موظفػػػػػاً متفرغػػػػػاً للعمػػػػػل، لػػػػػديهم عػػػػػدد مػػػػػن العقػػػػػارات  ٓ٘ولػػػػػديها أكثػػػػػر مػػػػػن 
يػػػرى  .إال أف اؼبعانػػػاة اؼباليػػػة مػػػا زالػػػت موجػػػودة وواألوقػػػاؼ ذات العوائػػػد اجملزيػػػة

مستشار اعبمعية ناصػر ؿبمػد لػوري أف بعػض اؼبشػاريع اػبَتيػة ؽبػا احتيػاج كبػَت 
بينمػػا ىنػػاؾ مشػػاريع أخػػرى ربتػػاج أف  ،فالػػة األيتػػاـودعمهػا متػػوفر دائمػػاً مثػػل ك

األعمػػاؿ  غالبػػاً كبػػن ضػػد  ): إال أنػػو يقػػوؿ ،ذبعػػل ؽبػػا اسػػتثمارات وأوقػػاؼ سبوؽبػػا
ألنػػك لػػو الحظػػت سػػتجد أف مشػػاريع اآلخػػرين  والتجاريػػة يف اعبهػػات اػبَتيػػة

وىػػػػذا يعػػػود غالبػػػػاً إىل كػػػوف رؤسػػػػاء  ،تػػػنجح ومشػػػػاريع اعبهػػػات اػبَتيػػػػة تفشػػػل
  .(اػبَتية وَمن معهم غَت متخصصُت وال يثقوف برَتىماعبهات 
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 : تجربة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة
شخصػػػػاً يف نظػػػػاـ  ٓٛيعمػػػػل يف قسػػػػم تنميػػػػة اؼبػػػػوارد اؼباليػػػػة أكثػػػػر مػػػػن 

متكامػػػل للمتابعػػػة وتوزيػػػع األدوار واؼبهػػػاـو فبػػػا هبعػػػل نصػػػيب كػػػل موظػػػف مػػػن 
 . سنوياً  لايرالعوائد قرابة نصف مليوف 

  اأبسش ادتهات املاحنُ واليت ميهً التىاصل معهبأمساء قائنُ 

 :يف املنلهُ العسبًُ الطعىديُ
 

 .مؤسسة ابن المبار  الخيرية -
 .مؤسسة محمد وعبد اد السبيعي الخيرية -
 .مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلتو الخيرية -
 .مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية -
 .القحطاني الخيرية مؤسسة حسن عبد الكريم -
 .مؤسسة حمد بن عبدالرحمن الحصيني الخيرية -
 .مؤسسة الجبر الخيرية -
 .مؤسسة اإلبراىيم الخيرية -
 .مؤسسة الجميح الخيرية -
 .أرامكو لخدمة المجتمع -
 .سابك لخدمة المجتمع -
 .الفوزان لخدمة المجتمع -
 .المهيدب لخدمة المجتمع -
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 .سبكيم لخدمة المجتمع -
 .جميل لخدمة المجتمع عبد اللطيف -
 .مجموعة روابي القابةة لخدمة المجتمع -
 .كانو لخدمة المجتمع -
 .المجدوعي لخدمة المجتمع -
 .مؤسسة الغنيم الخيرية -
 .مؤسسة الشاوي الخيرية -
 .مكت  الشيخ عبدالرحمن الموسى الخيري -
 .الزامل لخدمة المجتمع -
 .وركة تصنيع لخدمة المجتمع -
 .المجتمعمكت  الحكير لخدمة  -
 .مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية -
 .مؤسسة الملك خالد الخيرية -
 .مؤسسة الملك فيصل الخيرية -
 .مؤسسة األميرة العنود بن  عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية -
 .مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية -
 .مؤسسة حسن عباس وربتلي الخيرية -
 .الخيريةمؤسسة السديري  -
 .مؤسسة سعود بن فهد الخيرية -
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 نموذج
 :  األفكار التاليةمكتب دعوة يف منطقة صرَتة تبٌت  

ال ف واشػػًتط عليػػو أ ،قنصػػل إحػػدى دوؿ شػػرؽ آسػػيا مػػع فريقػػو ةستضػػافا (ٔ
يقضػػي أي عمػػل ألي أحػػد إال مػػن خػػبلؿ اؼبكتػػب، ووفػػر ـبيمػػاً  كبػػَتاً، 

فبػا أوقعهػم يف  ،شػخص ٕٓٓٓكاف عدد الراغبُت يف اغبضػور يتجػاوز  
فػإذا عنػده  ،فقصػدوا القاضػي ،بسبب عدـ توفر موارد مالية كافيػة وحرج

 ،فعػرض تزويػدىم دبػائيت ذبيحػة ،يف جهة رظبية ظبع عػن اؼبشػروع مسئوؿ
ػػ وكػػاف مػػن فضػػل اهلل  ،ل تكػػاليف اؼبكيفػػات الصػػحراوية ونقلهػػا ؾبانػػاً وربم 

تعػػػػػػاىل جػػػػػػاء بعػػػػػػد ىػػػػػػذا التوفيػػػػػػق مػػػػػػن اهلل  ،إسػػػػػػبلـ الكثػػػػػػَت مػػػػػػن الػػػػػػدعاة
وأخػػػػػػذ  ،اسػػػػػتثمارىم الكثػػػػػػَت مػػػػػػن الفكػػػػػػر واعبهػػػػػػد السػػػػػػتقطاب القنصػػػػػػل

 .اؼبوافقات البلزمة
 ،مكاتػػػػب وؿبػػػػبلت ذباريػػػػة يضػػػػم   ،للمكتػػػػب( وقػػػػف)وا ببنػػػػاء مبػػػػٌت ؤ بػػػػد (ٕ

فقهػػم اهلل بػػػداعم و  قػػػدو  ،وقاعػػات للتػػدريب وخػػػدمات للمسػػلمُت اعبػػدد
 ،فبػػدؤوا ولػػيس لػػديهم سػػوى مبلػػغ يسػػَت ،يقػػدـ أرضػػاً علػػى شػػارع رئيسػػي

  ،ويشػاركوف ،ولكنهم ؼبسوا أف الكثَت من الناس يأتوف ويسألوف كم باقي
 . حىت اكتمل اؼببٌت ،على قدر طاقتو كل  

اختيػػػار أعضػػػاء ؾبلػػػػس اإلدارة مػػػن الفػػػاعلُت ولػػػػيس اؼبتعػػػاونُت بفضػػػػل  ت   (ٖ
يف فهػػػػػػم يشػػػػػػاركوف يف التخطػػػػػػيط ويشػػػػػػاركوف  ،أوقػػػػػػاهتم وأظبػػػػػػائهم فقػػػػػػط

 . التنفيذ
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 ولو ا يف بػػػػرامج السػػػػنة اعبديػػػػدةإذا فػػػػاض عنػػػػدىم أي مبػػػػالغ ماليػػػػة يشػػػػر   (ٗ
 .وتوجيهو لبلستثمار ،باعتبارىا قرضاً هبب اسًتداده

قامػػػت اؼبؤسسػػػة  ،عمػػػل ربػػػالف اسػػػًتاتيجي مػػػع مؤسسػػػة خَتيػػػة ماكبػػػة ت   (٘
 وقامت اعبهة بتػويل التنفيػذ ،بإفادهتم إدارياً ومالياً وزبطيط برنامج دعوي

 . وتقدًن الربامج الدعوية يف منطقتهم
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 الدراسة الثالثة

حبيػػػػػػ ث يبكػػػػػػن  وتوجػػػػػػد فػػػػػػرص كثػػػػػػَتة ومتعػػػػػػددة أمػػػػػػاـ اعبهػػػػػػات اػبَتيػػػػػػة
كمػػػا تُوجػػػد العديػػػد مػػػن األبػػػواب   ،اسػػػتثمارىا وتنميػػػة اؼبػػػوارد اؼباليػػػة مػػػن خبلؽبػػػا

مػن  إال أنػو ال بػد   وومع كػوف ذلػك صػحيحاً  ،والفرص اليت م تستثمر إىل اآلف
أف تضػػػػع اعبهػػػػة عػػػػدداً مػػػػن اؼبعػػػػايَت الػػػػيت تلتػػػػـز  ػػػػا عنػػػػد اإلقػػػػداـ علػػػػى قػػػػرارات 

 وىػػػذه عػػػدد مػػػن أبػػػرز اؼبعػػػايَت الػػػيت ت   .للمخػػػاطرة والتشػػػتت ذبنبػػػاً  واالسػػػتثمار
ىذه اؼبعػايَت  وليس بالضرورة تطبيق كل  ، تطويرىا لتستفيد منها اعبهات اػبَتية

 : ومشروع قرارٍ  يف كل  
عػن الشػبهات  وبعيػدةً  ،عػن احملػاذير الشػرعية أف تكوف اؼبشروعات بعيدةً  -ٔ

حػػػػىت ال تػػػػؤثر علػػػػى ظبعػػػػة  ،ورظبيػػػػاً  ،وأف تكػػػػوف مقبولػػػػة اجتماعيػػػػاً  ،سبامػػػػاً 
 .   ومسَتة اعبهة اػبَتية

فكػػػػرة اؼبشػػػػروع، : ـ للمشػػػػروع ملخػػػػص تنفيػػػػذي مكتػػػػوب وبػػػػويأف يُقػػػػد   -ٕ
و، وعقباتػػو، والتكلفػػة التقديريػػة، والعوائػػد التقديريػػة، ومػػدة التنفيػػذ، وفبيزاتػػ

 . والكوادر اؼبطلوبة للنجاح
ء علػى الضػوُ  ُيَسػل طتوفَت دراسة جدوى وفق األسػس العلميػة، وهبػب أف  -ٖ

باإلضػػػػافة إىل جوانػػػب دراسػػػػة  ،وكيفيػػػة التعامػػػػل معهػػػا ،اؼبخػػػاطر احملتملػػػػة
 . وغَتىا ..ؼباليةالفنية والتسويقية وا :اعبدوى األخرى
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نبيػل فإنػو هبػب أف تكػوف ؽبػا جػدوى  ومهما كانت اؼبشاريع ذات ىدؼٍ  -ٗ
وال  ،ولػػػػو عمػػػػبلء واضػػػػحوف ،رحبيػػػػة، وأف يلػػػػيب اؼبشػػػػروع حاجػػػػة موجػػػػودة

 .تقدـ عليو اعبهة اػبَتية فقط ألسباب عاطفية
لديػػػو اػبػػػربة  ،تػػوفَت كػػػادر إداري متفػػػرغ ومنفصػػل عػػػن إدارة اعبهػػػة اػبَتيػػة -٘

مػػػػػػػن اؼبهػػػػػػػم دائمػػػػػػػاً التفكػػػػػػػَت و  ،قبػػػػػػػاح اؼبشػػػػػػػروع االسػػػػػػػتثماريالكافيػػػػػػػة إل
 (. بالشخص قبل الفكرة)
وقػد ذبػاوز مرحلػة  ،ال تدخل اعبهة اػبَتية إال يف مشػروع قػائمف أ فض ليُ  -ٙ

ال يكػوف مشػروعاً علػى الػورؽ سػيبدأ ف وأ ،وحقق نتائج جيدة ،التأسيس
الػػػذي ال  ،واعبهػػػد ،ألف ذلػػػك يسػػػتنزؼ الكثػػػَت مػػػن الوقػػػت ومػػػن الصػػػفر

وإذا كانػػػت ىنػػػاؾ قناعػػػة كاملػػػة بتأسػػػيس  ،تسػػػتطيع اعبهػػػة اػبَتيػػػة ربملػػػو
مشػػروع اسػػػتثماري جديػػػد مػػػن البدايػػة، فيجػػػب تػػػوفَت دراسػػػات متكاملػػػة 

ومػػػػػػوارد ماليػػػػػػة ـبصصػػػػػػة وكافيػػػػػػة  ،وإدارة متخصصػػػػػػة ،وخطػػػػػػط تفصػػػػػػيلية
 . للمشروع قبل البداية بو

إال  ور سػػػػػابقةحقػػػػػق خسػػػػػائ الػػػػػدخوؿ يف االسػػػػػتثمار يف مشػػػػػروعٍ  ال يػػػػػتم   -ٚ
أو  ،سػػػػػوء اإلدارة :مثػػػػػل ،واضػػػػػحة بشػػػػػرط أف تكػػػػػوف اػبسػػػػػارة ألسػػػػػبابٍ 

مػػػن معرفػػػة السػػػبب  أو أمػػػر خػػػارج عػػػن اإلرادة، وال بػػػد   ،ضػػػعف التمويػػػل
مػػع التأكػػد  ،قبػػل ؿباولػػة أخػػذه واعتبػػاره فرصػػة اغبقيقػػي لتعثػػر أي مشػػروعٍ 
 . سارةن من ذباوز مرحلة اػبالكامل للتمك   من أنو يتوفر لدينا اغبل  
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مػػن دراسػػة الوضػػع اؼبػػايل والسػػمعة للشػػركاء ودراسػػة تػػارىبهم يف ؾبػػاؿ  ال بػػد   -ٛ
 األعمػػاؿ وقػػدراهتم اؼباليػػة، فلػػيس مػػن اؼبناسػػب ألي جهػػة خَتيػػة أف تسػػتقل  

 ،بػػػػل قػػػد تكػػػوف الشػػػراكات يف حقهػػػػا أوىل وبػػػذاهتا يف اؼبشػػػاريع االسػػػتثمارية
اػبَتيػػػة علػػػى الشػػػراكة قبػػػػل ـ اعبهػػػة ولػػػيس مػػػن اؼبناسػػػب يف اؼبقابػػػل أف تُقػػػػدِ 

 . سواء كاف مؤسسة أو فرداً  ،كافية عن الشريك  ربقيق معرفةٍ 
وهتيئػة  ،أف يكوف لدى اعبهة اػبَتية الوقت الكايف لدراسة اؼبشروع ال بد   -ٜ

 يف فػػػرص للػػػدخوؿ السػػػريع وغػػػَت احملسػػػوب الفرصػػػة لنجاحػػػو، وال تضػػػطر  
تبػػادر باؼبشػػاركة  ومشػروعات تعتقػػد أف الوقػت ضػػيق وأ ػػا سػتفوت إذا م

 . واالستثمار فيها
ال ف وأ ،مشػػػروعللأقصػػػى ماليػػػاً أف تضػػػع اعبهػػػة اػبَتيػػػة حػػػداً  يُػَفض ػػػلُ  -ٓٔ

ؿبػػدد بسػػػقف أعلػػػى ال  تزيػػد اؼبشػػػاركة يف اؼبشػػروع الواحػػػد عػػن رأس مػػػاؿٍ 
  .يصح ذباوزه أبداً 

أف تضػػػع اعبهػػػة اػبَتيػػػة بعػػػض احملػػػاور يف حسػػػبا ا عنػػػد ازبػػػاذ  لُ ض ػػػفَ يػُ  -ٔٔ
فػػػػبل تتبػػػػٌت مشػػػػروعاً  وار، ومػػػػن ذلػػػػك ؿبػػػػور البعػػػػد اعبرػػػػرايفقػػػػرار االسػػػػتثم

يصػػػعب عليهػػػا مراقبتػػػو ومتابعتػػػو لبعػػػده عػػػن موقعهػػػا، واالرتبػػػاط بػػػاعبودة 
واػبدمات اليت يقػدمها اؼبشػروع، وانسػجاـ اؼبشػروع يف  ،والتميز يف اؼبنتج

الرؤيػػػة مػػػػع اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة، ووجػػػػود ميػػػػزة نسػػػػبية تػػػػربط بػػػػُت اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة 
كػأف يقػـو اؼبشػروع علػى فكػرة وجػود عػدد كبػَت مػن الفػروع أو   وواؼبشروع

 .اؼبستفيدين عند اعبهة اػبَتية
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 :نموذج
 ٖٙويعمػػػػل لػػػػديها أكثػػػػر مػػػػن  ،جهػػػػة خَتيػػػػة دوليػػػػة تعمػػػػل يف بريطانيػػػػا

 ،موظفػػػػػاً ُتشػػػػػرؼ علػػػػػيهم يف دولػػػػػة أخػػػػػرى ٓ٘ٔموظفػػػػػاً متفرغػػػػػاً، إضػػػػػافة إىل 
ولػػػػديها إيػػػػرادات ثابتػػػػة مػػػػن عوائػػػػػد  ،تأسسػػػػْت منػػػػذ أكثػػػػر مػػػػن عشػػػػرين عامػػػػػاً 

وىنػػػاؾ تربعػػػات غػػػَت ثابتػػػة  ،تصػػػرؼ منهػػػا علػػػى احتياجاهتػػػا الدائمػػػة ،األوقػػػاؼ
 .تتوسع  ا حسب توافر الدعم

وبػو عػدد  ،شػراء مبػٌت كامػل علػى مسػاحة جيػدة منذ بداية التأسػيس ت  
اؼبدرسػػػػػة، ومكتػػػػػب  :مثػػػػػل ،مػػػػػن اؼبرافػػػػػق الػػػػػيت تُقػػػػػدـ خػػػػػدماٍت رُبقػػػػػق إيػػػػػرادات

 وسػػػػكن يػػػػتم   ،سػػػػياحية، ومطعػػػػم، ومكتبػػػػة، وصػػػػالة ألعػػػػاب رياضػػػػيةخػػػػدمات 
إطػبلؽ مشػاريع إسػكاف طػبلب  كمػا ت    ،أو الطبلب ،تأجَته للمسلمُت اعبدد

 .كبَت  فحقق دخبلً جيداً بسبب وجود احتياجٍ  ،قرب اعبامعات

قامػػْت  ،حرصػػاً علػػى االسػػتقرار اؼبػػايل والنجػػاح يف مسػػَتة عملهػػا اػبػػَتي
مػن الػدوؿ األفريقيػة  إطبلقهػا يف عػددٍ  من اؼبشاريع اػبَتيػة الػيت ت   بتحويل عددٍ 

 ،إىل صبعيػػات خَتيػػة ؿبليػػة، وبػػدأْت زبفػػف عنهػػا الػػدعم بشػػكل سػػنوي متزايػػد
 . حىت تبدأ اؼبشاريع واعبمعيات تعتمد على نفسها ذاتياً 

األمػػػُت العػػػاـ يػػػرى أنػػػو لنجػػػاح االسػػػتثمارات هبػػػب أف توجػػػد إدارة مسػػػتقلة 
يػػػػة، وفريػػػػق متخصػػػص، وسياسػػػػات ثابتػػػػة، وأف يكػػػوف حجػػػػم عبلقػػػػات عػػػن اعبمع

 .  ألف لذلك دوٌر كبَت يف النجاح االستثماري للجهات اػبَتية وُت جيداً سئولاؼب
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ىػػػػو رئػػػػيس اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة،  كمػػػػا يػػػػرى أف أىػػػػم أسػػػػباب الفشػػػػل أحيانػػػػاً 
( مثػل عػدـ االىتمػاـ بدراسػات اعبػدوى)وذلك بسبب عدـ التعامػل باحًتافيػة 

ويرى أف على إدارة اعبهػة اػبَتيػة أف  ،وكذلك بسبب الفردية يف ازباذ القرارات
وتصػػرفها عػػن  ،أل ػػا تسػػتنزؼ مواردىػػا وتتجنػػب الػػدخوؿ يف مشػػاريع تشػػريلية
 -مثػػل اؼبطػػاعم والسػػياحة  -رات التشػريلية عملهػا األصػػلي، وغالػػب االسػػتثما

بينمػا االسػتثمارات العقاريػة أو اؼبشػاركة يف نشػاط . تفشل عند اعبهات اػبَتيػة
اسػػتثماري ذبػػاري مػػع رجػػل أعمػػاؿ لديػػو دراسػػات كافيػػة ونػػاجح يف عملػػو ىػػو 

ال تقػـو اعبهػة اػبَتيػة دبنافسػة ف التوجو األفضل للجهات اػبَتية، وىنػا ينبرػي أ
فقػػد  ،فهػػم األقػػوى ماديػػاً  ،حػػىت ال تتضػػرر يف عػػدـ تلقػػي الػػدعم مػػنهم والتجػػار

مصػػػػػنع ميػػػػػاه فخسػػػػػرْت َمػػػػػن قامػػػػػْت إحػػػػػدى اعبهػػػػػات اػبَتيػػػػػة باالسػػػػػتثمار يف 
وقػػػػػد كػػػػػاف مػػػػػن . وفشػػػػػل اؼبشػػػػػروع ،ودخلػػػػػْت يف خبلفػػػػػات إداريػػػػػة ،نافسػػػػػتهم

 . تفيد اعبميع األجدى ؽبا الدخوؿ يف شراكاتٍ 

إحدى اعبهات اػبَتية كانت تقػيم مناسػبات صباىَتيػة بشػكٍل دائػم  :مثال
وأل ػا حباجػة إىل توثيػق ىػذه الفعاليػات إعبلميػاً ونقلهػا .. وعلى مدار عدة سنوات

لتحقيق أكرب فائدةو فقد أتاحػت للفريػق اإلعبلمػي العامػل أف يتحػوؿ إىل مؤسسػة 
ة أو غَتىػػػا بسػػػعر ذباريػػػة خاصػػػة تقػػػدـ خػػػدماهتا بسػػػعر خػػػاص داخػػػل اعبهػػػة اػبَتيػػػ

 . منافس للسوؽ وبقق عوائد للمؤسسة اػباصة واعبهة اػبَتية
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 الدراسة الزابعة

ْت مػع واؼبقػاببلت الػيت سب ػ ،واالسػتطبلعات ،علػى الزيػارات اؼبيدانيػة بناءً 
 ،مػػػػن دوؿ اػبلػػػػيج العػػػػريب مػػػػن القػػػػائمُت علػػػػى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة يف عػػػػددٍ  عػػػػددٍ 

وجػػدنا أف ىنػػاؾ عػػػدداً مػػن العقبػػػات األساسػػية اؼبتكػػػررة يف إطػػارات عامػػػة، أو 
حػػػىت يبكننػػػا  ،لنػػػا مػػػن حصػػػر وذكػػػر ىػػػذه العقبػػػات وكػػػاف ال بػػػد   ،بصػػػور جزئيػػػة

يػػػدة يف مسػػػاعدة اعبهػػػات اػبَتيػػػة يف ذبنبهػػػا يف سػػػبيل االنتقػػػاؿ إىل مرحلػػػة جد
 .  مسَتهتا لتنمية مواردىا اؼبالية من خبلؿ تفعيل االستثمارات

  (:العجز المادي)العقبة األولى 
االفتقػػػػػار إىل أسػػػػػس تنميػػػػػة اؼبػػػػػوارد اؼباليػػػػػة مػػػػػن خػػػػػبلؿ االسػػػػػتثمارات، 

ويػدخل يف . إخل ..رأس اؼباؿ، واألصوؿ، واؼبعرفػة :وأسس االستثمار نعٍت  ا
 ىػػذه العقبػػة االفتقػػار إىل السػػيولة اؼباليػػة الػػيت يبكػػن تنشػػيطها اسػػتثمارياً لتػػدر  

 . عوائد مالية

كثػػػَتاً مػػػن   إال أننػػػا نعتقػػػد أف   ،ة ورئيسػػػيةيػػػومػػػع كػػػوف ىػػػذه العقبػػػة حقيق
اعبهات اػبَتية تعيش مشػكلة اعتقادىػا بأنػو لػيس شبػة ؾبػاؿ لبلسػتثمار إال مػن 

والواقػع أف فْكػر االسػتثمار  ،اؿ كبػَت وفػائض عػن االحتيػاجخبلؿ تػوافر رأس مػ
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حبثػو  وىػذا مػا سػيتم   ،وال فػائض ،دبعناه اؼبتقدـ ال يفًتض وجود رأس ماؿ كبَت
بالتفصػػيل بتوفيػػق اهلل وذكػػر أمثلتػػو ومباذجػػو يف شػػرح مبػػوذج أسػػاس يف الفصػػل 

 . التايل من فصوؿ الكتاب

اؼباكبػػػة عبهػػػة خَتيػػػة  ينػػػدرج ربػػػت ىػػػذه العقبػػػة عػػػدـ مسػػػاعدة اعبهػػػات
أو عدـ قناعة اؼباكبُت دبشاريع اعبهة اػبَتية، وعػدـ اسػتثمار االقبػازات  ،ؿبددة

السػػػػػابقة يف اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة بطريقػػػػػة اسػػػػػتثمارية، وعػػػػػدـ اسػػػػػتربلؿ اإلمكانيػػػػػات 
اؼبتاحة للجهة، وعدـ وجود مقر دائم حي ث يؤثر ذلك علػى كثػَت مػن األمػور، 

ة، ويػػدخل فيهػػا أف أكػػرب مػػوارد اعبمعيػػات وضػػعف مسػػتوى دخػػل أفػػراد اؼبنطقػػ
أل ػػا هبػػب أف تُنفػػق  وتكػػوف عبػػارة عػػن أمػػواؿ ـبصصػػة ال يبكػػن التصػػرؼ فيهػػا

 .   يف أوجهها اؼبشروعة ؽبا

  (:العجز المعرفي)العقبة الثانية 
االفتقػػػػار إىل األفكػػػػار الػػػػيت تسػػػػهم يف تنميػػػػة اؼبػػػػوارد اؼباليػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ 

ة الكافيػػة يف ؾبػػاؿ االسػػتثمار، رب تػػوفر اػبػػ االسػػتثمارات، ويػػدخل يف ذلػػك عػػدـ
 .   والبقاء يف دائرة الًتكيز على ؾباالت ؿبدودة وضيقة ومألوفة

جػوىري وىػو االفتقػار إىل األشػخاص ذوي  ىذا العجز اؼبعريف لو سببٌ 
عجػػػز )الكفػػػاءة واػبػػػربة والتخصػػػص القػػػادرين علػػػى تنميػػػة وإدارة االسػػػتثمارات 

 (.                  بشري
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المتتتتوارد  ،أيهمتتتتا أكثتتتتر أىميتتتتة: والستتتتؤال التتتتذي يفتتتترض نفستتتتو ىتتتتو
 ؟أم الموارد البشرية، المالية

والواقع أننا م نطرح ىذا السؤاؿ على أي جهة خَتية فكانػت إجػابتهم 
 اعبميع يوافقػػوف علػػى أف اؼبػػوارد البشػػرية تُعتػػرب أكثػػر أنبيػػػةً فػػ ،مػػًتددة أو ـبتلفػػة

ومػػػع ذلػػػك فػػػالواقع أف بػػػرامج اعبهػػػات  ،ةوسػػػبباً يف جلػػػب وتنميػػػة اؼبػػػوارد اؼباليػػػ
اػبَتيػػػػػػة واجتماعػػػػػػات القػػػػػػائمُت عليهػػػػػػا واىتمامػػػػػػات ؾبلػػػػػػس إدارهتػػػػػػا تتجاىػػػػػػل 

كبَت البح ث عن األفراد مناسب لتلبيػة االحتياجػات  وتأىيلهم بشكلٍ  ،بشكل ٍ
 .  اؼبالية اؼبستقبلية

واستقطاب وتأىيػل الكػادر البشػري اؼبناسػب  ،يبقى أف التحدي اؼبعريف
زبطػػي ىػػذه  علػػىلكننػػا قػػدمنا يف الدراسػػة الثانيػػة مػػا يسػػاعد  ،راً سػػهبلً لػػيس أمػػ

العقبة، كما أننا يف الفصػل القػادـ سنسػتعرض الكثػَت مػن األفكػار االسػتثمارية 
 .  والتجارب العملية اليت رباوؿ تقليص سلبية عدـ وجود أفكار

عػدـ قػدرة اعبهػة اػبَتيػة  :نشَت إىل أنو ينػدرج ربػت ىػذه العقبػة ..أخَتاً 
علػػػػػػى اسػػػػػػتربلؿ الفػػػػػػرص، وعػػػػػػدـ القػػػػػػدرة علػػػػػػى تفعيػػػػػػل األقسػػػػػػاـ النسػػػػػػائية أو 

 .  اؼبتطوعُت، وعدـ القدرة على دراسة اؼبشاريع واألفكار اؼبتاحة

  (:العجز اإلداري)العقبة الثالثة 
االفتقػػػار إىل القاعػػػػدة التنظيميػػػػة واإلداريػػػػة الػػػيت تسػػػػهم يف تنميػػػػة اؼبػػػػوارد 

ويػػدخل فيهػػا عػػدـ التفػػرغ مػػن  ،مػػن خػػبلؿ تفعيػػل وتنميػػة االسػػتثماراتاؼباليػػة 
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أو عػػػن قسػػػم تنميػػػة اؼبػػػوارد  ،عػػػن اعبهػػػة اػبَتيػػػة سػػػئوؿقبػػػل الكػػػادر اإلداري اؼب
وعػػدـ وجػػود دعايػػة وإعػػبلف،  ،اؼباليػػة بالتحديػػد، وعػػدـ وجػػود خطػػط إعبلميػػة

 ،ؼبػواردوموظبية العمل يف بعض اعبهات اػبَتية، وعدـ وجود التخطيط لتنميػة ا
أو العجز عنو، وضعف األنشػطة والػربامج الػيت تقػدمها اعبهػة اػبَتيػة، وضػعف 
أو صػػعوبة التواصػػل مػػع الػػداعمُت، وضػػبابية صػػورة اعبهػػة لػػدى اجملتمػػع، وعػػدـ 
وجود خرباء، وتشتت اعبهود والطاقات، وعدـ وضوح الرؤية، ورضا أصػحاب 

ى تنمية اؼبوارد، وضػعف القرار بالواقع، وضعف الثقة بالذات لدى العاملُت عل
 . معرفة العاملُت يهتهم اػبَتية، واػبوؼ من اؼبخاطرة واػبسارة

  (:القناعات والتخوفات الخاطئة)العقبة الرابعة 
وجود قناعات وـباوؼ لدى قادة اعبهة اػبَتيػة مػن تػأثَت  :من العقبات

الػيت االستثمارات على ظبعة وتوجو ونشػاط اعبهػة، والنظػرة الشػرعية للموضػوع 
قػػػد يكػػػوف ف ،ربػػػرًن اسػػػتخداـ التربعػػػات يف تنميػػػة االسػػػتثمارات تصػػػل إىل حػػػد  

أو عػػػػدـ رغبػػػػة أصػػػػحاب القػػػػرار يف ربمػػػػل  ،زائػػػػد ؼٌ لػػػػدى اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة زبػػػػو  
أو  ،أو نشػػػػػاطها أو إدارهتػػػػػا ،ية، أو القناعػػػػػة بانعػػػػػداـ الثقػػػػػة يف اعبمعيػػػػػةسػػػػػئولاؼب

مػن ىػذه التخوفػات أو  وقػد يكػوف عػددٌ . القناعة بعدـ إحساس التاجر باعبهة
لتجنػػب تفعيػػل  ال قبعلهػػا ذريعػػةً ف إال أننػػا هبػػب أ والقناعػػات صػػحيحة وقائمػػة

بػػػػل علينػػػػا أف نػػػػدرس كيػػػػف نتجنػػػػب ىػػػػذه  واالسػػػػتثمارات يف اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة
 . اؼبخاوؼ والقناعات



 

68 
 

 آفاق االستثمار

 :نموذج
 لايرخَتيػػػة وقػػػدـ ؽبػػػم اثػػػٍت عشػػػر مليػػػوف  أحػػػد اؼبوسػػػرين جػػػاء إىل جهػػػةٍ 

ليقوموا باستثمارىا ؼبػدة عشػر سػنوات يف بنػاء مسػاكن خَتيػة وكبوىػا مث يعيػدوا 
ُت يف اعبهػػة اػبَتيػػة علػػى سػػئولإليػػو رأس اؼبػػاؿ، وقػػد درسػػوا األمػػر ووافػػق كافػػة اؼب

ىػػذا : وقػػاؿ ،إال أف رئػػيس ؾبلػػس اإلدارة ذو اؼبقػػاـ الفاضػػل رفػػض األمػػر وذلػػك
وبقيْت ىذه اعبهة إىل اليـو تطلػب مػاالً  ،يةسئوليف ذميت وأنا ال أربمل ىذه اؼب

 .  أمورىالتسَت  

إننػػا كبتػػػاج إىل توقػػػٍف طويػػػل عنػػػد تػػػأثَت قناعػػػات أصػػػحاب القػػػرار علػػػى 
وكبػػن نريػػد  ،- أحيانػػاً علػػى األمػػُت  فػػالقوي مقػػدـٌ  -زيػػادة دخػػل اعبهػػة اػبَتيػػة 

 واسػػػتثمار اؼبػػػوارد اؼبتاحػػػة بشػػػكلٍ  ،قػػػادة قػػػادرين علػػػى جلػػػب اؼبزيػػػد مػػػن اؼبػػػوارد
 . إىل قادة قادرين على تبٍت اؼبشاريع اػبَتية وتنفيذىا إضافةً  ،أفضل

  (:األنظمة الرسمية)العقبة الخامسة 
اؼبترػػَتات النظاميػػة واػبارجيػػة الػػيت قػػد تػػؤثر علػػى كافػػة األنشػػطة اػبَتيػػة 

يف  ىػػػػػػذه العقبػػػػػػة لػػػػػػيس للجهػػػػػػة اػبَتيػػػػػػة دورٌ  ،واالجتماعيػػػػػػة يف اجملتمػػػػػػع بأسػػػػػػره
ووعػػي دبػػا وبػػدث يف  لكنهػػا هبػػب أف تكػػوف علػػى إطػػبلعٍ  وحصػػوؽبا أو ذبنبهػػا

واػبطػػوة الرئيسػػية الػػيت عليهػػا التأكػػد منهػػا تتمثػػل يف  ،ؿبيطهػػا مػػن مسػػتجدات
 ،التعػػػػرؼ الكامػػػػل علػػػػى األنظمػػػػة اغباليػػػػة، ووجػػػػود مرجعيػػػػة نظاميػػػػة أو شػػػػرعية
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هبػػػػػب مبلحظػػػػػة أف كافػػػػػة . ومظلػػػػػة داعمػػػػػة لكػػػػػل أعمػػػػػاؿ واسػػػػػتثمارات اعبهػػػػػة
 . كن التحكم  ا، باستثناء عقبة األنظمةالعقبات السابقة يب

وينػػدرج ربػػت ىػػذه العقبػػة التعقيػػدات اإلداريػػة للمصػػارؼ وصػػعوبة فػػتح 
 والتربعػػػات ،والتحػػػويبلت اؼباليػػػةأو عمػػػل االسػػػتقطاعات  ،اغبسػػػابات البنكيػػػة

 .القادمة من بعض اؼبنظمات الدولية وغَت ذلك

فتتتإن الستتتب   إذا كنتتا نتحتتتدث عتتتن المستتتائل الماليتتتة متتتراراً وتكتتترارا
إداري غيتر  يرجع إلى تعامل العديد من الجهات الخيرية مع المال بشكل  

 .صحيح
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 الفصل الثالث

 

 

 األسباب اليت سبنع اعبهات اػبَتية من االستثمار. 

 رأس اؼباؿ أساس. 

 األصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة أساس. 
 اؼبعرفة واؼبعلوماتية وقواعد البيانات أساس. 
 (الكفاءة اعبوىرية)أو ( اؼبيزة اػباصة) أساس. 

 األفكار اإلبداعية والفرص الساكبة أساس. 
 توسيع صور الوقف من خبلؿ أسس االستثمار، مبوذج األوقاؼ. 
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 (: أساس)توضيح نموذج 
 :ي الجهات الخيريةنموذج أساس لالستثمار ف

  

 الصورة الذىنية

محر   أفكار االستثمار أساس االستثمار والمالي التنظيم اإلداري
 االستثمار

 التقييم واؼبراجعات

ح أعػػػػػبله يهػػػػػدؼ إىل تنميػػػػػة اؼبػػػػػوارد اؼباليػػػػػة يف اؼبوض ػػػػػ( أسػػػػػاس)مبػػػػػوذج 
 وسػػيلةٍ كمػػع بقػػاء االسػػتثمار   ،اعبهػػات اػبَتيػػة مػػن خػػبلؿ االسػػتثمارات اآلمنػػة

مػػػع احملافظػػػة علػػػى تركيزىػػػا وتوجههػػػا  ،تسػػػاعد اعبهػػػة اػبَتيػػػة يف ربقيػػػق أىػػػدافها
 .   لؤلعماؿ اػبَتية

ننػػا مػػن اكتشػػاؼ  والنمػػوذج يقتضػػي وجػػود تنظػػيم داعػػم لبلسػػتثمار يبك 
علػػػى  مث تطػػور األفكػػػار االسػػتثمارية بنػػػاءً .. األسػػس الػػػيت سبلكهػػا اعبهػػػة اػبَتيػػػة

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

رأس اؼبػػػػػػػػاؿ ، األصػػػػػػػػوؿ، )االفتقػػػػػػػار إىل وجػػػػػػػػود األسػػػػػػػػس االسػػػػػػػتثمارية 
وىػي صػحيحة بشػكل )حي ث أف الرالب أف ىناؾ قناعة سائدة  ،(إخل..اؼبعرفة

مػػػاٌؿ وفػػػَت أنػػػو ال يبكػػػن للجهػػػة اػبَتيػػػة أف تسػػػتثمر مػػػا م يكػػػن لػػػديها ( سػػػيبن
بػٌت عليهػا ورأس اؼباؿ ىو أحػد األسػس االسػتثمارية الػيت يُ  ،عن حاجتها فائض

ولػيس بالضػرورة أف يكػػوف  ،التوسػع يف االسػتثمار، لكنػو لػيس األسػػاس الوحيػد
 . هوفَتاً وفائضاً عن اغباجة لتقـو اعبهة اػبَتية باستثمار 

سسػػاً اسػػتثمارية كبػػَتاً مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة سبلػػك أُ  بالػػذكر أف عػػدداً  رواعبػػدي
وسػػػػػيأيت توضػػػػػيح عػػػػػدد مػػػػػن األسػػػػػس  !لكنهػػػػػا لؤلسػػػػػف ال تػػػػػدرؾ ذلػػػػػك ةوجيػػػػػد

 . فيما يلي بإذف اهلل ،ومباذج استثمارىا لتحقيق عوائد منها ،االستثمارية

 : الطبب الجاىٌ

وعدـ القدرة على تطػوير اؼبشػروعات  ،االفتقار إىل األفكار االستثمارية
 .(. ..تشريل رأس اؼباؿ، اؼبشاركة باؼبوجودات)عند توافر بعض األسس 

مثػل وجػود أرض )يف بعض األحياف يكوف األساس االسػتثماري متػوفراً 
لكنهػػػا ال تعػػػرؼ   ،، وتعػػػي اعبهػػػة اػبَتيػػػة وجػػػود ىػػػذا األسػػػاس(أو مبػػٌت عقػػػاري
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مػن  وعوائػد ماديػة اسػتثمارية تػدر   روعاتٍ ر األفكػار لتحوؽبػا إىل مشػكيف تطػو  
 . عنها غَت أف ذبد نفسها يف مشكبلت وانشراالت ىي يف غٌتً 

تطوير ألف  وعيبًا يف اعبهة اػبَتية أو القائمُت عليها عد  وىذا ال يُ 
 Project) إدارة اؼبشروعاتو  (Business Development) األعماؿ

Management) اؼبشكلة ىي بقاء  ولكن   وزبصصات قائمة وؽبا روادىا :ىي
يف الوقت الذي تعاين فيو اعبهة اػبَتية  ،ىذه األصوؿ معطلة عن االستثمار

 .  من نقٍص يف مواردىا اؼبالية

 : الطبب الجالح

االفتقػار إىل الكفػػاءات واػبػػربات القػػادرة علػى تبػػٍت االسػػتثمار وتوجيهػػو 
 تعػػػاين اعبهػػػات اػبَتيػػػة مػػػن عػػػدـ وجػػػود كفػػػاءاتٍ  .(ؿبػػػرؾ االسػػػتثمار)وتنميتػػػو 

وربويلهػػػا ؼبصػػػدر  ،متخصصػػػة يبكنهػػػا تفعيػػػل عناصػػػر القػػػوة لػػػدى اعبهػػػة اػبَتيػػػة
 . مادي من خبلؿ االستثمار دخلٍ 

أف تزيػػػػد  :فػػػػإف االقػػػػًتاح األكثػػػػر عمليػػػػة وواقعيػػػػة ىػػػػو( أسػػػػاس)ويف مبػػػػوذج 
اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة عبلقتهػػػػا دبػػػػن ىبػػػػدمها ِمػػػػن داخػػػػل أو خػػػػارج اعبهػػػػة مػػػػن اػبػػػػرباء 

مقابػػػل نسػػػبة مػػػن صػػػايف األربػػػاح  ،والوسػػػطاء واؼبتخصصػػػُت يف ؾبػػػاالت االسػػػتثمار
وبالتػػايل تضػػمن اغبصػػوؿ علػػى أفضػػل الفػػرص االسػػتثمارية،  ،العائػػدة للجهػػة اػبَتيػػة

 . ألرباح بإذف اهلل تعاىلوتضمن أ ا ال تتكلف أي شيء حىت تأتيها ا
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أو  ،مػػػن سػػػيقـو بعمليػػػة اإلدارة والتشػػػريل وىػػػذا األمػػػر ينطبػػػق علػػػى كػػػل  
التعػػػرض  وسػػيتم   ،اسػػتثماري ستشػػػارؾ اعبهػػة اػبَتيػػة فيػػػو ُيشػػرؼ علػػى مشػػػروعٍ 

 .  ؽبذا األمر بشكل تفصيلي أكثر يف الفصل األخَت من الكتاب

 :نموذج
ة عػػن دعػػوة سػػئولاػبَتيػػة اؼباستشػػارين أحػػد العػػاملُت يف إحػػدى اعبهػػات 

 ،عنػدنا صػيٍت مسػلم عقليتػو التجاريػة جيػدة وعنػده أفكػار: غَت اؼبسلمُت فقاؿ
 !!   ونريده أف يستثمر لنا بعض اؼباؿ ،وقد كاف يعمل تاجراً يف بلده

وأخػػربين أحػػدىم أ ػػم سػػلموا مػػاالً ألحػػد منسػػويب اعبهػػة اػبَتيػػة ليتػػوىل 
 ،دوف علمهػػػمفخسػػػروا أكثػػػر مػػػن نصػػػف اؼببلػػػغ  ،اسػػػتثماره يف سػػػوؽ األسػػػهم

 .سارعوا بسحب باقي اؼببلغف

أف تتخػػذ اعبهػػة اػبَتيػػة قػػراراً ارذباليػػاً دبػػنح األمػػواؿ لفػػرٍد يقػػـو  اػبطػػأ نمػػ
 ..بتشريلها

 : الطبب السابع

االفتقار إىل قاعدة تنظيمية وإدارية داخل اعبهة اػبَتيػة ُتسػهم يف تنميػة 
فػػبل ذبػػُد أف . رىادوف أف تطرػػى علػػى مسػػَتة وتوجػػو اعبهػػة بأْسػػ واالسػػتثمارات

 ،ية وصػػػبلحية االسػػػتثمار يف اعبهػػػة اػبَتيػػػة لػػػدى إدارة أو أفػػػراد ؿبػػػددينمسػػػئول
ية مسػػئولربديػػد باختصػػار ىػػو إعػػادة ترتيػػب اؽبيكػػل اإلداري دبػػا يضػػمن  واغبػػل  
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االسػػػػتثمار بشػػػػكل دقيػػػػق وعملػػػػي لػػػػدى إدارة ـبصصػػػػة وفػػػػرد ؿبػػػػدد مػػػػع فريػػػػق 
تفصػيلي أكثػر يف الفصػل  التعرض ؽبذا األمػر بشػكلٍ  سب االحتياج، وسيتم  ح

 .  األخَت من الكتاب

 : الطبب ارتامظ

قناعات وـباوؼ القائمُت علػى اعبهػة اػبَتيػة مػن تػأثَت االسػتثمار علػى 
ظبعػػػة اعبهػػػة اػبَتيػػػة، أو تريػػػَت التوجػػػو الػػػذي قامػػػت ألجلػػػو، أو االنشػػػراؿ عػػػن 

 . إخل..ب الكفاءات إىل ؾباؿ االستثمار اػباصر  األنشطة الرئيسية، أو تس

 إذا كان  القيادة تقليدية.. لن تنطلق تنمية الموارد المالية
لكػػػػل ذلػػػػك ىػػػػو التنظػػػػيم الػػػػداخلي، واالسػػػػتفادة مػػػػن مفػػػػردات  واغبػػػػل  

وىػػػػذا ، يػػػػو باسػػػػتمراربن  وعناصػػػػر موضػػػػوع الصػػػػورة الذىنيػػػػة للجهػػػػات اػبَتيػػػػة وتَ 
 .  سوؼ نتعرض لو أيضاً بالتفصيل يف الفصل األخَت من الكتاب

 مػػػػػػن األسػػػػػػس اسػػػػػػتعراض عػػػػػػددٍ  فيمػػػػػػا يلػػػػػػي مػػػػػػن ىػػػػػػذا الفصػػػػػػل سػػػػػػيتم  
وىػػػػي علػػػػى  ،االسػػػػتثمارية الػػػػيت تسػػػػاعد اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة يف تنميػػػػة االسػػػػتثمارات

 : النحو التايل

 .أساس رأس اؼباؿ  (ٔ)

 .أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية وقواعد البيانات  (ٕ)

 .أساس األصوؿ اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة  (ٖ)
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 .(الكفاءة اعبوىرية)أو ( اؼبيزة اػباصة)أساس   (ٗ)

 .أساس األفكار اإلبداعية والفرص الساكبة  (٘)

 .مبوذج األوقاؼ، توسيع صور الوقف من خبلؿ أسس االستثمار  (ٙ)

أساس سػنقدـ توضػيحاً كافيػاً وعػدداً مػن أفكػار اؼبشػروعات  وربت كل  
االسػػتثمارية الكفيلػػة بتحقيػػق عوائػػد ماديػػػة بشػػكل أو بػػآخر وبنسػػب متفاوتػػػة 

 .  بتوفيق اهلل تعاىل

 :نموذج
إال أ ػػػا ومػػػن بػػػداياهتا  وصبعيػػػة اإلحسػػػاف الطبيػػػة يف جيػػػزاف ناشػػػئة عػػػد  تُ 

فقػػػػد انطلقػػػػْت علػػػػى أسػػػػاس التخصػػػػػص  .تتبػػػػٌت العديػػػػد مػػػػن عناصػػػػر النجػػػػاح
وقػػػػػد بػػػػػذؿ  ،حيػػػػػ ث تُقػػػػػدـ خػػػػػدمات صػػػػػحية نظاميػػػػػة وواالحتيػػػػػاج يف اؼبنطقػػػػػة

وم يتعػػػاملوا  ،القػػػائموف عليهػػػا جهػػػداً الختيػػػار ىويػػػة تعكػػػس اؼبسػػػتوى اؼبػػػأموؿ
 مػػن التفػػرد والتميػػز يف كػػل   ال بػػد  ) ،بعشػػوائية مػػع اختيػػار االسػػم والشػػعار وغػػَته

 (. تفاصيل عملك

علمي اطلعػوا مػن خبللػو علػى  اعبمعية إحدى شبرات لقاءٍ  كاف تأسيس
ذبػػارب صبعيػػػات صػػػحية ناجحػػة أخػػػرى، وبػػػدؤوا  بأخػػذ موافقػػػة رجػػػاؿ أعمػػػاؿ 

 ،مث حصػػػلوا علػػػى اؼبوافقػػػة الرظبيػػػة مػػػن الػػػوزارة ،وأطبػػػاء ووجهػػػاء وطػػػبلب علػػػم
 وانطلقػػػػػػوا مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ الػػػػػػدعم اؼبػػػػػػايل الرظبػػػػػػي الػػػػػػذي سبنحػػػػػػو الػػػػػػوزارة لتأسػػػػػػيس 

 . صبعية خَتية
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فػرداً مػنهم وكيػل أمػارة اؼبنطقػة، وسبكنػوا  ٖٔتشكيل ؾبلػس إدارة مػن  ت  
وقػػػدـ ؽبػػػم أحػػػد  ،شػػػكلْت انطبلقػػػتهم الفعليػػػة لايرألػػػف  ٓٓٗمػػػن صبػػػع قرابػػػة 

ىػي لكػم حػىت تسػترنوا : قػاؿ)الداعمُت مساحة مفتوحة ؼبقر اؼبكتب الرئيسػي 
 . وبدأت اللجاف أعماؽبا ،تشكيل وتأثي ث اؼبقر   فتم   ،(عنها

بػدأت اللجنػة الفنيػػة بوضػع اؼبشػاريع الطبيػػة الػيت زبػدـ فئػػات ؿبػددة مػػن 
 ،فيػػأيت التمويػػل بتوفيػػق البػػاري ،ؽمشػػروع تُوضػػع لػػو خطػػة ويسػػو   وكػػل   ،اؼبرضػػى

 . رْت كثَتاً من الدعمعلماً بأف العبلقات الشخصية يف نفس الوسط الطيب وف  

ي للمػػػرافقُت مػػػع إطبلقهػػػا مشػػػروع اإلسػػػكاف اػبػػػَت  مػػػن اؼبشػػػاريع الػػػيت ت  
وىػػذه تعتػػرب  ،مػػنهم فقػػراء وال هبػػدوف تكلفػػة السػػكن وكثػػَتٌ  ،اؼبرضػػى اؼبػػراجعُت

وكػػػػذلك األمػػػػر مػػػػع مشػػػػروع توصػػػػيل . خدمػػػػة جديػػػػدة دبيزانيػػػػة متواضػػػػعة جػػػػداً 
 . اؼبرضى ِمن القرى إىل اؼبستشفى والعكس

مث وفقهم اهلل بأف تربع أحد التجار من أعضػاء ؾبلػس اإلدارة بػأرض يف 
استصػػدار الًتاخػػيص البلزمػػة ؽبػػا،  ءاسػػتكماؿ تصػػميمها وبػػد تميػػز، وت  موقػػع م

ؼبسػػاعدهتا يف ربقيػػق  وواؽبػػدؼ تسػػويق فكػػرة إنشػػاء وقػػف متخصػػص للجمعيػػة
 . استقرار مادي مستقببلً بتوفيق اهلل
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 األساس األول

وجػود رأس مػاؿ يبكػن أف تسػترٍت عنػػو : اؼبقصػود مػن ىػذا األسػاس ىػػو
إال أنػػػو   والنظػػػر عػػػن حجػػػم اؼببلػػػغ اػبَتيػػػة ؼبػػػدة ؿبػػػددة متواصػػػلة، وبرػػػض  اعبهػػػة 

كلمػا أمكػن ،  كلما أمكػن االسػترناء عػن مبلػغ نقػدي أكػرب لفػًتة ؿبػددة أطػوؿ
 (. اؼباؿ يولد اؼباؿ)استثمار النقد يف اغبصوؿ على صفقات متميزة وجيدة 

وسأسػػػػتعرض فيمػػػػا يلػػػػي بعػػػػض األمثلػػػػة والنمػػػػاذج العمليػػػػة الػػػػيت يبكػػػػن 
 :  ستثمار رأس اؼباؿ فيهاا

اسػػػػتثمار رأس اؼبػػػػاؿ يف سبلػػػػك األراضػػػػي يف اؼبنػػػػاطق ذات الطلػػػػب  -ٔ
مثػػػػػػػػل الشػػػػػػػػراء يف اؼبخططػػػػػػػػات اعبديػػػػػػػػدة اغبكوميػػػػػػػػة أو )اؼبتزايػػػػػػػػد 
ويبكػن  ،إعادة بيعها عنػد ارتفػاع قيمتهػا السػوقية ومن مثَ  ،(اػباصة

وإبقػػاء الػربح ليضػػارب يف  ،االسػتثمار حينهػا إخػػراج رأس اؼبػاؿ مػػن
 ػػدؼ الشػػراء وإعػػادة البيػػع عنػػد أربػػاح سػػريعة  واء مواقػػع أخػػرىشػػر 
يبكػػن أف تتفػػق اعبهػػة اػبَتيػػة مػػع مكتػػب تسػػويق عقػػاري لتجنػػب )

 .  (عةاالنشراالت اؼبتوق  
برػػرض بيعهػػا أو  واسػػتثمار الفػػائض اؼبػػايل يف بنػػاء منشػػآت عقاريػػة -ٕ

 ،ووقْػػف ريعهػػا علػػى أنشػػطة اعبهػػة اػبَتيػػة ،تأجَتىػػا بعوائػػد سػػنوية
التعاقػػػػد مػػػػع مقػػػػاولُت  :وىػػػػذا االسػػػػتثمار يتطلػػػػب عػػػػدة أمػػػػور منهػػػػا
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متخصصػػُت ذبنبػػػاً للخطػػأ أو االنشػػػراؿ، والتنبػػو إىل أف ىػػػذا النػػػوع 
 . من االستثمارات يؤدي إىل ذبميد اؼباؿ لفًتة طويلة نسبياً 

اسػػػػتئجار مبػػػػٌت كبػػػػَت بشػػػػكل كامػػػػل، مث إعػػػػادة تػػػػأجَته كوحػػػػدات  -ٖ
  .مقطعة بربح ؾبدي

 :مثال
شػػقة صػػرَتة،  ٛٗمبػػٌت مكػػوف مػػن  :إحػػدى اؼبػػدف الرئيسػػيةيوجػػد يف 

 لاير ٓٓٓ،ٖٓٓ،ٔيطلب صاحبو تػأجَته عبهػة واحػدة سػنوياً بقيمػة 
مقسػػمة علػػى دفعتػػُت، يُبكػػن أف يُعػػاد تػػأجَت اؼببػػٌت لكػػّل شػػقة سػػنوياً 

تقريبػػاً، ويبكػػن أف يتػػوىل مكتػػب عقػػار  ٓٓٓ،ٓٚٚ،ٔبقيمػػة إصباليػػة 
ية بالكامػػل مقابػػل نسػػبة مػػن العائػػد وتبقػػى اعبهػػة اػبَتيػػة بعيػػدة سػػئولاؼب

 . عن تعقيدات وانشراالت اؼبستأجرين
وبكميػػػات جيػػػدة،  ،شػػػراء بضػػػاعة نقػػػداً بسػػػعر مػػػنخفض ومنػػػافس -ٗ

مػػع ضػػماف  ،ذي جػػدوى وإعػػادة بيعهػػا باآلجػػل بسػػعٍر أعلػػى وربػػحٍ 
حبي ث ال تكوف ىنػاؾ تكلفػة نقػل وزبػزين، وضػماف  ووجود العميل

 . العميل على الدفع يف األجل احملددقدرة 
 :مثال

ويبكنهػػا االسػػترناء عنهػػا  لاير ٓٓٓ،ٓ٘ٔسبلػػك جهػػة خَتيػػة مبلػػغ 
ؼبػػػدة طبسػػػػة أشػػػػهر، ويوجػػػػد تػػػػاجر صبلػػػػة حباجػػػػة إىل بضػػػػاعة يقػػػػـو 

االتفػػػاؽ علػػػى أف تقػػػـو  بتصػػػريفها خػػػبلؿ فػػػًتة ثبلثػػػة أشػػػهر، فيػػػتم  
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مػػػثبلً  %ٓٔ اعبهػػػة اػبَتيػػػة بشػػػراء البضػػػاعة وإعػػػادة بيعهػػػا لػػػو بػػػربح
 ،وتسػػػتلم ماؽبػػػا خػػػبلؿ أربعػػػة أشػػػهر بشػػػيكات أو سػػػندات مؤجلػػػة

د حػىت على أف يقـو نفس التاجر باسػتبلـ ونقػل البضػاعة مػن اؼبػور  
   .من األعباء تتجنب اعبهة اػبَتية أكرب قدرٍ 

اسػػػتثمار مبلػػػغ نقػػػدي (: مضػػػاربًة أو اسػػػتثمارا)االسػػػتثمار يف األسػػػهم  -٘
مػػع وضػػع  ،بشػػراء وبيػػع األسػػهم يف سػػوؽ األوراؽ اؼباليػػة ،يف اؼبضػػاربة

سياسػػػػة واضػػػػحة تضػػػػمن ؿبدوديػػػػة اؼبخػػػػاطر، ومػػػػن اؼبهػػػػم أف تضػػػػمن 
ىػػذا اؼبسػػلك . فقػػط باألربػػاح إخػػراج رأس اؼبػػاؿ بأسػػرع وقػػت والعمػػلَ 

فيػو أف يكػوف نشػاط الشػركة الػيت يػتم  البػد   ،من مسالك التنميػة اؼبػايل
ألف حكػػػػم  وَتيػػػػة نشػػػػاطاً مباحػػػػاً فيهػػػػا اسػػػػتثمار أمػػػػواؿ اعبمعيػػػػات اػب

سبلػػػك األسػػػهم والتصػػػرؼ فيهػػػا بيعػػػاً وشػػػراًء ىبتلػػػف بػػػاختبلؼ نشػػػاط 
كما أنو يتطلب شخصاً وبسن االسػتثمار علػى أسػس علميػة   ،الشركة

 . وليس خربة شخصية فردية وضربات حظ
االسػػػػػػػتثمار بتمويػػػػػػػل مشػػػػػػػروعات صػػػػػػػرَتة أو متعثػػػػػػػرة حاليػػػػػػػاً، واعػػػػػػػدة  -ٙ

علػػػى أف يكػػػوف السػػػبب  ،صػػػة دائمػػػة فيهػػػاك حمسػػػتقببلً، مقابػػػل سبل ػػػ
الوحيػػد للتعثػػر اغبػػايل ىػػػو عػػدـ وجػػود سػػػيولة ماليػػة، وعلػػى أف تكػػػوف 

فػػبل يتطلػػب اؼبشػػروع  ،مشػػاركة اعبهػػة اػبَتيػػة كافيػػة السػػتمرار اؼبشػػروع
مبػػػالغ إضػػػافية قػػػد يصػػػعب توفَتىػػػا الحقػػػاً، وعلػػػى أف تضػػػمن اعبهػػػة 

مشػروع نقػل طالبػات : مثػاؿ ،اػبَتية حصتها يف اؼبلكية بعقود نظاميػة



 

81 
 

 آفاق االستثمار

يبلػػػك طبػػػس حػػػافبلت، وال يسػػػتطيع اغبصػػػوؿ علػػػى عقػػػد النقػػػػل إال 
وىػػػػػذا اؼببلػػػػػغ غػػػػػَت ، لاير ٓٓٓ،ٓٓٔبتملػػػػػك حافلػػػػػة إضػػػػػافية تُكلػػػػػف 

متػػػػوفر عنػػػػد صػػػػاحب اؼبشػػػػروع، فتػػػػدخل اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة شػػػػريكاً فبػػػػوالً 
 .وتبقى شريكاً دائماً يف العوائد السنوية للمشروع ،بقيمة اغبافلة

والػػػػيت تكػػػػوف  ، صػػػػناديق االسػػػػتثمار البنكيػػػػة اجملػػػػازة شػػػػرعاً اؼبشػػػػاركة يف -ٚ
 .نسب اؼبخاطرة واؼبدة االستثمارية فيها ؿبددة بشكل واضح ودقيق

شراء بعض اػبدمات أو اؼبنتجات الػيت يتطلبهػا قطػاع ؿبػدد بسػعر  -ٛ
، وربقيػػق ىػػامش ربػػح جيػػد ،مث إعػػادة بيعهػػا بسػػعر اؼبفػػّرؽ، اعبملػػة
وعمػػػرة لتػػػوفَت  شػػػركة خدمػػػة حػػػجهػػػة خَتيػػػة تتعاقػػػد مػػػع ج: مثػػػاؿ

تقػـو ىػي  للشػخص، مث   لاير ٓ٘شخصاً بسعر  ٓ٘ػحافلة كاملة ل
وتتػػػػػوىل ، للشػػػػػخص لاير ٓٛبتقػػػػػدًن اػبدمػػػػػة للمسػػػػػتفيدين بسػػػػػعر 
تقػػػػـو جهػػػػة : مثػػػػاؿ آخػػػػر ،الشػػػػركة كافػػػػة تفاصػػػػيل التنفيػػػػذ واؼبتابعػػػػة

إلعػػداد دورة تدريبيػػة خاصػػة، مث  وخَتيػػة بالتعاقػػد مػػع مركػػز تػػدريب
 .     إعادة بيع اؼبقعد  امش ربح مقبوؿتقـو ب

واسػػػػػػتثمارىا بعػػػػػػد  ،اسػػػػػػتربلؿ األراضػػػػػػي اػباصػػػػػػة اؼبوجػػػػػػودة يف اغبػػػػػػي -ٜ
التنسيق مع أصحا ا، أو اسػتثمار أراضػي اػبػدمات العامػة اؼبتاحػة يف 

بفػػتح ؿبػػبلت أو تقػػدًن ألعػػاب أطفػػاؿ، أو يبكػػن مػػثبلً إنشػػاء  ،اؼبنطقػػة
 . العامة وتشريلو ذبارياً مبلعب رياضية للشباب على أحد اؼبرافق 

، بالتنسػيق مػع تػاجر متخصػص ،استثمار اؼبواسم دبا يصػلح فيهػا -ٓٔ
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اؼبتػػػػػاجرة باألغنػػػػػاـ يف موسػػػػػم اغبػػػػػج، أو اؼبتػػػػػاجرة بػػػػػبعض : مثػػػػػاؿ
 .  اؼبنتجات الرذائية يف رمضاف

وإعػػػػػادة ، اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى امتيػػػػػازات ذباريػػػػػة تفتقػػػػػر اؼبنطقػػػػػة إليهػػػػػا -ٔٔ
 .  تشريلها من خبلؿ شركاء متفرغُت

وكلمػا أمكػن االسػترناء عنهػا ، توفَت مبالغ نقدية أكرب د أنو كلما ت  نؤك
اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة عػػػػدداً كبػػػػَتاً مػػػػن اػبيػػػػارات  تِ كلمػػػػا منحػػػػ،  لفػػػػًتة ؿبػػػػددة أطػػػػوؿ

 . والفرص االستثمارية اليت يبكن االستفادة منها
 :نموذجان من قرية صغيرة

إحػػػػػدى ُت يف سػػػػػئولالقػػػػػائم علػػػػػى إحػػػػػدى اعبهػػػػػات اػبَتيػػػػػة مػػػػػن اؼب طلػػػػػبَ  (ٔ
ورتػػػب ؽبػػػم برناؾبػػػاً كػػػامبًل، فوجػػػدوا أف  ،اعبهػػػات اؼباكبػػػة أف يقومػػػوا بزيارتػػػو

ىنػػاؾ احتياجػػاً كبػػَتاً يتناسػػب مػػع اشػػًتاطاهتم يف الػػدعم، فقػػاموا بتأسػػيس 
حبيػػ ث تكػػوف العوائػػد كافيػػة  ومسػػجد جػػامع ومعػػو غػػرؼ وؿبػػبلت لئلهبػػار
 . للصرؼ على مناشط اعبهة اػبَتية واعبامع

ؼ علػػػى مػػػن اإليػػرادات ُتصػػػر  %ٓ٘يها أف مسػػئولمػػػع جهػػة خَتيػػػة قػػررْت  (ٕ
ؼبدة زمنيػة ؿبػددة تسػهم يف تنميػة واسػتقرار . .األوقاؼ وليس على الربامج

 . اعبهة اػبَتية على اؼبدى الطويل بتوفيق اهلل تعاىل
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 األساس الثاىي

اسػتثمار األصػػوؿ اؼباديػة اؼبلموسػػة الػػيت  :اؼبقصػود مػػن ىػذا األسػػاس ىػػو
حبيػ ث يبكػن أف  وأو تتػوفر لػديها بشػكٍل دائػم أو مؤقػت ،سبلكها اعبهة اػبَتيػة

باسػػم ومكانػػة  وال يضػػر   ،عائػػداً رحبيػػاً  تكػػوف ىػػذه األصػػوؿ وسػػيلة ؼبشػػروع يػػدر  
 . اعبهة اػبَتية أو يتعارض مع نشاطها

لعمليػػة واألفكػػار الػػيت وسأسػػتعرض فيمػػا يلػػي بعػػض األمثلػػة والنمػػاذج ا
 :  يبكن استثمار أساس األصوؿ فيها

 لنفسػها برػرضبالبنػاء حبي ث تقػـو اعبهػة اػبَتيػة  :استثمار األراضي (ٔ
حبيػ ث  وواغبصػوؿ علػى سبويػل خػارجي، جيد التأجَت أو البيع بسعرٍ 

سػػػداد مسػػػتحقات التمويػػػل الحقػػػاً مػػػن عوائػػػد اؼببػػػٌت، أو تقػػػـو  يػػػتم  
ويبكػػػػن . بعمػػػل ضبلػػػة تسػػػويقية للمسػػػانبة يف بنػػػاء اؼبشػػػروع الػػػوقفي

أحيانػػػاً التعػػػاوف مػػػع شػػػركة فبولػػػة أو داعمػػػة للعمػػػل اػبػػػَتي للتكفػػػل 
 . بالبناء مقابل وضع اظبهم على اؼببٌت

حبيػػ ث  :بنيهػػااسػػتثمار األراضػػي الػػيت سبلكهػػا اعبهػػة ولػػيس ؽبػػا مػػاؿ لت (ٕ
مستثمراً يدفع إهباراً سنوياً متزايداً مع فًتة ظباح للبنػاء، وىنػا  ىعطَ تُ 

يتوجػػػب علػػػى اؼبسػػػتثمر أف يبػػػٍت ويسػػػتفيد مػػػن العوائػػػد ؼبػػػدة ؿبػػػددة 
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أعواـ مع دفع اإلهبار السنوي للجهة اػبَتيػة، مث تعػود  ٓٔدبتوسط 
 . ملكية العقار وعوائده إىل اعبهة اػبَتية

ات اؼبتميػػػػػػػزة يف اؼببػػػػػػػاين اؼبملوكػػػػػػػة أو اؼبسػػػػػػػتأجرة  اسػػػػػػػتخداـ الواجهػػػػػػػ (ٖ
دبكانػػػة وظبعػػػة  كمسػػػاحات إعبلنيػػػة دبػػػا يتيحػػػو النظػػػاـ ودبػػػا ال ىبػػػل  

 واعبهػػػػة اؼبعنيػػػػة، ويبكػػػػن التعػػػػاوف مػػػػع وكػػػػاالت الدعايػػػػة اؼبتخصصػػػػة
 .  حبي ث تدير اؼبوضوع بنسبة ؿبددة من العائد

اؼببػاين الػيت  تأجَت اؼبرافػق واؼبسػاحات الػيت يبكػن االسػترناء عنهػا يف (ٗ
 مبػػػاين الفػػػروع، أو اإلدارات الػػػيت ت   :سبلكهػػػا اعبهػػػات اػبَتيػػػة، مثػػػل

حبيػ ث يػتم إعػادة تػأجَت ىػذه اؼبرافػق إىل جهػات  وإغبلقها منذ زمن
 . أخرى باتفاؽ واضح وبعوائد مناسبة

 إضػػػافيُتيف إحػػػدى اعبهػػػات كػػػاف مػػػن اؼبمكػػػن رفػػػع اؼببػػػٌت طػػػابقُت 
يبكػػن  ،فبػػا يعػػٍت تػػوفَت مسػػاحات واسػػعة ،علػػى التنظػػيم اعبديػػد بنػػاءً 

أف ربقػػػػػق عوائػػػػػد ماليػػػػػػة يف حالػػػػػة تػػػػػأجَته، لكنهػػػػػػا م ترفعػػػػػو لعػػػػػػدـ 
  !احتياجها لو

فكما أف اعبهة اػبَتية قد تستأجر جػزءاً مػن مبػٌت ذبػاري، فهػي قػد 
 . تؤجر جزءاً من مبانيها لنشاط ذباري

 اسػػػتثمار السػػػيارات الػػػيت سبلكهػػػا اعبهػػػة لتقػػػدًن بعػػػض اػبػػػدمات يف (٘
ومػػػػن ىػػػػذه . األوقػػػػات الػػػػيت ال تكػػػػوف فيػػػػو ؿبتاجػػػػة إىل اسػػػػتخدامها
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خدمػػة توصػػيل الطػػبلب والطالبػػات، خػػدمات للمراكػػز  :اػبػػدمات
جػازات، خػػدمات سػائق خػػاص أو تلبيػة خاصػػة واألنديػة خػػبلؿ اإل

ويبكػػػن  ..والعمػػػرة للمنػػػازؿ، خػػػدمات اؼبواسػػػم مثػػػل شػػػركات اغبػػػج  
 . االتفاؽ مع جهة متخصصة لتفعيل ىذه اإلمكانات

( مثػػػػل اؽبػػػاتف والفػػػاكس واغباسػػػب وغَتىػػػػا)بيػػػع األجهػػػزة القديبػػػة  (ٙ
مثػػػػػػل األثػػػػػاث اؼبسػػػػػتعمل والػػػػػػدواليب )واألشػػػػػياء العينيػػػػػة اؼبلموسػػػػػة 

أو  ،الػػيت توجػػد يف اؼبسػػتودع لفػػًتة طويلػػة وال ُيسػػتفاد منهػػا( وكبوىػػا
رأينػػػا سػػػيارة قديبػػػة جػػػداً  :واضتتتحوكمثتتتال . ال حاجػػػة ؽبػػػا مسػػػتقببلً 

ى بػػاؿ لػػعمتهالكػػة يف مسػػتودع إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة، وم ىبطػػر 
فإنػو حػىت األوراؽ  :وكمثال آخر. أحد أف يقًتح بيعها يف التشليح

القديبػػػة الػػػيت ترغػػػب اعبهػػػة يف إتبلفهػػػا ىنػػػاؾ مصػػػانع ورؽ تشػػػًتيها 
 .بأسعار ؿبددة

ومعامػػػػػػل  ،قاعػػػػػػات للمحاضػػػػػػراتبعػػػػػػض اعبهػػػػػػات اػبَتيػػػػػػة سبلػػػػػػك  (ٚ
ويبكنهػػػػػػػا  للتػػػػػػدريب اؼبتخصػػػػػػػص يف ؾبػػػػػػػاؿ اغباسػػػػػػػب اآليل وغػػػػػػػَته،

 وأو إقامػػػة الػػػربامج فيهػػػا ،للجهػػػات اؼبسػػػتفيدة االسػػػتثمار بتأجَتىػػػا
 . بررض ربقيق عوائد رحبية

أو وبػػػيط  ػػػا مرافػػػػق  ،بعػػػض اعبهػػػات اػبَتيػػػػة سبلػػػك مرافػػػق رياضػػػػية (ٛ
 ،وحػػػدائق عامػػػة ،مثػػػل ملعػػػب كػػػرة القػػػدـ اؼبوجػػػود يف اغبػػػي ،عامػػػة
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بالتنسيق مػع َمػن يلػـز إلقامػة الػربامج  ،ويبكنها استثمار ىذه اؼبرافق
 .  الرياضية واغبفبلت واؼبناسبات بعوائد رحبية

اؼبػػزاد العلػػٍت للمػػواد العينيػػة الػػيت ذبمعهػػا اعبهػػة وال يبكػػن االسػػتفادة  (ٜ
، وىذا اؼبػزاد هبػب أف يػتم وفػق الضػوابط الشػرعية، فػبل منها مباشرةً 

زيػػػادة قيمػػػة أسػػػعار اؼببيعػػػات حبجػػػة أف الزيػػػادة  تبػػػيح اعبهػػػة لنفسػػػها
 ..تدخل كتربع

 كيف يصبح مقر الجهة الخيرية جاذباً للداعمين؟  : سؤال للنقاش

  :تجربة
اؼبكتػػب التعػػاوين لػػدعوة اعباليػػات يف اعببيػػل مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة ذات 
يف النشاط اؼبستمر والواسع واؼبثمػر بتوفيػق اهلل تعػاىل، وأغلػب أسػباب النجػاح 

ل قاعػػػػػػدة أعمػػػػػػاؽبم وذبمعهػػػػػػم انطبلقهػػػػػػم مػػػػػػن أصػػػػػػل ثابػػػػػػت ُيشػػػػػػك   :عملهػػػػػػم
اؼبكتب باؼبسػجد اعبػامع، وىػذا مػنحهم العديػد  حي ث يرتبط مقر   وونشاطاهتم
االسػػتفادة مػػن اؼبسػػاحات والسػػاحات : ومنهػػا علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ ،مػػن الفوائػػد

كبػَت   الواسعة للمسجد ومواقف السيارات اؼبتاحة ببل تكاليف، حضور صبهور
فبا ُيسهل وصوؿ كثَت مػن النػاس  ،ويف اعبمعة وغَتىا ،صبلة للمسجد يف كل  

واغبصػػػػوؿ علػػػػى . فيكػػػػوف مػػػػنهم اؼبتعػػػػاوف والػػػػداعم ،إىل اؼبكتػػػػب بشػػػػكٍل دائػػػػم
 . الكثَت من التسهيبلت اغبكومية اؼبوجهة للمسجد وما ىو ضمن مرافقو
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يف تبػػػٍت ىػػػذا االسػػػتقرار اؼببػػػٍت علػػػى اسػػػتثمار األصػػػوؿ سػػػاعد اؼبكتػػػب 
عػػػػدد مػػػػن األنشػػػػطة واؼبشػػػػاريع االسػػػػتثمارية، كػػػػاف مػػػػن أنبهػػػػا اسػػػػتثمار بعػػػػض 

مثػػػػػل تأىيػػػػػل  ،اؼبسػػػػاحات لتأسػػػػػيس قاعػػػػػات تػػػػػدريب ربقػػػػػق أىػػػػػداؼ اؼبكتػػػػػب
التعاقػػػػػد مػػػػػع جهػػػػػة تػػػػػدريب  وتػػػػػدريب اؼبسػػػػػلمُت اعبػػػػػدد، ويف نفػػػػػس الوقػػػػػت ت  
ػػ. متخصصػػة لتشػػريلها مقابػػل عوائػػد ماليػػة للمكتػػب ن اؼبكتػػب أيضػػا وقػػد سبك 

متميػػػز حقػػػق ظبعػػػة ومكانػػػة ( مطػػب )مػػن االسػػػتثمار يف إنشػػػاء مشػػػروع مطعػػػم 
 . رائعة يف اؼبنطقة وحقق عوائد مالية جيدة بتوفيق اهلل

 : فكرة
يف أمػػػاكن غػػػَت ( معػػػرض/فػػػرع/مقػػػر)ىػػػل يبكػػػن أف توجػػػد اعبهػػػة اػبَتيػػػة 

  وداخل الشركات واألسواؽ وغَتىا؟ مألوفة، مثل اجملمعات السكنية اؼبرلقة

 : أفهاز اضتجناز االضه التجازٍ للجهُ ارترييُ

، األصػػوؿ الػػيت سبلكهػػا اعبهػػات اػبَتيػػة مػػن أىػػم   عػػد  يُ ( االسػػم التجػػاري)
إال أف  وؾبػػػػػاالً خصػػػػػباً للكثػػػػػَت مػػػػػن األفكػػػػػار عػػػػػد  واسػػػػػتثمار االسػػػػػم التجػػػػػاري يُ 

حساسػػػػية اؼبوضػػػػوع تتطلػػػػب مػػػػن إدارة اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة القيػػػػاـ بػػػػبعض اػبطػػػػوات 
وضع الضوابط البلزمة لضماف استثمار االسم بشػكل صػحيح  :هاأنب ،البلزمة

ىػػػػذا إذا رغبػػػػت ، تبلزمػػػػو اعبػػػػودة يف أي منتجػػػػات أو خػػػػدمات يبكػػػػن تقػػػػديبها
ػ، عاعبهة يف التوس   جهػة   ر كػل  وتبقػى بعػض األفكػار اؼبباشػرة الػيت هبػب أف تفك 
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ن وسػػتجٍت الكثػػَت مػػ، كيػػف تسػػتفيد منهػػا باسػػتثمار اظبهػػا يف ؾبتمعهػػا القريػػب
 .  العوائد بإذف اهلل

ف دبػا يوظ ػ وتفعيل التعاوف مػع مراكػز خػدمات نسػائية متخصصػة -ٔ
سػػائي مراكػػز التفصػػيل الن :ثقػػة النػػاس يف اسػػم اعبهػػة اػبَتيػػة، مثػػل

 .والتصوير واألفراح وغَتىا

 . وضع االسم على بعض الكتب والرسائل العلمية لتزكيتها -ٕ

أو غَتىػا مػػن  ،أو ؿبػبلت اػبػػدمات ،التعػاوف مػع اؼبػػدارس اػباصػة -ٖ
 . خبلؿ االسم فقط

 التعػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػع وسػػػػػػػػػائل اإلعػػػػػػػػػبلـ اؼبتخصصػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػحف  -ٗ
 . واجملبلت الشبابية

  عمػػػػػػػػػل ؾبموعػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػائلكاؼبشػػػػػػػػػاركة يف اػبػػػػػػػػػدمات اإللكًتونيػػػػػػػػػة   -٘
 . smsقنوات 

وضع شعار اعبهػة اػبَتيػة لتسػويق بعػض اؼبنتجػات االسػتهبلكية بعػد  -ٙ
 . االتفاؽ وإشهار وجود نسبة معلنة لدعم أنشطة اعبهة اػبَتية

جيػػػػداً يف هبػػػػب أف يػػػػتم التفكػػػػَت كبػػػػَت   ىػػػػو أصػػػػلٌ ، اسػػػػم اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة
وقػد ، أىدافها ومكانتها يف ؾبتمعها احمليط  ػا تتعارض معاستثماره بطريقة ال 
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بػل قػد يكػوف أحػد  وف االسم التجاري للجهة اػبَتية ىػو اظبهػا اؼبباشػرال يكو 
 . مثل اؼبخيمات الًتفيهية الشبابية ،اؼبشاريع اليت حققْت قباحاً وشهرة واسعة

وىػػػي  ،مؤسسػػػة ىديػػػة اغبػػػاج واؼبعتمػػػر، تعمػػػل يف مكػػػة اؼبكرمػػػة :مثتتتال
اعبهػػة اػبَتيػػة الوحيػػدة الػػيت سبػػارس ىػػذا النشػػاط، ويبكنهػػا فعليػػاً اسػػتثمار ىػػذا 

 . االسم وىذه اؼبيزة بطريقة ربقق أىدافها وتوفر ؽبا موارد مالية

 : نموذج
أحد مكاتب الدعوة يف اؼبنطقة الوسطى عرضت عليػو إحػدى شػركات 

ناسػبات، وتضػع اظبػو العبلقات العامة أف تقـو بإعػداد ىػدايا يف اإلجػازات واؼب
على أف تتػوىل الشػركة عمليػة ومصػاريف اإلنتػاج والتوزيػع مقابػل نسػبة .. عليها

 .يف كل موسم لايرللمكتب توفر لو أكثر من طبسُت ألف 
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 األساس الثالث

اسػػػتثمار قواعػػػد البيانػػػات واؼبعلومػػػات  :اؼبقصػػػود مػػػن ىػػػذا األسػػػاس ىػػػو
سػػػواء بسػػػبب األفػػػراد اؼبنتمػػػُت  وواػبػػػربات اؼبعرفيػػػة اؼبتػػػوفرة لػػػدى اعبهػػػة اػبَتيػػػة

حبيػػ ث يبكػػن  وص وؾبػػاؿ وطػػوؿ مػػدة العمػػل يف اعبهػػةللجهػػة، أو بسػػبب زبص ػػ
 عائػػػداً رحبيػػػاً وال يضػػػر   أف تكػػػوف ىػػػذه اؼبعلومػػػات واؼبعرفػػػة وسػػػيلة ؼبشػػػروع يػػػدر  

 . ونشاط اعبهة اػبَتية باسم ومكانة

ولػػػػذا علػػػػى اعبهػػػػات  وومػػػػات مػػػػن أىػػػػم األسػػػػسلقواعػػػػد البيانػػػػات واؼبع
وأف ربػػدد ؾبػػاالت ، أكثػػر وأكػػرب اػبَتيػػة فعػػبلً أف ربػػرص علػػى امػػتبلؾ بيانػػاتٍ 

  .وربرص على دراستها واالستفادة منها، اؼبعرفة اػباصة لديها

وسأسػػػػتعرض فيمػػػػا يلػػػػي بعػػػػض النمػػػػاذج العمليػػػػة واألفكػػػػار الػػػػيت يبكػػػػن 
 :  استثمار أساس اؼبعرفة واؼبعلوماتية فيها

اسػػتثمار العبلقػػات يف عمػػل الوسػػػاطة يف ؾبػػاؿ العقػػار أو يف ؾبػػػاؿ  -ٔ
حيػ ث  والفرص التجارية باالسػتفادة مػن قائمػة اؼبتعػاملُت مػع اعبهػة

من الػداعمُت اغبصػوؿ  يبكن من خبلؿ العبلقات القائمة مع عددٍ 
ومػن ، ىاءعلى أبرز الفرص اليت يرغبوف بيعها، أو الػيت يرغبػوف شػرا



 

011 
 

 آفاق االستثمار

مث تقػػػـو اعبهػػػة اػبَتيػػػة بػػػالربط بػػػُت الطػػػرفُت مقابػػػل اغبصػػػوؿ علػػػى 
 . العمولة اؼبتعارؼ عليها

مناسػػػب  اسػػػتثمار قواعػػػد البيانػػػات ببيػػػع بعػػػض اؼبعلومػػػات بشػػػكلٍ  -ٕ
صوصػػػػػػية، مثػػػػػػل عبهػػػػػػات خاصػػػػػػة بطريقػػػػػػة ال تسػػػػػػبب اخًتاقػػػػػػاً للخ

  ،اؼبسػػػػانبة يف دعػػػػوة كبػػػػار الشخصػػػػيات غبفػػػػل أو مشػػػػروع جديػػػػد
كنػػػػوع مػػػػن العبلقػػػػات العامػػػػة وذلػػػػك دبقابػػػػل مػػػػادي، ومثػػػػل داللػػػػة 

وعمومػػاً ، شػركات البحػوث والدراسػات علػػى عينػات ؿبػددة دبقابػل
وجهػػػػات  ،فإنػػػػو يبكػػػػن مسػػػػاعدة الكثػػػػَت مػػػػن اعبهػػػػات االستشػػػػارية

لعبلقػػػػػات العامػػػػػة يف وجهػػػػػات التسػػػػػويق وا ،البحػػػػػوث والدراسػػػػػات
ربقيق أىدافها البحثية من خبلؿ العبلقات والبيانات اؼبتاحة لػدى 

 . اعبهات اػبَتية

اسػػػتثمار اػبػػػربات والكفػػػاءات اؼبتػػػوفرة لػػػدى اعبهػػػة اػبَتيػػػة بتقػػػدًن  -ٖ
 واستشػػارات أسػػػرية أو تربويػػة أو ؿباضػػػرات ونػػدوات دبقابػػػل مػػػادي

صصػػػة ضػػػمن فػػػإف وجػػػود عػػػدد مػػػن اؼبستشػػػارين ذوي اؼبعرفػػػة اؼبتخ
ثػػػػػروة معرفيػػػػػة يبكػػػػػن اسػػػػػتثمارىا لتحقيػػػػػق عوائػػػػػد ماديػػػػػة  عػػػػػد  دائػػػػرة يُ 

 ،كمػػػػا يسػػػػتفيد نفػػػػس ىػػػػؤالء األفػػػػراد  ،تسػػػػتفيد منهػػػػا اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة
ويبكن أيضاً التعػاوف مػع مراكػز التػدريب واالستشػارات اؼبتخصصػة 

وتعطػػي اعبهػػة اػبَتيػػة ومنسػػوبيها  ،لتقػػـو بالتسػػويق وعقػػد اؼبناشػػط
خاصػػة أف بعػػض اعبهػػات اػبَتيػػة يقػػـو نشػػاطها  ،نسػػبة مػػن العوائػػد
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مثػػل وجػػود متخصصػػُت يف عػػدة لرػػات لػػدعوة  ،علػػى نػػواحي فنيػػة
زبصػػػص مػػػن ىػػػذه التخصصػػػات ىػػػو معرفػػػة  اعباليػػػات مػػػثبًل، وكػػػل  

 . خاصة يبكن استثمارىا بالطريقة اؼبناسبة

كتػػػػػػب وبػػػػػػرامج ) ،ربويػػػػػل الرصػػػػػػيد العلمػػػػػػي واؼبعػػػػػريف إىل منتجػػػػػػات -ٗ
مػػن اعبهػػات  ن مػػن خبلؽبػػا مشػػاركة عػػددٍ يبكػػ( ونشػػرات ومقػػاالت

 . اؼبختلفة مثل اؼبكتبات ودور النشر

ؾبموعػػة عػػائبلت  :مثػػاؿ ،تػػوفَت طلبػػات خاصػػة مقابػػل رسػػم خدمػػة -٘
تريػػػد تنظػػػيم برنػػػامج ترفيهػػػي ألطفػػػاؽبم، أو ؾبموعػػػة شػػػباب يريػػػدوف 
دورة تدريبية يف صػيانة السػيارات، أو ؾبموعػة عرسػاف يريػدوف دورة 

اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة بتنسػػػػيق تنفيػػػػذ ىػػػػذه اػبػػػػدمات تقػػػػـو ، تأىيػػػػل زواج
  .مقابل رسم خدمة

قد تعرض بعػض اعبهػات الرحبيػة تنظػيم بػرامج مشػًتكة مػع جهػات  -ٙ
ليػػتم تػػوفَت العمػػبلء وتوجيػػو الػػدعوات مػػن قبػػل اعبهػػة  أخػػرى رحبيػػة

دعػػػوة  :مثػػػل، اػبَتيػػػة بتخفػػػيض خػػػاص، وتأخػػػذ نسػػػبة مػػػن العوائػػػد
صبػػاىَت اعبهػػة اػبَتيػػة لزيػػارة مدينػػة ألعػػاب ترفيهيػػة بسػػعر خػػاص يف 

 .أحد األياـ

جرت العادة يف منػاطق عػدة أف يصػنع أىػل اغبػي : األطباؽ اػبَتية -ٚ
يف دورىػػػم طعامػػػاً متنوعػػػاً لصػػػا، اعبهػػػة اػبَتيػػػة، ويقصػػػدوف بػػػذلك 
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إعانتهػػا بقيمػػة ىػػذه اؼبطعومػػات، ويشػػًتيها اآلخػػروف وىػػم يعلمػػوف 
( صػانع الطعػاـ واؼبشػًتي)وكبل الطرفُت . ئداهتا للجهة اػبَتيةأف عا

 .يقصد دعم اؼبشاريع اػبَتية ووضع اؼباؿ يف موضعو

ابتكػػػػػػػػار برنػػػػػػػػػامج يهػػػػػػػػػدؼ إىل زيػػػػػػػػػادة قواعػػػػػػػػػد بيانػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػاملُت  -ٛ
واؼبستفيدين والداعمُت يف اعبهػة اػبَتيػة مػن خػبلؿ اؼبتعػاملُت اآلف 

وربسػػػػػػن التفكػػػػػػَت .. فػػػػػػتحفظ قواعػػػػػػد البيانػػػػػػات، وتصػػػػػػنفها .فعليػػػػػػاً 
 .والعمل على استثمارىا

بطريقػة ربقػق عوائػد للجهػة واألسػرة  ،إطبلؽ مشروع األسر اؼبنتجة -ٜ
مػػػع مبلحظػػػة أف عػػػدداً مػػػن اؼبختصػػػُت أكػػػدوا علػػػى أف ، اؼبسػػػتفيدة

مشاريع األسر اؼبنتجة طواؿ الفًتات اؼباضية ىي مشاريع فاشػلة ال 
لتعامػػػل معهػػػا والسػػػبب يف نظرنػػػا ىػػػو عػػػدـ ا، ربقػػػق اعبػػػدوى منهػػػا

 .  باعتبارىا مشروعاً استثمارياً 

اغبصوؿ على رعاية مػن الشػركات الػيت ترغػب يف ربسػُت صػورهتا  -ٓٔ
لػػػدى اعبمهػػػور، ويبكػػػن أف يتطػػػور األمػػػرو فتصػػػبح اعبهػػػة اػبَتيػػػة 
راعيػة وشػػريكة اسػًتاتيجية، فتتبػػٌت الشػركات كػػل نشػاطات اعبهػػة 

 . اػبَتية ومشاريعها
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 :نموذج
 ،يدة يعتٍت كثَتاً يانب التدريب وتأىيل أبنػاء الفقػراءاؼبستودع اػبَتي 

وىػػػو يقػػػـو بػػػدور الوسػػػاطة بػػػُت احملتػػػاجُت للعمػػػل مػػػن الفقػػػراء وبػػػُت أصػػػحاب 
طالبػػػػاً يف األكاديبيػػػػة التخصصػػػػية الطبيػػػػة  ٓٛاألعمػػػػاؿ، فهػػػػو لديػػػػو أكثػػػػر مػػػػن 

تأىيػػل  يتػػدربوف علػػى عػػدة زبصصػػات طبيػػة سػػتؤىلهم لسػػوؽ العمػػل، كمػػا ت  
والػػذين قػػاموا بعػػد ذلػػك بإرجػػاع بطاقػػة صػػرؼ اؼبخصصػػات إىل  مػػن سػػبقهم،

اؼبسػػػػػتودع اػبػػػػػَتي لبلػػػػػوغهم مرحلػػػػػة االكتفػػػػػاء اؼبػػػػػادي، كمػػػػػا أف الفتيػػػػػات يػػػػػتم 
تػػدريبهن يف عػػدة مشػػاغل نسػػائية ومػػن مث يػػتم تػػوظيفهن يف نفػػس اؼبشػػرل إذا 

 .لاير ٓٓ٘ٔأسبمن مراحل التدريب دبتوسط مرتب شهري يقدر بنحو 

عػػػدد مػػػن اعبهػػػات اػبَتيػػػة اسػػػتطاعت اغبصػػػوؿ علػػػى إعبلنػػػات  :مثتتتال
ذلػك أف  .. ؾبانية يف الطرؽ لدى شػركات التسػويق مػن خػبلؿ البلديػة واألمػارة

 . هم بنسبة من اإلعبلنات للخدمات العامةلزمُ النظاـ يُ 

 :االضتجناز علِ أضاع العالقات مع التجاز والىجهاء

اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة وبػػػػػُت يوجػػػػػد رصػػػػػيد جيػػػػػد مػػػػػن العبلقػػػػػات القويػػػػػة بػػػػػُت 
علػى نوعيػة  وبناءً ، (اؼبؤسسات التجارية، أو التجار، أو بعض وجهاء اؼبنطقة)

 : ىذه العبلقات فيمكن للجهة اػبَتية االستثمار يف أفكار كثَتة منها
 . واإلحصاءات والنجاحات السابقة ،قبازاتعلى اإل التمويل بناءً  -ٔ
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تسػػػػهيبلت أو  -قػػػػرض حسػػػػن  -تػػػػربع : اغبصػػػػوؿ علػػػػى السػػػػيولة -ٕ
 . ضمانات

 .أخذ أراضي لفًتات طويلة بقيمة ـبفضة وإعادة استثمارىا -ٖ

/ مػػػػنح ؾبانيػػػػة/ الشػػػػفاعة لػػػػدى الرػػػػَت للحصػػػػوؿ علػػػػى اسػػػػتثناءات -ٗ
مثػػػػػػل خػػػػػػدمات الكهربػػػػػػاء )خػػػػػػدمات ـبفضػػػػػػة / خػػػػػػدمات ؾبانيػػػػػػة

 .(واؼبعامبلت اغبكومية

تسػػػويق اعبهػػػة اػبَتيػػػة مػػػن خػػػبلؿ عبلقاهتػػػا كجهػػػة متخصصػػػة يف  -٘
 .ما ؾباؿٍ 

 . عوائد ربويل العبلقة مع جهات التدريب إىل مشاريع تدريب تدر   -ٙ

 . ربويل العبلقة من اعبهات اؼبعنية بالشباب إىل مشاريع تدّر عوائد -ٚ

تكػػػػوين فريػػػػق استشػػػػاري مػػػػن التجػػػػار إلدارة أمػػػػواؿ اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة  -ٛ
صبعيػػة ربفػػيظ القػػرآف : ومػػن أبػػرز األمثلػػة علػػى ذلػػك .الػػةبطريقػة فع  

 .ؾبلس ذبار جدة ػبدمة القرآف الكرًن يدةو حي ث كونت

 .اغبصوؿ على أفكار وفرص من خبلؿ العبلقات -ٜ

مثػػػػل عمػػػػل  ،خػػػػدمات اسػػػػتثمارية خاصػػػػة حسػػػػب الفئػػػػة اؼبتاحػػػػة -ٓٔ
 ،بطريقػة إبداعيػة أو مدينػة ترفيهيػة تعليميػة ،نادي صحي خػاص

 . أو ضبلة حج خاصة حسب العبلقات اؼبتاحة
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 عػػدد مػػن الشػػركاء اسػػتثمار ؾبموعػػة العبلقػػات لبنػػاء ربػػالف بػػُت -ٔٔ
 . مقابل حصة للجهة اػبَتية

 ؾبلػػػػػػػس شػػػػػػػريف مػػػػػػػن الػػػػػػػداعمُت والوجهػػػػػػػاء وغػػػػػػػَتىم مػػػػػػػن تبػػػػػػػٍت   -ٕٔ
 . الشخصيات اؽبامة يف اؼبنطقة

 : فكرة
أف تػػذىب إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة للمسػػتثمرين، وتطلػػب مػػنهم دعمػػاً، 

 ويػػػتم علػػػى أف يشػػػرلوا ىػػػذا الػػػدعم عنػػػدىم ويصػػػرفوا ؽبػػػا أرباحػػػاً ربػػػع سػػػنوية،
 . تثبيت العمل بشكل نظامي كامل

 :نموذج
والبنػػػك اإلسػػػبلمي للتنميػػػة  النػػػدوة العاؼبيػػػة للشػػػباب اإلسػػػبلميعػػػت وق  
اتفاقيػػة لتمويػػل مشػػروع الوقػػف اػبػػَتي  مػػؤخراً ( صػػندوؽ تنميػػة األوقػػاؼ)يػػدة 

حيػػ ث يقػػـو البنػػك دبوجػػب ىػػذه االتفاقيػػة بتمويػػل ىػػذا  ويف صبهوريػػة السػػوداف
مبليُت دوالر، وسبتد الفػًتة الزمنيػة إلنشػاء اؼبشػروع إىل ثبلثػُت  ٛاؼبشروع دببلغ 

ويتكػػوف اؼبشػػروع مػػن  ،ويػػتم التسػػديد بطريقػػة التػػأجَت اؼبنتهػػي بالتمليػػك ،شػػهراً 
، ويقػػػػػع يف العاصػػػػػمة السػػػػػودانية اػبر  ،أدوار ٜبػػػػػرجُت متمػػػػػاثلُت بارتفػػػػػاع  طػػػػػـو

وزبصػػػص عوائػػػده لتمويػػػل بػػػرامج النػػػدوة العاؼبيػػػة يف شػػػرؽ أفريقيػػػا الػػػيت سبتػػػد إىل 
   .تسع دوؿ قابلة للزيادة

http://www.medadcenter.com/Charities/Show.aspx?id=3


 

017 
 

 آفاق االستثمار

وىػػػػػذا اؼبشػػػػػروع يبثػػػػػل ركيػػػػػزة سػػػػػتعتمد عليهػػػػػا النػػػػػدوة بػػػػػإذف اهلل يف إدارة 
حي ث أثبتػت  ،وتشريل براؾبها التعليمية والدعوية بصفة خاصة يف ىذا اإلقليم

دراسػػػات اعبػػػدوى عوائػػػد اسػػػتثمارية واعػػػدة ؽبػػػذا الػػػنمط مػػػن العقػػػار الراقػػػي يف 
 . لزيادة الطلب وقلة اؼبعروض اػبرطـو نتيجةً 

 :نموذج
 استثمار المعرفة الموجودة لدى مشروا قافلة الخير بالمنطقة الشرقية

وجد خػربات مًتاكمػة لػدى إدارة وأعضػاء القافلػة يف إنشػاء اؼبخيمػات ت
والفعاليات والربامج اؽبادفة اؼبوجهة للشباب، كما تُعترب القافلة مبوذجػاً ناجحػاً 

تقتػػدي  ػػا كثػػَت مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة، وسبتلػػك  ،وذبربػػة رائػػدة يف العمػػل اػبػػَتي
القافلػػة منتجػػات ومػػواد إعبلميػػة كثػػَتة كونتهػػا خػػبلؿ السػػنوات العشػػر اؼباضػػية، 

 تسػػػػتفيد منهػػػػا قافلػػػػة اػبػػػػَت بعػػػػدة وىػػػػذه األمػػػػور تعتػػػػرب ميػػػػزة معرفيػػػػة هبػػػػب أف 
 :  طرؽ مثل

تسػػػػػػػويق ذبربػػػػػػػة القافلػػػػػػػة يف اعبانػػػػػػػب النسػػػػػػػائي والرجػػػػػػػايل كػػػػػػػإدارة  -ٔ
ملتقيػػػات، سػػػواء التسػػػويق للجهػػػات اػبَتيػػػة اؼبماثلػػػة، أو اعبهػػػات 

  .اػباصة والعامة دبا وبقق عائداً مادياً 

ب س ويُػػػدر  تطػػوير مبػػػوذج إلدارة مثػػل ىػػػذه اؼبشػػػاريع يبكػػن أف يُػػػدر   -ٕ
 .  عليو دبقابل
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 إعػػػػػػداد وتقػػػػػػدًن برنػػػػػػامج أو إصػػػػػػدار عػػػػػػن إدارة اؼبتطػػػػػػوعُت وحػػػػػػل   -ٖ
 .  مشكبلهتم

 .  إنشاء مشروع خاص إلدارة اؼبناسبات -ٗ

 . استثمار قواعد بيانات الشباب بطريقة مناسبة -٘

 .  تقدًن االستشارات اؼبتخصصة فيما يرتبط دبجاالت اىتماـ الشباب -ٙ

 .من أنشطة القافلة تأسيس قناة جواؿ خاص باؼبستفيدين -ٚ

إبػػػراز القافلػػػة كجهػػػة قػػػادرة علػػػى إدارة وتنفيػػػذ اؼبشػػػاريع واؼبناشػػػػط  -ٛ
 . مثل الشركات الكربى ،عن الرَت اػبَتية نيابةً 

اسػػتثمار العبلقػػة مػػع اعبهػػات الرظبيػػة يف اؼبنطقػػة لتػػوفَت مقػػر دائػػم  -ٜ
 . عوائد مالية على مستوى عاٍؿ من التجهيزات واؼبرافق اليت تدر  

تحػػػديات الػػػيت تواجػػػو القافلػػػة إىل صبهورىػػػا اؼبسػػػتفيدين توصػػػيل ال -ٓٔ
( أىػػػل اغبػػػي أو التجػػػار أو مػػػوظفي اغبكومػػػة أو الشػػػباب :مثػػػاؿ)

 . ومساعدهتا يف تطبيقها ،ؽبا وابتكار حلوؿٍ  ،ؼبعايشة واقعها

تػػرويج عضػػوية القافلػػة لتثبيػػت اعبمػػاىَت واكتسػػاب أعضػػاء جػػدد  -ٔٔ
خاصػػػػة  برسػػػػـو رمزيػػػػة، ودراسػػػػة عمػػػػل عضػػػػويات خاصػػػػة برسػػػػـو

 . عوائد مادية مقابل خدمات خاصة تدر  
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 : أضلىب التخالفات

عمػػػل العديػػػد مػػػن التحالفػػػات بػػػُت اعبهػػػات اػبَتيػػػة مػػػع  يبكػػػن أف يػػػتم  
بعضػػها أو بػػُت اعبهػػات اػبَتيػػة وجهػػات حكوميػػة أو خاصػػة يف سػػبيل ربقيػػق 

تقػػػـو صبعيػػػات ربفػػػيظ : وعلػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ .أىػػػداؼ اجتماعيػػػة أو اسػػػتثمارية
القػػػرآف بػػػدعم الشػػػؤوف الدينيػػػة يف القطاعػػػات العسػػػكرية اغبكوميػػػة مػػػن خػػػبلؿ 
إنشػػػاء وإدارة ومصػػػاريف اغبلقػػػات، علػػػػى أف تقػػػـو الشػػػؤوف الدينيػػػة دبسػػػػاعدة 
اعبمعيػػات يف تنميػػة االسػػتقطاعات الشػػهرية وعمػػل اؼبعػػارض اؼبتخصصػػة الػػيت 

  .ربقق عوائد مادية للجمعية
 تها لتعرف مع من تتحالف؟ على الجهات الخيرية أن تقي م عالقا

 ولماذا التحالفات؟ 
 . ربقيق أىداؼ مشًتكة بُت األطراؼ اؼبتحالفة -
 . زيادة نتائج األعماؿ اػبَتية واالجتماعية -
تقليل التكرار واالزدواجية اليت ربصل بُت جهتُت ؽبما نفس  -

  .النشاط
 . تقليل التكاليف واستخداـ أمثل للموارد -
 . ساس اؼبيزة اؼبوجودة عند كل طرؼتوزيع أفضل لؤلدوار على أ -
 . زيادة التواصل والعبلقات مع أطراؼ ومستويات جديدة -
 . تقوية موقف صبيع األطراؼ اؼبتحالفة -
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 : مثال
،ا( الراعػػي)شػػركة  ربالفػػت مػػع جهػػة  ػباصػػة الػػيت تعمػػل يف ؾبػػاؿ اللحػػـو

كمػػػػا أ ػػػػا أتاحػػػػت . خَتيػػػػة متخصصػػػػة، لتتػػػػوىل األخػػػػَتة توزيػػػػع غبػػػػـو اؼبتربعػػػػُت
للجهة اػبَتية خدمة خاصة للداعمُت الذين يريدوف تػوفَت اللحػـو والصػدقات 

 . بأنفسهم

 :نموذج ىام جداً 
أخػػػػرى قػػػػػد بػػػػدأْت وقفػػػػػاً  الحظػػػػْت إحػػػػدى اعبهػػػػػات اػبَتيػػػػة أف جهػػػػػةً 

 حبيػػ ث يػػتم   وو، فعرضػػْت عليهػػا التحػػالف والشػػراكةاسػػتثمارياً وم تسػػتطع إكمالػػ
 جهػػػػػػة خَتيػػػػػػة مسػػػػػػتقبلً  توزيػػػػػػع العوائػػػػػػد بنسػػػػػػبة وتناسػػػػػػب، ويبقػػػػػػى كيػػػػػػاف كػػػػػػل  

 . نظامياً وقانونياً 
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 األساس الزابع

والػػيت  ،اؼبقصػػود مػػن ىػػذا األسػػاس ىػػو اسػػتثمار بعػػض اؼبميػػزات اػباصػػة
دبعػٌت أ ػا نقطػة سبيػز وقػوة ردبػا ال  ،(كفػاءة جوىريػة)قد تصل أحيانػاً إىل كو ػا 

ىػػذه اؼبميػػزات أو ، تتػػوفر ألي جهػػة أخػػرى ضػػمن البيئػػة احمليطػػة باعبهػػة اػبَتيػػة
الكفػػػاءات الػػػيت سبلكهػػػا اعبهػػػة اػبَتيػػػة أو تتػػػوفر لػػػديها بشػػػكل دائػػػم أو مؤقػػػت 

حبيػػػػ ث يبكػػػػن أف تكػػػػوف وسػػػػيلة  واليػػػػاً عائػػػػداً م يبكػػػػن اسػػػػتثمارىا بطريقػػػػة تػػػػدر  
 .باسم ومكانة ونشاط اعبهة اػبَتية وال يضر   ،عائداً رحبياً  ؼبشروع يدر  

يكػػوف أسػػاس اؼبميػػزات اػباصػػة يف الرالػػب ىػػو وجػػود ، يف أحيػػاف كثػػَتة
وكفاءات بشرية مػن نػوع خػاص، وعليػو يبكػن التنسػيق معهػم لتقػدـ  ،موىوبُت

عائػػػداً ماديػػػاً، تسػػػتفيد منػػػو اعبهػػػة اػبَتيػػػة  يػػػدر   اعبهػػػة اػبَتيػػػة منفعػػػة مػػػن نػػػوعٍ 
 . ف الذين ال يبكنهم العمل دبفردىمو ويستفيد أيضاً منو ىؤالء اؼبوىوب

شػػػخص مػػػن العػػػاملُت متميػػػز ذبػػػاه تنظػػػيم بػػػرامج : وعلػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ
عائػػداً،  فُيسػػتثمر لعمػػل مناسػػبات تػػدر   واألطفػػاؿ أو إقامػػة األمسػػيات الثقافيػػة

فيبتكػر منشػطاً مرتبطػاً باعبهػة اػبَتيػة  و التعامل مع التقنيةأو شخص متميز يف
 . دخبلً  يكوف استثماراً يدر  
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والػػذي هبػػب أف تثػػق فيػػو اعبهػػة اػبَتيػػة أ ػػا ال تعػػدـ وجػػود ميػػزة خاصػػة 
بإمكا ػا توظيفهػػا بشػػكٍل صػػحيح بتوفيػػق اهلل تعػػاىل، وال تعػػدـ وجػػود كفػػاءات 

مثػػل معلمػػي )نتفػػاع مػػن خبلؽبػػا وموىػػوبُت مػػن نػػوع خػػاص يبكػػنهم نفعهػػا واال
وقػػد تكػػوف ميزهتػػا تنػػوع مشػػاريعها، أو ، (القػػرآف الػػذين لػػديهم أسػػانيد متصػػلة

، سبيز القسم النسائي لديها، أو تعدد لرات العاملُت فيهػا، أو موقعهػا اعبرػرايف
وسػوؼ تعػرؼ فبيزاهتػا مث تبػدأ ، عليها أف تدرس وربلل وتنػاقش مػا لػديها فعليػاً 

 .  عليها باالستثمار بناءً 
مث تركػػػػز علػػػػى نقطػػػػة .. علػػػى اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة أف ربصػػػػر كػػػػل نقػػػػاط قوهتػػػػا
 . واحدةو  فتصبح ميزة كربى يصعب تقليدىا ومنافستها

وسأسػػتعرض فيمػػا يلػػي بعػػض األمثلػػة والنمػػاذج العمليػػة واألفكػػار الػػيت 
 :يبكن استثمار أساس اؼبيزة اػباصة فيها

، و نطػػاؽ ومػدى العمػػلميػزة االنتشػار اعبرػػرايف مػن خػػبلؿ الفػروع أ -ٔ
حبيػػػػػ ث ترطػػػػػي  واسػػػػػع فلػػػػػدى عػػػػػدد مػػػػػن اعبهػػػػػات اػبَتيػػػػػة انتشػػػػػار

عػدد مػن اػبػدمات  مساحات كبَتة بنشاطها، ويبكنها تلقائياً ضػم  
 . بل يكوف ؽبا عائد من ذلك وواألنشطة ببل تكلفة إضافية

صػرَتة، يرغػب  اعبهػة اػبَتيػة يف منطقػةٍ  قد تكوف اؼبيزة ىي أف مقر   -ٕ
وال يبكػنهم إهبػاد مكتػب  ،دًن خػدمات نوعيػٍة فيهػااآلخروف يف تقػ

مكتب صػرَت عبمعيػة : وعلى سبيل اؼبثاؿ ،خاص أو ربمل تكلفتو
بلً عٌت برعاية األيتاـ يف قرية صرَتة نائية، يبكن أف يكوف أيضاً فبػث  تُ 
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عبهات خَتية كربى ترغب يف تقدًن خػدماهتا يف تلػك القريػة، كمػا 
ففػػي اؼبنطقػػة الصػػرَتة . بلً عبهػػات خاصػػةيكػػوف فبػػث  يبكػػن أيضػػاً أف 

جيػػػػداً علػػػػى فبيػػػػزات منطقتهػػػػا، وإحػػػػدى  ربتػػػػاج اعبهػػػػة أف تتعػػػػرؼ
جػػْت تػػاجراً كبػػَتاً جػػداً يقػػيم يف منطقػػة أخػػرى، اؼبنػػاطق الصػػرَتة خر  

فوصػػػػػلْت إليػػػػػػو اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػػة وصػػػػػار داعمػػػػػػاً كبػػػػػَتاً ؽبػػػػػػا، كمػػػػػػا أف 
 . ااعبمعيات اؼباكبة تقدـ ؽبذه اؼبناطق أكثر من غَتى

حيػػ ث  وفلػػدى عػػدد مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة موقػػع متميػػز: ميػػزة اؼبوقػػع -ٖ
توجػػػد  ػػا مػػدارس ومبػػاين حكوميػػة وردبػػػا  أنػػو قػػد يكػػوف يف منطقػػةٍ 

جامعػػػات أو مستشػػػفيات أو غَتىػػػا مػػػن اؼبرافػػػق الػػػيت يبكػػػن ابتكػػػار 
أكػرب عنػد  وىنػا هبػب التوقػف بشػكلٍ  ،أنشطة استثمارية دبشػاركتها

اػبَتيػة الوحيػدة الػيت تعمػل يف نشػاطك اعبهػة  كَ كونُ : ىذه النقطة
كػػػوف ميػػػزة كبػػػَتة يف عبلقاهتػػػا وفػػػتح آفػػػاؽ تهبػػػب أف ، يف منطقتػػػك

فػػػػإذا كانػػػػت اعبهػػػػة الوحيػػػػدة لتحفػػػػيظ القػػػػرآف أو ، الفػػػػرص أمامهػػػػا
ىػػذا هبػػب أف تسػػتفيد  فكػػل  ، رعايػػة األيتػػاـ أو رعايػػة اؼبعػػاقُت مػػثبلً 

 .   من األفكار اؼبعروضة منو بشيءٍ 
العػػػػاملُت واؼبنتسػػػػبُت للجهػػػػة، أو اؼبسػػػػتفيدين مػػػػن  ميػػػػزة كثػػػػرة عػػػػدد -ٗ

 خػػدماهتا، فبػػا يعػػٍت إمكانيػػة حبػػ ث اسػػتثمار ميػػزة ىػػذا العػػدد بطريقػػةٍ 
أو صبػػػػػػػع  ،الػػػػػػػًتويج لػػػػػػػبعض اؼبنتجػػػػػػػات واػبػػػػػػػدمات :مثػػػػػػػل ،رحبيػػػػػػػة

 . اؼبعلومات مقابل رسـو وعوائد ؿبددة
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  :من أمثلة ذلك
مػػػن  ألػػػف مسػػػتفيد ٕٓٔإحػػػدى اعبهػػػات اػبَتيػػػة لػػػديها أكثػػػر مػػػن 

أال يبكػػػػن أف ذبعػػػػل مػػػػن ىػػػػذه . خػػػػدماهتا يف مدينػػػػة رئيسػػػػية واحػػػػدة
  اؼبيزة باباً لتحقيق عوائد مالية؟

هبب أف نشَت ىنا إىل أنبية اؼبتطوعُت يف تنمية اؼبوارد اؼباليػةو فػإ م 
قػػد ال هبلبػػوف دخػػبلً كبػػَتاً، إال أ ػػم وبكػػل تأكيػػد يبكػػن أف يػػوفروا 

، ومػن األمثلػة علػى اعبهػات اػبَتيػةمبالغ كبَتة وكثَتة من مصاريف 
ؾبلػػػػس تسػػػػويق مػػػػن اؼبتطػػػػوعُت يف إحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة : ذلػػػػك

مػػع  لاير ٕٓٓٓ٘سػػاىم يف تػػوفَت تكلفػػة دراسػػة متخصصػػة بقيمػػة 
وفٍت تصوير ؿبًتؼ متطوع مع إحػدى . اغبصوؿ على جودٍة أفضل

اعبهػػات اػبَتيػػة وف ػػر ؽبػػا عشػػرات اآلالؼ، وم يكلفهػػا سػػوى قيمػػة 
 .لايربألف معدات 

حبيػػ ث يبكػػن  ووجػػود إدارة وكفػػاءات وقواعػػد بيانػػات نسػػائية متميػػزة -٘
كثػَتة   تفعيل اعبانب النسائي يف تنمية اؼبوارد اؼبالية وذلك بأشػكاؿٍ 

تسػويق اؼبنتجػػات  :مػن األمثلػة ،جهػػة زبضػع لطبيعػة وعبلقػات كػل  
النسػػائية مػػػن خػػبلؿ منتسػػػبات اعبهػػة اػبَتيػػػة وذلػػك دبقابػػػل مػػػادي 

كبػػػَت   أو دبقابػػػل نسػػػبة مػػػن العوائػػػد، أو بشػػػرائها بتخفػػػيضٍ  ،مباشػػػر
فاعبمعيػػػة الػػػيت لػػػديها قواعػػػد بيانػػػات ، آجػػػل علػػػى التصػػػريف ودفػػػعٍ 
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ومنتسػػػػػبات يصػػػػػل إىل آالؼ السػػػػػيدات مػػػػػا بػػػػػُت طالبػػػػػة وموظفػػػػػة 
أو االسػػػػتفادة  ،وسػػػيدة ؾبتمػػػػع وغػػػػَتىن يبكنهػػػػا تقػػػدًن الكثػػػػَت ؽبػػػػن  

 .منهن يف الًتويج وإفادهتن أيضاً 

  :جمعية تعظيم البلد الحرامنموذج 
قامػػػػت اعبمعيػػػػة يف بدايػػػػة انطبلقتهػػػػا بتأىيػػػػل عػػػػدد مػػػػن السػػػػيدات 
االجتماعيػػػات للتعريػػػف باعبمعيػػػة والػػػدعوة إىل دعمهػػػا مػػػن خػػػبلؿ 

كبػَت مػػن خػػبلؿ   التجمعػات النسػػائية اػباصػػة، وحصػلت علػػى دعػػمٍ 
 . ؾبتمع نسائي كامل

اعبهػػة بشػػكل  يتبػػٌت نشػػاط ( الػػداعم الكنػػز)ميػػزة وجػػود داعػػم كبػػَت  -ٙ
، أو يسػػػػاندىا بشػػػػكل كبػػػػَت ،ألنػػػػو يعػػػػيش يف نفػػػػس اؼبنطقػػػػة وكبػػػػَت

وعليو فبداًل من قياـ اعبهة بطلػب الػدعم والًتكيػز علػى مصػروفات 
ربػػاوؿ ربويػل عبلقتهػػا  ػذا الػػداعم إىل اسػتثمارات تنفعهػػا ، مباشػرة

ويبكػػػن تعمػػػيم ىػػػذه . علػػػى اؼبػػػدى الطويػػػل حػػػىت بعػػػد وفػػػاة الػػػداعم
يوجػػػد داعػػػم يتنػػػافس عليػػػو : سػػػع بالشػػػكل التػػػايلأو  النقطػػػة بطريقػػػةٍ 

قػػػد )الكثػػػَتوف بسػػػبب معػػػرفتهم بػػػو، وداعػػػم ال يعرفػػػو أحػػػد سػػػواؾ 
ز على بنػاء عبلقػة ، رك  (يكوف ؿببلً صرَتاً يف أحد األحياء السكنية

 . استثمارية  ذا األخَت
  



 

006 
 

 آفاق االستثمار

 : نموذج
عنػػػػػػدما ذىػػػػػػب منػػػػػػدوب إحػػػػػػدى اعبهػػػػػػات اػبَتيػػػػػػة ألخػػػػػػذ مبػػػػػػوذج 

، اتصػلْت ىػذه السػيدة بأختهػا لايراستقطاع من سيدة بقيمػة مائػة 
مث أرسلْت اؼبندوب إليها، فإذا باألخت تتربع بشػيك قيمتػو شبامبائػة 

مث يف مػرة الحقػة بشػيك قيمتػو ثبلشبائػة ألػف . مرة واحدة لايرألف 
باعبهػػػػة اػبَتيػػػػة وسػػػػلمتهم حقيبػػػػة  مث يف مػػػػرة الحقػػػػة اتصػػػػلتْ . لاير

 !لايرؾبوىرات كاملة فيها خات واحد قيمتو مائيت ألف 

قبازاهتػػا إقػد تكػػوف اؼبيػػزة الػػيت عنػػد بعػػض اعبهػػات اػبَتيػػة ىػػي أرقػػاـ  -ٚ
عػػدد اؼبسػػتفيدين مػػن خػػدماهتا بعشػػرات اآلالؼ،  :فمػػثبلً ، الكبػػَتة

تكفػل أو ، أسػبوع أو عدد اؼبسلمُت اعبدد يصل إىل العشػرات كػل  
ػػػ، آالؼ األسػػػر الفقػػػَتة دبػػػا فيهػػػا مػػػن أيتػػػاـ وأرامػػػل ب فحينهػػػا يتوج 

 .على اعبهة اػبَتية ؿباولة بناء استثمارات تنبثق من ىذه اؼبيزة

علػى مسػتوى السػعودية صبعيػة  :مػثبلً  ،اعبمعية الوحيدة اؼبتخصصػة -ٛ
ىػػػي اعبهػػػة الشػػػرفية اؼبعتمػػػدة العتمػػػاد  ،مكافحػػػة القػػػات يف جيػػػزاف

 . الدراسات اؼبتخصصة والوحيدة يف ؾباؽباوإصدار البحوث و 

 :نماذج من جهات خيرية في مناطق صغيرة
، ولػػديها شػػخص مػػتمكن لاير ٓٓ٘ػجهػة خَتيػػة اسػػتأجرت شػػقة بػ (ٔ

 ومػػػن اللرػػػة االقبليزيػػػة، وقامػػػْت بتقػػػدًن دورات تعلػػػيم لرػػػة للصػػػرار
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حيػ ث أف اؼبنطقػػة كلهػا لػػيس فيهػػا مركػز واحػػد لتعلػيم اللرػػة، وذلػػك 
 . مقابل عائد متناسب مع حاؿ الناس

جهػػػة خَتيػػػة يف منطقػػػة  ػػػا العديػػػد مػػػن ـبططػػػات اؼبػػػنح، اقًتضػػػت  (ٕ
مبلرػػػػػاً مػػػػػن أحػػػػػد التجػػػػػار، واشػػػػػًتت أراضػػػػػي مػػػػػن أصػػػػػحاب اؼبػػػػػنح 
بأسعار رخيصة جداً ال تزيد عن عشػرة آالؼ لػؤلرض، وبعػد عػدة 

اعوا األراضػػػػػػي بعػػػػػػدة أضػػػػػػعاؼ الػػػػػػثمن وأعػػػػػػادوا القػػػػػػرض أشػػػػػػهر بػػػػػػ
 . (استثمروا كثرة اؼبنح اؼبطروحة يف منطقتهم)لصاحبو التاجر 

جهػػػػػة وجػػػػػدت أف يف منطقتهػػػػػا تكثػػػػػر اغبػػػػػوادث اؼبروريػػػػػة فقامػػػػػت  (ٖ
سػػػػػيارات )بالتنسػػػػػيق مػػػػػع اؼبػػػػػرور، واتفقػػػػػْت مػػػػػع ثػػػػػبلث سػػػػػطحات 

نصػػػػػفها  ٓٓٔفتنقػػػػل السػػػػػيارات بعػػػػد اغبػػػػػادث مقابػػػػل ( السػػػػحب
 . طة اعبهة اػبَتيةألنش

جهػػػة خَتيػػػة يف منػػػاطق جبليػػػة  ػػػا حاجػػػة كبػػػَتة للمػػػاء، يػػػتم تعبئػػػة  (ٗ
 . مث يُباع فيها برحبية مناسبة ،الوايت ؾباناً 

جهػػة خَتيػػة يف منطقػػة ربتػػاج خػػدمات كثػػَتة، تقػػـو بتأىيػػل العمالػػة  (٘
مػػػػن الشػػػػباب علػػػػى اؼبشػػػػاريع الصػػػػرَتة، وتسػػػػلمهم ىػػػػذه اؼبشػػػػاريع 

أو بقالػة ال تكلػف  ،بوفيػو :لػدخل، مثػلمقابل إهبار أو نسبة مػن ا
 .فعلياً يف منطقة صرَتة أكثر من طبسة عشر ألف
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 : ضتدداو التكيًُا مًصَأفهاز اضتجناز 

، تقػػػػػػػـو اعبهػػػػػػػة اػبَتيػػػػػػػة بػػػػػػػدمج أسػػػػػػػاليب التسػػػػػػػويق واالتصػػػػػػػاالت (1
والتمويػػػػػػػل التقليديػػػػػػػة مػػػػػػػع اإلمكانيػػػػػػػػات اعبديػػػػػػػدة الػػػػػػػيت يتيحهػػػػػػػػا 

 واألعضػػػاء ودمػػػج صبيػػػع اؼبؤيػػػدينلتنميػػػة العبلقػػػات مػػػع و اإلنًتنػػػت
 .من خبلؿ الرسائل اإللكًتونية

ؼبوقػػػػػع، والتفاعػػػػػل مػػػػػع اؼبؤيػػػػػدين ولػػػػػيس ة اجػػػػػذب األعضػػػػػاء لزيػػػػػار  (2
 .ؽبم كتفاء فقط بإرساؿ الرسائل اإللكًتونيةاال 
لكػػػػػػًتوين، وتفعيػػػػػػل القائمػػػػػػة الربيديػػػػػػة للتواصػػػػػػل بالربيػػػػػػد اإل تفعيػػػػػل (3

ونشػػػػر اؼبشػػػػاركات  راء،لكػػػػًتوين لتبػػػػادؿ اغبػػػػوارات واآلاؼبنتػػػػدى اإل
 . والتجارب والطلبات على اؼبوقع

( اؼبنطقػة اعبررافيػة)حبيػ ث يبثػل  وتويل تصميم موقع علػى االنًتنػت (4
 . وفتح الفرصة للمعلنُت يف اؼبوقع ،ُتسئولباالتفاؽ مع كبار اؼب
 :نموذج االستقطاا التقني

الػيت  -عدد من اعبهات اػبَتيػة اسػتبدلت مبػاذج االسػتقطاع التقليديػة  
إىل مبػاذج  -عػاجل بالتنسػيق بػُت اعبمعيػة واؼبصػرؼ  تُ تؤخذ إىل اؼبتربعُت ومػن مثَ 

االنتهػػاء مػػع اؼبتػػربع يف نفػػس لقائػػو  إلكًتونيػة عػػرب اغباسػػب اآليل احملمػػوؿ، ويػػتم  
 .  مباشر مع اؼبندوب وبشكلٍ 
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 :مشروا الخير الشامل: نموذج
بأنبيػة دور القطػػاع ( NTG)مػن إيبػاف اجملموعػة الوطنيػة للتقنيػة  انطبلقػاً 

اؿ يف خدمػػػػة اجملتمػػػػع، وغباجػػػػة القطػػػػاع اػبػػػػَتي إىل اػبػػػػاص يف اإلسػػػػهاـ الفع ػػػػ
تطوير آليات مشاريع العمل اػبػَتي، رأت اجملموعػة بالتعػاوف مػع وزارة الشػؤوف 
االجتماعيػػػػة تػػػػأطَت ىػػػػذه األعمػػػػاؿ والػػػػربامج واألنشػػػػطة اػبَتيػػػػة وفػػػػق نظػػػػاـ آيل 

 .ة مشروع اػبَت الشاملحاسويب، ومن ىنا انطلقت فكر 

 : ستخدام التقنية في العمل الخيريا
 .التوفَت واالستربلؿ األمثل  للموارد التشريلية اؼبادية والبشرية -ٔ

 .(التربعات)تنمية موارد الدخل  -ٕ

 .تنظيم وحفظ بيانات اؼبنشآت، وسهولة الوصوؿ إليها -ٖ

 .تسريع اإلجراءات العملية -ٗ

 .للعمل سًتاتيجيةاإلمساعدة أصحاب القرار يف تقرير اؼبسارات  -٘

 : الخير الشامل
 (.اػبَت الشامل)الكامل للنظاـ اآليل اؼبسمى  التطوير -ٔ

 .التجهيزات البلزمة لتشريل وإدارة النظاـ اآليل للجهة اؼبشرلة -ٕ
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علػػى الشػػبكة العنكبوتيػػة ( حاسػويب)تطػػوير نظػػاـ آيل : فكترة المشتتروا
(Internet) ، تػػػػرتبط فيػػػػػو صبيػػػػع اعبمعيػػػػػات اػبَتيػػػػػة التابعػػػػة لػػػػػوزارة الشػػػػػؤوف

 :حبي ث يتيح ىذا النظاـ العمليات التالية واالجتماعية

تفعيػل وإدارة التربعػات إىل اعبمعيػػات اػبَتيػة عػرب وسػػائط الػدفع التقنيػػة  .أ
 ....( - VISA - SADAD – SMS - MASTERCARD)اؼبتنوعة 

اعبمعيػػات اػبَتيػػة بأسػػلوب آيل  إدارة اإلجػػراءات الفنيػػة اؼبتنوعػػة يف .ب
 .معياري

اإلشراؼ واؼبتابعػة علػى مسػار صػرؼ التربعػات الػواردة للجمعيػات   .ج
 .اػبَتية

إدارة توزيع اإلعانات اؼباليػة للجمعيػات اػبَتيػة الصػادرة مػن الػوزارة،  .د
 .واؼبؤسسات اػبَتية اؼباكبة

 : أىداف المشروا
 :يهدؼ اؼبشروع إىل ربقيق التايل

تشػػػمل صبيػػػع التربعػػػات الػػػواردة  ،بنػػاء قاعػػػدة بيانػػػات شػػػاملة للػػوزارة -ٔ
والصػػػادرة مػػػن وإىل ـبتلػػػف الشػػػرائح العاملػػػة يف القطاعػػػات اػبَتيػػػة 

 .التابعة للوزارة
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ربقيػػػػػػق التطػػػػػػػوير والتوحيػػػػػػػد واؼبرونػػػػػػػة لؤلنظمػػػػػػػة اآلليػػػػػػػة يف اعبهػػػػػػػات  -ٕ
واعبمعيػػػػػػات اػبَتيػػػػػػة اؼبسػػػػػػتفيدة، واؼببنيػػػػػػة علػػػػػػى احتياجػػػػػػات ىػػػػػػذه 

 . اتاعبه

أسػػػلوب وإجػػػراءات اؼبؤسسػػػات الداعمػػػة ( توحيػػػد)تسػػػهيل وفباثلػػػة  -ٖ
 ،مػن خػبلؿ نظػاـ حاسػويب متميػز يفػي يميػع احتياجػاهتم( اؼباكبة)

 .ويلري التداخل بُت اؼبؤسسات اؼباكبة

نظػػػػػػػراً الرتبػػػػػػػاط  والدقػػػػػػػة يف القيػػػػػػػاـ بتسػػػػػػػجيل اإليػػػػػػػداعات البنكيػػػػػػػة -ٗ
ضػػػػػمن ىػػػػػذا ( وؾالبنػػػػػ)اؼبؤسسػػػػػات اؼباكبػػػػػة واعبمعيػػػػػات باؼبصػػػػػارؼ 

 . النظاـ اؼبراد قيامو

 مشػاريع خَتيػة وطنيػة مػن ب ث روح اؼبشػاركة بػُت أفػراد اجملتمػع لتبػٍت -٘
طػػػػبلع اؼبباشػػػػر ؼبشػػػػاريع اعبمعيػػػػات اػبَتيػػػػة، أو اؼبشػػػػاريع خػػػػبلؿ اال
 .لكي ترى النور وذلك عرب بوابة الكًتونية واؼبراد دعمها

سػػرعة التواصػػل بػػُت صبيػػع اعبهػػات والشػػرائح اؼبسػػتفيدة مػػن خػػبلؿ  -ٙ
 - SMSالرسػائل القصػَتة )ؽبذا النظاـ  ( اؼبوثق)الًتابط االلكًتوين 

الفػػاكس، )بعيػداً عػن مبطيػة االتصػاؿ ...( النظػاـ علػى االنًتنػت ػ 
 (....اػبطابات اليدوية

ربامج اػبَتيػة التوثيق الكامػل عبميػع تفاصػيل التربعػات واؼبشػاريع والػ -ٚ
 ،(...مقػػػػػروءة، صػػػػػوتية، مرئيػػػػػة)وبػػػػػاختبلؼ أنػػػػػواع اؼبػػػػػواد التوثيقيػػػػػة 
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وإرفاقهػػػػا يف إطػػػػار اؼبشػػػػاريع والػػػػربامج اؼبنفػػػػذة، والرجػػػػوع إليهػػػػا عنػػػػد 
 . بيسر وسهولة( أرشيف الكًتوين)اغباجة 

سػػػػًتاتيجية ودوريػػػػة تسػػػػهم يف ربقيػػػػق رؤيػػػػة ورسػػػػالة اإصػػػػدار تقػػػػارير  -ٛ
فبػػػا ُيسػػػهم يف ازبػػػاذ القػػػرار وبنػػػػاء  ،اػبػػػَتي الػػػوزارة اؼبرتبطػػػة بالعمػػػل

 . سًتاتيجية والتنفيذيةوتطوير اػبطط اال

صػػناعة الشػػفافية الكاملػػة للمشػػاريع والػػربامج وزيػػادة ثقافػػة اعبهػػات  -ٜ
اؼبسػػػػتفيدة ذبػػػػاه ذلػػػػػك مػػػػن خػػػػبلؿ نشػػػػػر صبيػػػػع الػػػػربامج واؼبشػػػػػاريع 

 ،أو إعبلميػػُت ،سػػواء متربعػػُت)وجعلهػػا متاحػػة عبميػػع أفػػراد اجملتمػػع 
لػػػػُتهم  يف زيػػػػادة الثقػػػػة  ػػػػذه اعبمعيػػػػات، وؿباربػػػػةً  ورغبػػػػةً ( أو غػػػػَتىم

 . اإلرىاب وغسيل األمواؿ

 : الجهات المستفيدة من المشروا
وزارة الشػػػػػػػػػػؤوف االجتماعيػػػػػػػػػػةو فبثلػػػػػػػػػػة يف إدارة اعبمعيػػػػػػػػػػات اػبَتيػػػػػػػػػػة  -ٔ

 . واؼبؤسسات اػبَتية
 (. اؼباكبة)اؼبؤسسات الداعمة  -ٕ
 .الشؤوف االجتماعية اعبمعيات اػبَتية التابعة لوزارة -ٖ
 .فو عاؼبترب   -ٗ
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 : أفهاز اضتجناز مًصَ االىتػاز وادتناهرييُ

 -ذكػػػور )إف ميػػػزة الوصػػػوؿ إىل عػػػدٍد كبػػػَت مػػػن إحػػػدى شػػػرائح اجملتمػػػع 
كبػػَتة مػن اؼبسػػتفيدين   وحضػور أعػدادٍ ، وكسػب ثقػػتهم( صػػرار -كبػار -إنػاث 

 ... ل بطرؽ استثمارية عديدةهبب أف يُفع  ، لفعاليات اعبهة

عػػدد اؼبسػػتفيدين مػػن أنشػػطة صبعيػػات ربفػػيظ القػػرآف الكػػرًن يصػػل إىل 
 :عشػػػرات اآلالؼ يف بعػػػض منػػػاطق اؼبملكػػػة، واؼبتعػػػاملوف غػػػَت اؼبباشػػػرين مثػػػل

وجَتا م يصل إىل أضػعاؼ ىػذا الػرقم، فػبل يبكػن عػدـ  ،وأصدقائهم ،عوائلهم
 . التفكَت يف ىذه األرقاـ بطرؽ استثمارية مناسبة ربقق عوائد مالية

 : من األفكار المقترحةو 
  .فعاليات واألنشطةالؼبن يشاركوف يف ( الدفع االختياري)فتح باب  -ٔ

 .والربامج اعبماىَتيةتسويق مساحات العرض يف اؼبهرجانات  -ٕ

  .توسيع تسويق مباذج االستقطاع ودعم الربامج اؼبختلفة -ٖ

  .تسويق برامج وخدمات للرَت  -ٗ

 .إقامة برامج ترفيهية وتدريبية -٘

   .منتجات خاصة وتسويقهاتطوير  -ٙ

  .بيع مساحات إعبلنية يف اؼبناسبات اؼبختلفة -ٚ
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الػػدعوة للمشػػاركة يف رحػػبلت )إقامػػة رحػػبلت دوريػػة برسػػـو رحبيػػة  -ٛ
أو  ،أو حديقػػػة ،أسػػػبوعية ترفيهيػػػة باغبافلػػػة إىل منتجػػػع ، أوشػػػهرية

ػػػػ وأخػػػػذ رسػػػػـو خدمػػػػة فػػػػوؽ التكلفػػػػة ، طشػػػػاطئ مػػػػع برنػػػػامج مبس 
 مػػػػن ذلػػػػك أيضػػػػاً  ،عػػػػة اعبهػػػػة اػبَتيػػػػةربػػػػت تنسػػػػيق ومتاب، الفعليػػػػة

ويبكػػػن أف ، طفػػػاؿلؤلرحػػػبلت  ،عائليػػػة رحػػػبلت ،يةرحػػػبلت شػػػباب
  يفورحػػػػػػػػػػبلت عمػػػػػػػػػػرة، وزيػػػػػػػػػػارة للمدينػػػػػػػػػػة، تتطػػػػػػػػػور إىل رحػػػػػػػػػػبلت 

  .جازة الصيفيةاإل

 :أفهاز اضتجناز مًصَ نجسَ املتطىعني

قػػػد يوجػػػد لػػػدى اعبهػػػة اػبَتيػػػة فريػػػق متكامػػػل مػػػن اؼبتطػػػوعُت واؼبتطوعػػػات 
 . لديهم الرغبة والقدرة على العمل، وإدارة الفعاليات واؼبناشط واؼبشاريع اؼبختلفة

متطوعػػػػاً  ٖٓ٘ٔوأذكػػػػر أف إحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة لػػػػديها فريػػػػق يصػػػػل إىل 
 : وىنا توجد الكثَت من األفكار االستثمارية ومتطوعة ثابتُت ومنضبطُت ومشاركُت،

 . إدارة وتشريل الفعاليات والربامج لآلخرين دبقابل مادي (ٔ

الوصػػوؿ إىل سػػاعات تطػػوع بعقػػود يبكػػن ربويلهػػا إىل رقػػم خػػاص  (ٕ
يبكػػن ربويلهػػا إىل  ومػػن مثَ ،  ػػدؼ صبػػع مليػػوف سػػاعة تطػػوع مػػثبلً 

ط دبشػػػاريع عليهػػػا االرتبػػػا أي أعمػػػاؿ وتسػػػتطيع اعبهػػػة اػبَتيػػػة بنػػػاءً 
، وىػػػػذا يسػػػػاعد يف ربويػػػػل التطػػػػوع إىل عمػػػػل احػػػػًتايف، ومناسػػػػبات

 .  ويقود للسبق يف ربويل العمل التطوعي إىل مصدر دخل
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 -الػػػيت تتطلػػػب صػػػرفاً  -إحػػػدى اعبهػػػات اػبَتيػػػة تعػػػرض كػػػل أعماؽبػػػا 
علػػى اؼبتطػػوعُت أواًلو لتعػػرؼ إف كػػاف بإمكػػا م القيػػاـ  ػػذه األعمػػاؿ أـ ال، مث 

 . فوفرت الكثَت  ذه الطريقة.. تقرر الصرؼ من عدمو

 لكنو يوفر ماالً كثَتاً .. اؼبتطوع قد ال هبلب ماالً كثَتاً 

 :مثال
كانػػت كافػػة : إلحػػدى أكػػرب صبعيػػات ربفػػيظ القػػرآف الكػػرًن يف اؼبملكػػة

عػػػػػرب عقػػػػػود نظاميػػػػػة رظبيػػػػػة لػػػػػدى ؿبػػػػػامي  واتفاقاهتػػػػػا مػػػػػع الرػػػػػَت تػػػػػتم  تعامبلهتػػػػػا 
 . متخصص متطوع

 : فكرة
تعػػػػاين عػػػػدد مػػػػن اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة مػػػػن عػػػػدـ قػػػػدرهتا علػػػػى الػػػػدخوؿ إىل 

فلمػػػاذا ال تعتمػػػد .. بعػػػض اؼبرافػػػق اغبكوميػػػة أو اػباصػػػة السػػػتقطاب الػػػداعمُت
دعػوهتم ليتعرفػوا  على اؼبتطوعُت من العاملُت يف نفس ىذه اؼبواقع حيػ ث يبكػن

علػػػى اؼبشػػػاريع اػبَتيػػػة لػػػدى ىػػػذه اعبهػػػة، مث يكونػػػوف ىػػػم حلقػػػة الوصػػػل مػػػػع 
وللجهػػػة اػبَتيػػػة أف تتوقػػػع  ،(فالػػػداؿ علػػػى اػبػػػَت كفاعلػػػو)منشػػػأهتم ومنسػػػوبيها 

حجػػػم االسػػػتفادة اؼبأمولػػػة حػػػُت يسػػػهم كػػػل معلػػػم يف اسػػػتقطاب رفاقػػػو، وكػػػل 
 .إخل..وظفيو وأىلوطالب يف استقطاب أقرانو، وكل مدير يف استقطاب م
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 األساس اخلامس

أو  ،ىػػو اسػػتثمار بعػػض األفكػػار اإلبداعيػػة :اؼبقصػػود مػػن ىػػذا األسػػاس
ىػذه األفكػار ، عػةمتوق   غػَتؽبػا أو  طٍ انتهاز فرصة ساكبة تبػدو نوعيػة وغػَت ـبط ػ
عائػػداً ماليػػاً  اسػػتثمارىا بطريقػػة تػػدر  والفػػرص الػػيت قػػد تػػرد للجهػػة اػبَتيػػة يبكػػن 

 . باسم ومكانة ونشاط اعبهة اػبَتية وال تضر  

وسأسػػػػتعرض فيمػػػػا يلػػػػي بعػػػػض األمثلػػػػة والنمػػػػاذج العمليػػػػة الػػػػيت يبكػػػػن 
 :استثمار أساس األفكار اإلبداعية والفرص فيها

إعػػداد بطاقػػات متميػػزة ؼبنسػػويب اعبهػػة اػبَتيػػة مػػن إداريػػُت ومعلمػػُت  (ٔ
حبيػ ث تتجػدد سػنوياً، وفػتح البػاب  وومسػتفيدين وطبلب وداعمػُت

مػػػن  و لكػػػل  وماتحسػػػمسػػػتثمر يريػػػد أف يقػػػدـ خدماتػػػو أو  أمػػػاـ كػػػل  
أو  ،أو نسػبة ،وبمل ىذه البطاقة مقابػل رسػـو رمزيػة للجهػة اػبَتيػة

ويبكػػن االتفػػػاؽ مػػع اعبهػػػات التسػػويقية الكػػػربى لعمػػػل . غػػَت ذلػػػك
زبفػػػيض للػػػداعمُت واؼبتعػػػاونُت مػػػع اعبهػػػة اػبَتيػػػة مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذه 

 .بعد اعتمادىا من جهة شرعية معتمدة ،البطاقة

تقػػدًن خػػدمات اعبهػػة اػبَتيػػة بأسػػعار مناسػػبة للتجمعػػات اػباصػػة،  (ٕ
وبػػػرامج التحفػػػيظ ألبنػػػاء منسػػػويب اعبهػػػات  ،تقػػػدًن حلقػػػات :مثػػػل
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 ،اػبطػػػػػوط اعبويػػػػػة السػػػػػعودية :مثػػػػػل ،ؿبػػػػػددة علػػػػػى شػػػػػروبةالكػػػػػربى 
أو فػػػػتح  ،وغَتىػػػػا ..والتحليػػػػة ،واؽبيئػػػػة اؼبلكيػػػػة ،وسػػػػابك ،وأرامكػػػػو

أو جهػػػػػػػػات  ،بػػػػػػػاب تيسػػػػػػػَت الػػػػػػػزواج ؼبنسػػػػػػػويب الشػػػػػػػركات الكػػػػػػػربى
 . مقابل دْعم من نفس اعبهة ،التعليم :مثل ،حكومية

اؼ ضػػػػمن أمػػػػبلؾ اعبهػػػػة البنػػػػوؾ اإلسػػػػبلمية لوضػػػػع صػػػػر   االتفػػػػاؽ مػػػػع (ٖ
 -عليػػو  حبيػػ ث تراقػػب اعبهػػة اػبَتيػػة عػػدـ وجػػود أي تعػػدياتٍ  واػبَتيػػة
 . وربصل يف اؼبقابل على سعر إهبار اؼبوقع - يف اؼبناطق النائية خاصةً 

(.. مثػػػػل مدينػػػػػة تبػػػػػوؾ)يف بعػػػػض منػػػػػاطق اؼبملكػػػػة الصػػػػػرَتة نسػػػػػبياً 
وبصل تريَت دائم يف موظفي الدولػة مػن منسػويب القطػاع العسػكري 
والتعليمػػي، فبػػا شػػجع العػػاملُت يف اعبهػػات اػبَتيػػة علػػى اسػػتقطا م 
 حبمػػػػػبلت االسػػػػػتقطاع الشػػػػػهري مػػػػػن الراتػػػػػب كلمػػػػػا حصػػػػػل تريػػػػػَت 

 . يف اؼبوظفُت

ػػػػ (ٗ ومشػػػػاريع خَتيػػػػة ال  الكثػػػػَت مػػػػن األفػػػػراد أفكػػػػارلػػػػدى : ذر ونف ػػػػفك 
ومػػػػن الػػػذكاء أف تتبػػػػٌت اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة مػػػػن ، هبػػػدوف ؾبػػػػاالً لتطبيقهػػػػا

علػػى  ويتنػػاغم مػػع أىػػدافها، وتشػػجعهم للقيػػاـ بالتنفيػػذ مػػن خبلؽبػػا
صػػاحب فكػػرة ومشػػروع سػػيقاتل ويناضػػل للتنفيػػذ والتمويػػل  أف كػػل  

 .من خبلؿ إمكاناتو وعبلقاتو



 

018 
 

 آفاق االستثمار

 دعػػم وكػػل   افػػتح األبػػواب علػػى مصػػراعيها لكػػل  : كادعمنػػا دبػػا لػػدي (٘
يبكن ؼبطعػم أف يقػدـ ، داعم يسهم يف ربقيق أىداؼ اعبهة اػبَتية

العشاء يف مناسبة، ويبكن ؼبدرب أف يقدـ جهده يف دورة تدريبيػة، 
ىػػػػػػذه  كػػػػػػل   .يبكػػػػػن تقػػػػػػدًن االستشػػػػػػارات مػػػػػػن األطبػػػػػػاء واحملػػػػػػامُتو 

يف حقيقتػو ىػو يُقػدـ إمبػا  شيء ألف كل   واستثمارات ؽبا قيمة مالية
كما أنو وبقق أىدافاً أكثػر مػن ؾبػرد اغبصػوؿ  ،وقت لو قيمة مادية

مشػػاركة سػػيوفر  وغالبػػاً فػػإف صػػاحب كػػل  ، وتنفيػػذ بػػرامج علػػى مػػاؿٍ 
 .مصاريفو إلقباح مشاركتو

أو  ،حكوميػػػػة)قػػػػد توجػػػػد جهػػػػات : نشػػػػارككم يف تنفيػػػػذ نشػػػػاطكم (ٙ
لػػػديها سبويػػػل وإمكانػػػات لتنفيػػػذ بػػػرامج خاصػػػة ( أو خَتيػػػة ،خاصػػػة

والرالػػب أف أغلػػب تلػػك ، تتقػػاطع وتشػػًتؾ مػػع بػػرامج اعبهػػة اػبَتيػػة
أو عػػدـ تػػوفر  ،اعبهػػات تعجػػز عػػن التنفيػػذ بسػػبب عػػدـ التخصػػص

علػػػػى ف، أو عػػػػدـ تػػػوفر اؼبكػػػػاف اؼبناسػػػػب ،الطاقػػػات البشػػػػرية الراغبػػػػة
تػػػويل اإلشػػػراؼ و ، عبميػػػعاعبهػػػة اػبَتيػػػة التعػػػاوف دبػػػا وبقػػػق أىػػػداؼ ا

على تنفيذ برامج خدمة اجملتمع الػيت تتبناىػا تلػك اعبهػات علػى أف 
 .يوفر ذلك عوائد مادية للجهة اػبَتية

اعبهػػػػػات الرحبيػػػػػة الػػػػػيت تقػػػػػدـ خػػػػػدمات وال تسػػػػػتطيع الوصػػػػػوؿ إىل  (ٚ
شػػػػركات اشػػػػًتاكات اجملػػػػبلت  :مثػػػػل ،أو البعيػػػػدة ،صػػػػرَتةاؼبنػػػػاطق ال
على وضع النسػ  عنػد اعبهػة ويػأيت  وكبوىا، تتفق مع اعبهة اؽبادفة
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أو تسػجيل اشػًتاكو يف نفػس اعبهػة مقابػل  ،اؼبشًتؾ ألخػذ نسػختو
 . نسبة من العائد

وتطػوير عػدد  ،(فئػة السػيدات يف اؼبنػازؿ :مثل)ربديد فئات ؿبددة  (ٛ
التوسػط يف  :مثػل)هػة ؽبػذه الفئػة من أفكار وبرامج االسػتثمار اؼبوج  

، أو فئػػػة العقػػػاريُت وتكػػػوف الفكػػػرة تػػػوفَت (بيػػػع مشػػػروالهتم اليدويػػػة
فػػػػرص عقاريػػػػة لبيعهػػػػا مػػػػن خبلؽبػػػػم، أو فئػػػػة العػػػػاملُت يف اعبهػػػػات 
اػبَتيػػة وتكػػوف الفكػػرة اسػػتهدافهم بربنػػامج سػػياحي ترفيهػػي بسػػعر 
مناسب يوفر عائداً للجهة اػبَتيػة، أو فئػة الرياضػيُت الشػباب يُػوفر 

دـ وطػػػائرة بإهبػػػار رمػػػزي علػػػى إحػػػدى أراضػػػي اعبهػػػة ؽبػػػم ملعػػػب قػػػ
 .  إخل..اػبَتية

 :نموذج إبداعي
إحػػػدى اعبهػػػات اػبَتيػػػة اسػػػتهدفت شػػػروبة األطفػػػاؿ وقػػػررْت عمػػػل 

الطفػػل اغبصػػالة ويطلػػب مػػن  جػػذابو حبيػػ ث يفػػك   حصػػالة بشػػكلٍ 
والػػػػده إيػػػػداع اؼببلػػػػغ يف اغبسػػػػاب الرظبػػػػي للجمعيػػػػة اؼبكتػػػػوب علػػػػى 

اعبمعيػػػػػة ليسػػػػػتلم  اغبصػػػػػالة، مث يأخػػػػػذ اإليصػػػػػاؿ والطفػػػػػل إىل مقػػػػػر  
مث يتسػلم حصػالة جديػدة ومعهػا حصػاالت أخػرى .. الطفل ىديتػو

 . إلخوتو وأصحابو

 وت رابط واحػدربط اؼبواقع االلكًتونية لعدد من اعبهات اػبَتية رب (ٜ
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العوائػػػد بنسػػػبة  وزع  وتُػػػ ،ر اؼبعلنػػػوفكثُػػػوبالتػػػايل يَ  ،ر زوارهكثُػػػحبيػػػ ث يَ 
 .   وتناسب

فكرة التعامل مع اعبهات األجنبيػة العاملػة يف البلػد والػيت يتوجػب  (ٓٔ
مػػػا، ويبكػػػن طػػػرح موضػػػوع أف تػػػدعم  عليهػػػا دفػػػع ضػػػرائب لطػػػرؼٍ 

 . اعبهات اػبَتية وترعى مناسباهتا بدالً من دفع الضرائب

أو أكثػػر يبحػػػ ث عػػػن  قػػد تعػػػرؼ اعبهػػة اػبَتيػػػة أف ىنػػاؾ مسػػػتثمراً  (ٔٔ
أو ضػػػمن إطػػػار يبكػػػن للجهػػػة اػبَتيػػػة أف تُفيػػػد  ،فرصػػػة يف اؼبنطقػػػة

أو  ،مبدئيػػػة ح أف تقػػػـو اعبهػػػة اػبَتيػػػة بتقػػػدًن معلومػػػاتٍ فيػػو، اؼبقػػػًَت 
تسػػهيل األمػػر للمسػػػتثمر أو الػػداعم حبيػػ ث يُقػػػدـ نسػػبة ثابتػػة مػػػن 

 .ا بعدعوائده للجهة اػبَتية فيم

القنػػػػػوات الفضػػػػػائية لػػػػػدى تلمػػػػػس اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة وجػػػػػود صػػػػػعوبة  (ٕٔ
، مناسػػػػػب للتصػػػػػوير وعقػػػػػد اللقػػػػػاءات يف تػػػػػوفَت مكػػػػػافٍ  اؼبنضػػػػػبطة

 ،دبقابػل مػادي ر مكاناً للقنوات تصور فيػو وتسػجلالفكرة أف توف  
 . أو مقابل دعاية وإعبلف وترويج ألنشطتها ومشاريعها

يف البيئػػػة القريبػػػة مػػػن  ربديػػػد عػػػدد مػػػن االحتياجػػػات االسػػػتثمارية (ٖٔ
ؽ منتجػات السػيدات سػو  تُ  عػدـ وجػود جهػةٍ  :مثػل ،اعبهػة اػبَتيػة

فتحػاوؿ اعبهػة ، يف اؼبنازؿ، وعدـ ثقة سيدات اؼبنازؿ يف أي أحد
 . اػبَتية التوفيق بُت الطرفُت مقابل نسبة
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وأصػػػحاب  ،دوري لسػػػكاف اغبػػػي ووجهائػػػو جتمػػػاعٍ اهتيئػػػة مكػػػاف  (ٗٔ
أو  ،مكاف ليقػـو الطػبلب باؼبػذاكرة أو ،اؼبناسبات دبقابل مناسب

 .  خاصة بأسعار مناسبة اً يجدوا دروسل

ية االجتماعيػػػة بػػػدأ يأخػػػذ يف االنتشػػػار والتوسػػػع بػػػُت سػػػئولفكػػػر اؼب (٘ٔ
رجػػػػػػػػاؿ اؼبػػػػػػػػاؿ واألعمػػػػػػػػاؿ والشػػػػػػػػركات واألفػػػػػػػػراد، ووزارة الشػػػػػػػػؤوف 

مػة إىل م يف ربويػل اإلعانػات اؼبقد  سػهِ يُ  االجتماعيػة سػلكْت  جػاً 
وىػذه ، أسػر الفئػات اؼبسػتفيدةمشاريع قادرة على تلبيػة متطلبػات 

 . فرصة أماـ اعبهات اػبَتية الستثمارىا

يشػػػًتيها أي فػػػرد ويرسػػػلها ِمػػػػن : اؽبديػػػة اػبَتيػػػة أو الدعويػػػػة فكػػػرة (16
عليػػك تكلفػػة إعػػداد وإيصػػاؿ ، خػػبلؿ اعبهػػة اػبَتيػػة إىل َمػػن وبػػب

ي ووضػػػػػع ىػػػػػامش رحبػػػػػ( بالتنسػػػػػيق مػػػػػع جهػػػػػة متخصصػػػػػة)اؽبديػػػػػة 
جهػة خَتيػة قػررت : النمػوذج التػايل حتػذاءاويبكن ، للجهة اػبَتية

إقامػػػػػة دعػػػػػػوة لتكػػػػػػرًن اؼبتفػػػػػوقُت واؼبتفوقػػػػػػات يف كافػػػػػػة اؼبراحػػػػػػل يف 
وقامػػػت  ،طلػػػب تقػػػدًن اؽبػػػدايا ؽبػػػم مػػػن أىػػػل اؼبنطقػػػة وت  ، ةقػػػطؼبنا

 . الدور اعبهة بكل  
مقابػل التعريف باؼبشػاريع الصػرَتة اعبديػدة يف ؿبػيط اعبهػة اػبَتيػة  (ٚٔ

مثػػػل احملػػػبلت الصػػػرَتة اعبديػػػدة : أو ىػػػدايا عينيػػػة ،مقطػػػوع مبلػػػغٍ 
 (.  إخل...ومكتبة ،وكويف شوب ،وـببز ،بقالة)
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اسػػػػتثمر فرصػػػػة ، قػػػػد تكػػػػوف لػػػػك عبلقػػػػات بػػػػالبعض وم يػػػػدعموؾ (ٛٔ
أو درع تقػػػدير علػػػى دعمهػػػم للعمػػػل  ،وأرسػػػل ؽبػػػم خطػػػاب شػػػكر

 . ويف ذلك تشجيع غَت مباشر ؽبم لدعمك، اػبَتي عموماً 

يػػػاـ وفػػػد مػػػن اؼبسػػػتفيدين مػػػن الػػػدعم دبشػػػاركتك يف زياراتػػػك إىل ق (ٜٔ
أخػذؾ للطػبلب األيتػاـ، أو لطػبلب : الداعمُت، ومن أمثلػة ذلػك

ربفػػػيظ القػػػرآف الكػػػػرًن، أو عػػػدد مػػػػن ذوي االحتياجػػػات اػباصػػػػة 
 . وغَت ذلك

واحػػػػػػػد يف  لايركانػػػػػػػت صػػػػػػػناديق التربعػػػػػػػات تقػػػػػػػـو علػػػػػػػى فكػػػػػػػرة  (ٕٓ
وبالتػػػػػايل يبكػػػػػن تصػػػػػميم وابتكػػػػػار ضبػػػػػبلت اسػػػػػتقطاع .. الرالػػػػػب

لصػػػػػرار الػػػػػداعمُت الػػػػػذين يبكػػػػػن أف يشػػػػػاركوا خبمسػػػػػة أو عشػػػػػرة 
 . وكبوىا رياالت

  :نموذج
الحظػػْت إحػػدى اعبهػػات اػبَتيػػة وجػػود أكثػػر مػػن مصػػنع يقػػـو بإعػػادة 
ل، شراء الورؽ يف منطقتها، فابتكرْت وصممْت حاويات عبمػع الػورؽ اؼبسػتعم

وتسػػػتفيد مػػػن العائػػػد اؼبػػػادي يف دعػػػم  ،مث تقػػػـو يمعػػػو وإعػػػادة بيعػػػو للمصػػػانع
 . نشاطاهتا وبراؾبها
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 :نموذج آخر
 .. إحدى اعبهات اػبَتية وضعت لنفسها ىدفاً ؿبدداً  

ففػي كػل عػاـ تسػتهدؼ شػروبة جديػدة علػى األقػل لتنميػة اؼبػوارد اؼباليػػة 
 : وكاف من شرائحهم.. من خبلؽبا

  كيػف قبعلهػم .. يقودوف آبائهم إىل التسػوؽ وأمػاكن اللعػباألطفاؿ
 يقودوف والديهم إىل دعم اعبمعية؟

  غَت اؼبسلمُت كيف يدعموف نشاطنا اػبَتي؟ 
 كيف يكونوف داعمُت؟ .. الفقراء 

تطلبو الجهات الخيرية في كل نشاطاتها .. اإلبداا ينبغي أن يكون أساساً 
 ..بوظيفة مبدا ولو اقتةى األمر تعيين وخص.. وأعمالها

 ألن أزمة كثير من الجهات الخيرية ال تكمن في المشكالت،

وإنما تكمن في عدم اكتشاف الحلول واصطياد الفرص والنظر بطريقة 
    .مختلفة إلى األمور التقليدية
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 ستمر إال األوقافتفإنو ال .. عندما تتغير الظروف وتقل التبرعات
ويعػػػػٍت رببػػػػيس األصػػػػل  ،ىػػػػو أبػػػػرز صػػػػور الصػػػػدقات اعباريػػػػة :(الوقتتتتف)

: رضػػي اهلل عنػػو لقولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم لعمػػر بػػن اػبطػػاب ووتسػػبيل اؼبنفعػػة
، وفبػػا ورد يف الصػػدقة اعباريػػة مػػا (ٔ)( ػػا أصػػلها، وتصػػدقتَ  إف شػػئت حبسػػتَ )

انقطػع عملػو  اإلنسػافإذا مػات : )قػاؿأنػو عنػو صػلى اهلل عليػو وسػلم  مسػلمرواه 
  (ٕ)(ع بو، أو ولد صا، يدعو لونتفَ أو علم يُ  ،صدقة جارية :إال من ثبلث

وقػد أدرؾ الرعيػػل األوؿ مػػن الصػػحب الكػػراـ أنبيػػة الوقػػف فسػػارعوا إىل 
اهلل  يف نيػػل مػػا أعػػد   رغبػػةً  ووغَتىػػا ..وقػػف الػػدور واألراضػػي واألسػػلحة واؼبػػزارع
ن أشػهر ال ينقطػع، وِمػ مستمر وجزاءٍ  تعاىل لصاحب الصدقة اعبارية من ثوابٍ 

 وقف بئر رومة على اؼبسلمُت، فقد كانػت ليهػودي :وقف يف العصر النبوياأل
يبيػع ماءىػا ألىػل اؼبدينػة ليشػربوا منهػا، فلمػا ىػاجر الرسػوؿ  اظبو رومة الرفاري

: مػاء يسػتعذب غػَت بئػر رومػة قػاؿصلى اهلل عليو وسلم إىل اؼبدينة وليس فيهػا 
مػػػن يشػػػًتي بئػػػر رومػػػة فيكػػػوف دلػػػوه مػػػع دالء اؼبسػػػلمُت ولػػػو اعبنػػػة؟ فاشػػػًتاىا )

                                                 

 (.ٕٖٙٔ)واللفظ لو، ومسلم ( ٖٕٚٚ)رواه البخاري  (ٔ)
 .(ٖٓٔٗ)رواه مسلم ( ٕ)
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يف  بػػػارز فللوقػػػف أثػػػرٌ  ،(ٔ) (عثمػػػاف رضػػػي اهلل عنػػػو وأوقفهػػػا علػػػى أىػػػل اؼبدينػػػة
ص ريعهػػا ػبدمػػة العلػػم والػػدعوة إىل ص ػػومػػن ذلػػك أوقػػاؼ ىبُ  ،التنميػػة بأنواعهػػا

مػن اجملػاالت اػبَتيػة يف  حبملة كتاب اهلل العظػيم، ويف كثػَتٍ اهلل تعاىل واالىتماـ 
وقتنػػػا اغباضػػػر يبكػػػن االسػػػتفادة مػػػن الوقػػػف يف اؼبنظمػػػات اػبَتيػػػة مػػػن خػػػبلؿ 

 وأاجتماعيػة  وأصػحية  وأتعليميػة  سواًء كانػت: اؼبشاريع االستثمارية اؼبختلفة
اؼبنظمػة  ؼ ريعهػا علػى تنميػة مشػروعاتصرَ يُ  ..زراعية وأصناعية  وأاقتصادية 

 .اػبَتية نفسها واؼبشروعات اػبَتية األخرى

واالجتماعيػػة  ،إف ؼبؤسسػػات األوقػػاؼ دور مهػػم يف التنميػػة االقتصػػادية
لػػػت األوقػػػاؼ بتمويػػػل للمجتمعػػػات عػػػرب التػػػاري  اإلسػػػبلمي الزاىػػػر، فقػػػد تكف  

العديد من اغباجات واػبدمات األساسية والعامة للمجتمػع فبػا خفػف العػبء 
ولػػذا هبػػب علػػى كػػل نشػػاط خػػَتي اجتمػػاعي القيػػاـ  ،غبكومػػاتعلػػى الػػدوؿ وا

دبحاولػػة جػػادة للحصػػوؿ علػػى مصػػدر مػػن مصػػادر الػػدعم الركيػػزة والػػيت تتصػػف 
 .ال وىي األوقاؼ اإلسبلميةأ ،بالديبومة وعدـ االنقطاع

 : توسعة صيغ الوقف وتطورىا
علػػيهم اغبمػػل األكػػرب  ،اعبهػػات اػبَتيػػة أو مػػن يقػػـو بواجػػب النظػػارةإف 

وتوسعة ؾباالت الوقف القديبػة،  ،استحداث صيغ تنموية جديدة لؤلوقاؼ يف
وإف اؽبػػػػػػػدؼ االقتصػػػػػػػادي اؼبباشػػػػػػػر السػػػػػػػتثمار أمػػػػػػػواؿ األوقػػػػػػػاؼ ىػػػػػػػو توليػػػػػػػد 

                                                 

  .رواه البخاري بألفاظ ـبتلفة (ٔ)
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ذلػػك دوف العمػػل علػػى توسػػيع  مرتفػػع بقػػدر اإلمكػػاف، ولػػن يػػتم   نقػػدي  دخػػل ٍ 
التقليديػػػػة إىل فضػػػػاء اسػػػػتثماري  األعمػػػػاؿمفهػػػػـو الوقػػػػف وإخراجػػػػو مػػػػن دائػػػػرة 

ويف ثقة الناس باؼبؤسسػات اػبَتيػة والقػائمُت عليهػا أكػرب . أرحب وأوسع وآمن
 . داعم لتطوير واستحداث أوقاؼ جديدة

الوقف إذا كاف ريعو كثػَتاً ونتاجػو وفػَتاً فهػو وسػيلة مأمونػة مع العلم أف 
 .ووقف اعبهات اػبَتية من أفضل الوسائل، شبو مضموف وموردٌ 

مػػػػػػن اؼبستحسػػػػػػن يف زماننػػػػػػا والػػػػػػذي تتسػػػػػػارع فيػػػػػػو اغبيػػػػػػاة كبػػػػػػو التطػػػػػػور إف 
ة يف األوقػػػػاؼ، مثػػػػل وقػػػػف األسػػػػهم واالبتكػػػػار أف نسػػػػتفيد مػػػػن األنػػػػواع اؼبسػػػػتجد  

وأف كبػػػػاوؿ اإلبػػػػداع حبيػػػػ ث ال  ،والصػػػػكوؾ والصػػػػناديق االسػػػػتثمارية إىل غػػػػَت ذلػػػػك
واؿ القليلػػة يقتصػػر الوقػػف علػػى أصػػحاب األمػػواؿ الكثػػَتة، بػػل حػػىت أصػػحاب األمػػ

تطلػػع إىل اؽبيئػػة العامػػة لؤلوقػػاؼ والػػيت وكبػػن نمػػن اؼبمكػػن أف يسػػهموا يف الوقػػف، 
 صدر القرار السديد بإنشػائها أف تسػهم يف ذلػك، وأف يكػوف إنشػاؤىا نقطػة ربػوؿٍ 

 .يف عام األوقاؼ فبا يفيد األوقاؼ وينميها ويفيد أفراد اجملتمع كافة

أنتو يمكتن  :نمتوذج أستاس والتذي يتدعونا لطترح ىتذا الموضتوا ضتمن
 : من األسس السابقة إلى أوقاف بأوكال عديدة، منها ما يلي تحويل أي  

 :وقف اليكىد: أواًل

جػػػواز : اختػػػار اجملمػػػع الفقهػػػي اإلسػػػبلمي بعػػػد اسػػػتعراض أدلػػػة اؼبػػػانعُت
ألف اؼبقصػػػود  :شػػػرعاً  وقػػػف النقػػػود جػػػائزٌ : )جػػػاء فيػػػو مػػػا نصػػػوو  ،وقػػػف النقػػػود
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وألف  ،فيهػػا قٌ األصػػل وتسػػبيل اؼبنفعػػة وىػػو متحق ػػحػػبس : الشػػرعي مػػن الوقػػف
 ىػػ .ا( وإمبا تقـو أبداؽبا مقامها بالتعيُت النقود ال تتعُت

 :فمن مميزات وقف النقود
يبكػن توجيػػو االسػػتثمار يف النقػػود اؼبوقوفػة إىل األوجػػو األكثػػر نفعػػاً  .ٔ

 .يف كل زماف ومكاف

 .قصَت بسهولة يف وقتٍ يبكن التنقل بُت أوجو االستثمارات اؼبتوفرة  .ٕ

 .غلب مشكبلت العقار الثابتأيبكن تفادي  .ٖ

وسػػػد  ،ألنػػػو يسػػػهم يف بنػػػاء اجملتمػػػع ولػػػذا ينبرػػػي تشػػػجيع وقػػػف النقػػػود
قليػل مػن صبيػع  بل وفتح أبواب اػبَت للمسػانبة يف الوقػف ولػو دبػاؿٍ  واغباجات

 .فئات اجملتمع

 :النقوديبكن االستفادة منها وتطبيقها يف أوقاؼ اليت صور من ال
ومن . يرد بدلوو ى ماؿ الوقف ؼبن وبتاج إليو عطَ حي ث يُ  والقرض اغبسن

فبن وبتاج إىل اؼباؿ وال هبد من يقرضو،  عن كثَتٍ  اؼبعلـو أف يف ىذا تنفيساً 
ومن ، أصحاب اؼبشاريع التجارية الصرَتة وبتاجوف إىل الدعم اؼبايل :فمثبلً 

إلقراض ؽبؤالء عن طريق إنشاء اؼبقًتح أف تقـو اؼبؤسسات اػبَتية بعملية ا
ؿبددة  أمواؿ أوقاؼ النقود إلقراض احملتاجُت وفق آليةٍ  خَتي من صندوؽٍ 

حبي ث تضمن التدفقات النقدية، كما يبكن أف تكوف ىناؾ  ومعينة وضماناتٍ 
يف اؼبائة من  ٓٙعلى ال يزيد إقراضو يتم ما مثل أف سياسات للصندوؽ
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يف اؼبائة  ٕٓيف اؼبائة هبنب كاحتياطي نظامي، و ٕٓحجم الصندوؽ، و
يستثمر ليسهم يف بقاء الصندوؽ ومبوه، إىل غَت ذلك من سياسات يبكن أف 

 . ربافظ على الصندوؽ واستمراريتو

كمػػا يبكػػن أف يسػػتفاد مػػن وقػػف النقػػود عػػن طريػػق اسػػتثمار النقػػود يف 
واألربػػػػػاح  ،لػػػػى الػػػػوطن واؼبػػػػواطنمشػػػػاريع واسػػػػتثمارات شػػػػرعية تعػػػػود بػػػػػالنفع ع

ؼ يف اجملػػػاالت اؼبوقفػػػة مػػػن أجلهػػػا مصػػػارؼ الوقػػػف، علػػػى أف صػػػرَ اؼبتحققػػػة تُ 
عاليػة اؼبخػػاطر  يراعػى عنػد اسػتثمار ىػػذه األمػواؿ عػدـ الػػدخوؿ يف اسػتثماراتٍ 

قػػػد تػػػذىب بػػػأمواؿ الوقػػػف، كمػػػا يراعػػػى تنويػػػع االسػػػتثمارات لتقليػػػل اؼبخػػػاطر 
الضػوابط يف االسػػتثمارات وغَتىػا ربتػػاج إىل  وربقيػق أربػاح مناسػػبة، ومثػل ىػػذه

إدارة متخصصػػة يف االسػػػتثمارو وؽبػػذا أقػػػًتح أف تقػػـو اؼبؤسسػػػات اؼباليػػة حبكػػػم 
االستثمارية بإنشاء صناديق استثمار وقفية مثل أي صػندوؽ اسػتثماري  خربهتا

قتطػػع نسػػبة مػػن األربػػاح احملققػػة لتصػػرؼ تُ مػػثبلً  لػػديها إال أنػػو يف  ايػػة كػػل عػػاـٍ 
ووبػػػػػتفظ بالنسػػػػػبة اؼبتبقيػػػػػة كاحتيػػػػػاطي يػػػػػدعم الصػػػػػندوؽ  ،اجملػػػػػاالت اػبَتيػػػػػةيف 

مقابػػػل  ويقويػػػو، كػػػل ذلػػػك مقابػػػل عمػػػوالت يأخػػػذىا مػػػدير الصػػػندوؽ كػػػأجرةٍ 
وإنشػػػاء مثػػػل ىػػػذا الصػػػندوؽ لػػػو مزايػػػا وفوائػػػد كثػػػَتة منهػػػا قػػػدرة . عملػػػو وأتعابػػػو

صػػػندوؽ الػػػواقفُت علػػػى اخػػػتبلؼ درجػػػاهتم اؼباديػػػة علػػػى اؼبشػػػاركة واؼبسػػػانبة يف 
النقػػػود، وكػػػذلك قػػػدرة الصػػػندوؽ علػػػى دعػػػم اؼبشػػػاريع اػبَتيػػػة أكػػػرب مػػػن  وقػػػف

حيػػ ث إف مبػػالغ الصػػندوؽ ومبلءتػػو اؼباليػػة تؤىلػػو لتحقيػػق أربػػاح  والفػػرد العػػادي
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   .(ٔ) عالية ليتم صرفها

 :عن وقف النقود نموذج
ؼبػػدة ثػػبلث سػػنوات  لايررجػػل أعمػػاؿ أوقػػف مبلرػػاً نقػػدياً قيمتػػو مليونػػا 

 ،حبيػػػػ ث يقدمونػػػػو قروضػػػػاً ميسػػػػرة للمحتػػػػاجُت وعلػػػػى إحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة
 .سباـ اؼبدةمث يعيدونو إليو بعد  ،ويشرفوف على متابعة ربصيلو وتدويره

 (: وقف امليافع املؤقت)الىقف املؤقت : ثاىًًا

ة يف حبثو اؼبقدـ للمػؤسبر الثػاين لؤلوقػاؼ يامعػ -حسن الرفاعي .فو دعر  
ىو اؼبنفعة الناذبة عػن جهػد اإلنسػاف اليػدوي : "فقاؿ -( ٕٗ٘ ص) أـ القرى
الشػػػرع أو قػػػاؿ العػػػػرؼ  بشػػػكلها االنفػػػرادي أو اعبمػػػػاعي إذا نػػػص   ،أو العقلػػػي

فاؼبنػػافع أمػػواؿ ". التصػػرؼ فيهػػا وقفػػاً مؤقتػػاً أو مؤبػػداً  فلصػػاحبها حػػق   ،تهػػادبالي  
سػواء أكانػت بعػوض كػالبيع  وعليهػاكها والتصرؼ فيها وورود العقود سبل   يصح  

 .واإلجارة أـ برَت عوض كالوقف والعارية

إف اؼبنافع اليت يبكن ورود عقد الوقف عليها كثػَتة وعظيمػة ومتنوعػة يف 
 :ومن أمثلة ما يبكن استخدامو من صور الوقف اؼبؤقت ،ؾبتمعاتنا
  لئلفػػػادة مػػػن جهػػػود اؼبػػػوظفُت يف )وقػػػف عائػػػد العمػػػل عبػػػزء مػػػن الوقػػػت

 .(الدوائر اغبكومية أو اػباصة

                                                 

 .الرضبن آؿ عبد السبلـ ياسر بن عبدل( أوقاؼ النقود: )من مقاؿ (ٔ)
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 وىنػػػػا يػػػػرد علػػػػى الوقػػػػت واؼبػػػػدة ال علػػػػى  ،وقػػػػف جػػػػزء مػػػػن وقػػػػت العمػػػػل
 .كوقف ساعة من الب ث أو ساعة طبية أو تدريبية أو استشارية  ،قيمتها

 وقف العمل اإلضايف بدوف عوض يف مؤسسة من اؼبؤسسات اػبَتية. 
 وقف اؼبستأجر منفعة العُت اؼبؤجرة خبلؿ مدة التأجَت . 
 وقف اؼبستعَت منفعة العُت اؼبستعارة خبلؿ مدة العارية . 
 رببيس منفعة حديقة يوماً يف األسبوع. 
 أو فنػػػدؽ ،أو رببػػػيس منفعػػػة مسػػػكن ،رببػػػيس منفعػػػة قاعػػػة احتفػػػاالت، 

 .لفًتة قصَتة أو طويلة
 رببيس منفعة سيارات على جهة معينة . 
  ُصػػػدقة ال)مػػػن أصػػػحاب األمػػػواؿ علػػػى وقػػػف أمػػػواؽبم عبػػػػر  كثػػػَتٍ   حػػػرص

 (.وبعلم ينتفع  -اعبارية 
  ُأسػػػػهم بسػػػػيطةولػػػػو ب أىػػػػل اغبػػػػي علػػػػى دعػػػػم النشػػػػاط اػبػػػػَتي حػػػػرص، 

 .لوثوقهم باؼبشرفُت عليو

ػػ الصػػوروالواقػػع أف اسػػتحداث ىػػذه  ع قاعػػدة العمػػل الػػوقفي الوقفيػػة يوس 
ف كثػػَتاً مػػن الفئػػات االجتماعيػػة ال تسػػتطيع اؼبشػػاركة يف اعبهػػد إإذ  ويف اجملتمػػع
فيلجػػأ صبيػػع ىػػؤالء إىل تسػػبيل مػػا لػػديهم مػػن منػػافع  ،اؼبػػايل يف اجملتمػػعالػػوقفي 

 . من الزمن مث تعود بعدىا إىل ملكيتهم معينةً  مدةً 
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 : الصياديل الىقفًُ االضتجنازيُ: ثالجًا

حيػػ ث قامػػت بإنشػػاء العديػػد  وحػػازت دولػػة الكويػػت السػػبق يف ىػػذا اجملػػاؿ
من الصناديق الوقفية الػيت تقػـو علػى تقسػيم اغباجػات االجتماعيػة إىل صػناديق أو 

مػن وجػوه  منهػا يف رعايػة وجػوٍ  وحدات وقفية ؽبا ذمػة ماليػة مسػتقلة يتخصػص كػل  
الػػػػػرب يف اجملتمػػػػػع، وقػػػػػد قلػػػػػت ىػػػػػذه الصػػػػػناديق يف نشػػػػػاطاهتا قطاعػػػػػاً عريضػػػػػاً مػػػػػن 

الثقافيػػة يف اجملتمػػع الكػػوييت، وتعتمػػد الصػػناديق الوقفيػػة علػػى اعبوانػػب االجتماعيػػة و 
 .إيقافو لذات الراية ريع األوقاؼ اؼبخصصة ؽبا سنوياً وعلى ما يتم  

منهػػػا برعايػػػة  تقػػػـو علػػػى إنشػػػاء إدارات تتخصػػػص كػػػل  : فكتتترة الصتتتندو 
، صػػػندوؽ دبثابػػػة وقػػػف خػػػَتي مسػػػتقل مػػػع مبلحظػػػة أف كػػػل  ، معػػػُت وخدمػػػة ؾبػػػاؿٍ 
: اؼبػػاؿ رأسُ  ويبكػػن أف يضػػم  ، الصػػندوؽ وقػػف ال هبػػوز التصػػرؼ فيهػػا وأمػػواؿ ىػػذا

احتياطيػاً السػتمرار الصػندوؽ، ف لتكػو  واستثمارية كالبنػاء واألرض واؼبعػدات أصوالً 
 . وتوجد جهات متخصصة وأنظمة يف تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية

تربعػػػػػػػػػات اؼبؤسسػػػػػػػػػات أو و ، تربعػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػراد: واردات الصتتتتتتتتتندو 
، ريػع الصػناديق الوقفيػة العامػة أو االسػتثمار فيهػاو ، مسانبة الدولػةو ، الشركات

 .واؽببات والتربعات والوصايا، تربع اؼبنظمات الدوليةو 
ف مػػن ؾبمػػوع مكػو   مػػن ؾبلػػس إدارةٍ  الصػندوؽ فيتكػػو  : إدارة الصتندو 

فبا هبعػل اؼبشػاريع الوقفيػة عبػارة عػن قوالػب تنظيميػة تتمتػع  والواقفُت أو غَتىم
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واإلداري وتسعى باستقبللية لتحقيػق اغباجػات االجتماعيػة  ،باالستقبلؿ اؼبايل
 .التنموية اؼبطلوبة منها

يف  ٛٛٛٔعػػػدد )يف نتػػػائج اسػػػتبياف عرضػػػتو جريػػػدة عكػػػاظ السػػػعودية 
أفضػػػل السػػػبل عػػػن : علػػػى ؾبموعػػػة مػػػن اؼبػػػواطنُت بسػػػؤاؽبم( ىػػػػٕٚٗٔ/ٚ/ٕٗ

ؿ تنميػػػػة األوقػػػػاؼ كانػػػػت أبػػػػرز األفكػػػػار تػػػػدور حػػػػو   ،ؼبػػػػوارد األوقػػػػاؼ وتنميتهػػػػا
وإنشػاء الصػناديق ، وربدي ث نظػاـ األوقػاؼ دبػا يػتبلءـ مػع اؼبترػَتات ،وتطويرىا

 مػػػػنهم إىل أف القػػػػػرار لػػػػػو كػػػػاف بيػػػػػدىم ألصػػػػػدروا %٘ٛالوقفيػػػػةو حيػػػػػ ث أشػػػػػار 
وأكػدوا ضػرورة االسػتفادة مػن ذبػارب ، بضػرورة إنشػاء صػناديق وقفيػة تعليماتٍ 

وتعجيػػل اإلجػػراءات اؼبتعلقػػة باألوقػػاؼ مػػن ، الػػدوؿ األخػػرى يف العمػػل الػػوقفي
 .حي ث االستثمار

 :  الىقف ادتناعٌ: زابعًا

خل، إ ...وتتمثل فكرتو باؼبسػانبة يف وقػف خػَتي عقػاري كبنػاء أو أرض
حسػب  -حبي ث يقـو اؼبتربع بشراء سػهم أو أسػهم  وع على أسهم وقفيةمث يُوز  

معػُت ينفػق ريعػو علػى أوجػو اػبػَت  يف مشروعٍ  - القدرة وحسب الفئات احملددة
إال أنػو  ووىذه األسػهم ربػدد نصػيب صػاحبها يف مشػروع وقفػي معػُت، احملددة
، ب ىػػػػػذه األسػػػػػهم أو التػػػػػدخل يف طريقػػػػػة اسػػػػػتثمارىاللمسػػػػػاىم سػػػػػح ال وبػػػػػق  

أو االكتتػػػػػاب يف  ،لوقفيػػػػػة أو سػػػػػندات اؼبشػػػػػاركة الوقفيػػػػػةوُتسػػػػػمى بالصػػػػػكوؾ ا
 :مشروع وقفي على أساس
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  .ؾبموع اؼبكتتبُت يف ىذه الصكوؾ :الواقف -1
 .اعبهة اؼبصدر ؽبا :الناظر -2
ىػػػي اؼببػػػالغ اؼباليػػػة اؼبكتتػػػب  ػػػا دبػػػا سبثلػػػو مػػػن : المتتتال الموقتتتوف -3

  .صكوؾ
اؼبشػػػػػروع ىػػػػػي اعبهػػػػػة الػػػػػيت ستخصػػػػػص عوائػػػػػد : الموقتتتتتوف عليتتتتتو -4

 .لئلنفاؽ عليها

 }َوالتػ ْقػَوى الْػرب   َعلَػى َوتَػَعػاَونُواْ {التعاوف الواضح بػُت أطرافهػا : ومن فوائدىا
طيع أحػػػدىم ؿ ؽبػػػم بنػػػاء اؼبشػػػاريع الكبػػػَتة الػػػيت قػػػد ال يسػػػتوالػػػيت زبػػػو   ،(ٕ:اؼبائػػػدة)

الواحػػد،  والعمػػل يف األمػػة بفكػػر اؽبػػم   ،افر اعبهػػود واربادىػػاضػػالقيػػاـ  ػػا دبفػػرده، وت
والبفػػػػاض  ،ويتػػػػيح اؼبشػػػػاركة ؼبختلػػػػف شػػػػرائح اجملتمػػػػع، وارتفػػػػاع مسػػػػتوى التشػػػػريل

 .أحد أسواؽ رأس اؼباؿ اإلسبلمي عد  البطالة والتضخم، ويُ 

 : وقد تنشأ من ىذا النوا العديد من األوقاف ذات األفكار النوعية مثل

وعرضػو  ،تقـو اعبهة اػبَتية بتجهيز وقف :أو القبيلة وقف العائلة( ٔ
حبيػػػ ث يتعػػاوف أفػػػراد العائلػػة لتمويلػػػو  وذباريػػةو  ،كبػػػَتة  ،علػػى أفػػراد عائلػػػة واحػػدة

 . بالتنسيق مع شيوخ القبائل يف بعض اؼبناطق حصل ىذاقد و  ،باظبهمويبقى 

إنشػػػػػػػاء وقػػػػػػػف يهػػػػػػػدؼ إىل توليػػػػػػػد األوقػػػػػػػاؼ : وقتتتتتتتف األوقتتتتتتتاف( ٕ
 .اؼبتخصصة ألعماؿ اعبهات اػبَتية اؼبتنوعة
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عنػدما تفكػر عائلػة : ير  الجهة الخيرية من الوقتف التذ  نسبة ألعمال ( ٖ
أو )مػن اؼبناسػب أف تقػًتح عليػو اعبهػة اػبَتيػة .. لذريتو أو تاجر يف زبصيص وقفٍ 

زبصػػيص نسػػبة مػػن الوقػػف لصػػا، ( القاضػػي وىػػو يلعػػب دورا كبػػَتاً يف ىػػذا الشػػأف
وىذا األمر تظهر أنبيتو حػُت نبلحػظ أف اإلحصػائيات تشػَت .. جهة خَتية ؿبددة

فقػػػػط  باؼبائػػػػة ٘نسػػػبة و باؼبائػػػػة مػػػن األوقػػػػاؼ ىػػػػي أوقػػػاؼ ذريػػػػة،  ٜٓإىل أف قرابػػػة 
 . خَتية غَت موجهةباؼبائة  ٘ خَتية موجهة عبهة ؿبددة، وعترَب تُ 

 :وخاص في مقدمة األعمال الخيرية في تركياألنماذج 
 :قادر نوري ىاس أوغلو - 1

ؾبػػػاؿ  لُت يفميعتػػػرب والػػػده مػػػن مؤسسػػػي آؾ بنػػػك، وىػػػو مػػػن كبػػػار العػػػا
 ،(مصػػانع سػػيارات نقػػل  -مصػػانع باصػػات  -مصػػانع مرسػػيديس )السػػيارت 

  .ويبتلك العديد من اؼبصانع والوكاالت اؼبشهورة

 : أعمالو الخيريةومن 
 .(Kadir Has Üniversitesi)إنشاء جامعة قادر ىاس  -

 .لؤلعماؿ اػبَتية( HASVAK)إنشاء وقف قادر للتعليم والصحة  -

  :ساكي  سابنجي - 2
عػػػػػػاـ  إحصػػػػػػائيةكػػػػػػأغٌت أغنيػػػػػػاء العػػػػػػام حسػػػػػػب   ٚٗٔيػػػػػػأيت يف اؼبرتبػػػػػػة 

يف  ،ـٖٖٜٔ سػػاكيب سػػنة ولػد ،األمريكيػػة( Forbes)مػن قبػػل ؾبلػة  ـٕٗٓٓ
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وبعػد وفػاة والػده قػررت عائلتػو تسػليمو إدارة  ـٜٙٙٔيف عػاـ و . مدينة قيصػري
 ،وقد أسػس مػع والدتػو وإخوانػو وقػف سػباقبي لؤلعمػاؿ اػبَتيػة ،ؾبموعة والده

اػبَتيػة  وىػي مػن أوائػل اؼبؤسسػات التعليميػة ،واليت بنت جامعة سباقبي اػبَتية
  .يف تركيا

 :أعمالو الخيريةمن 
واالجتماعيػة  ،أعمػاؽبم اػبَتيػة وقف سباقبي اػبَتي والذي يدير كػل   -

 . بعد وصية والدتو يميع أمبلكها للعمل اػبَتي

أسػػػس  ـٜٙٚٔويف عػػػاـ  ،لعػػػبلج أمػػػراض األطفػػػاؿ LASSAوقػػػف  -
 .مركز عبلج التشنج لدى األطفاؿ

عػاـ  توافتتحػ ،(مليػوف دوالر ٓٚٔكلفػت )جامعة سباقبي اػبَتية  -
 . ـ يف اسطنبوؿٜٜٜٔ

 . معاىد سباقبي للتعليم -

  :عزت بايسال - 3
 .وعدداً من اؼبراكز الصحية ،ومستشفى عاـ ،بٌت مستشفى والدة -

وبػػػٌت الكثػػػػَت مػػػن مػػػػدارس  ،أسػػػس جامعػػػة عػػػػزت بايسػػػاؿ يف أبانػػػػت -
  .مدينة بولو

 .واألطفاؿ الذين ليس ؽبم أىلأسس مركزاً لرعاية األيتاـ  -
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رعايػػػػػػة الطلبػػػػػػة اؼبتفػػػػػػوقُت ل اً بػػػػػػٌت مركػػػػػػز و  ،بػػػػػػٌت مركػػػػػػزاً لرعايػػػػػػة اؼبسػػػػػػنُت -
 .واؼبوىوبُت

 (: الرتضت)وقف : خامطًا

ؿ بعضػها إىل تػدور حػوؿ زبصػيص أمػواؿ يتحػو   (Trust)فكرة الًتست 
وبعضػها  ،عائػداً  أو غػَت منقولػة تػدر أو حافظػة قػيم منقولػة ،أصوؿ غَت منقولػة

سػػيولة معػػدة لبلسػػتثمار مػػع ربديػػد اؼبسػػتفيد أو اؼبسػػتفيدين أو جهػػات أخػػرى 
أصػوؿ ىػذه الفكػرة  .«الًتسػت»غَت ىادفػة للػربح للصػرؼ عليهػا مػن إيػرادات 

« الًتسػػػت»ويػػرى بعػػػض البػػاحثُت أف  ،أخػػػذىا الرػػرب وطوروىػػػاوقػػد إسػػبلمية 
وىػػػي صػػػيرة  :«اإلرصػػػاد»فكػػػرة سػػػبقْت إليهػػػا الشػػػريعة اإلسػػػبلمية ربػػػت اسػػػم 

تشػػػبو الوقػػػف ولكنهػػػا زبتلػػػف عنػػػو مػػػن حيػػػ ث مصػػػدر األمػػػواؿ والػػػيت يبكػػػن أف 
اإلرصػػػػاد يبكػػػػن تريػػػػَت شػػػػكلو وإبدالػػػػو  إىل أف ف مػػػػن بيػػػػت اؼبػػػػاؿ، إضػػػػافةً تكػػػػو 

 .أكثر من الوقف وربويلو دبرونةٍ 

وتقػـو صبيعهػا علػى فكػرة  ،وىناؾ العديػد مػن ىػذه الًتسػتات يف الرػرب
وترسػػتات  ،الًتسػػتات الصػػناعية اؼبخصصػػة حملاربػػة االحتكػػار :منهػػا ،التخصػػص
وىنػػػاؾ نسػػػخة إسػػػبلمية مػػػن ىػػػذه ، وغَتىػػػا ..والًتسػػػتات االسػػػتثمارية ،الػػػزواج

التجربة قاـ بتطويرىا ؾبموعة من رجاؿ األعمػاؿ اؼبسػلمُت يف مدينػة برمنجهػاـ 
ر مليػػػا ٓٔيف بريطانيػػػا، حيػػػ ث يقومػػػوف بػػػإدارة واسػػػتثمار أمػػػواؿ خَتيػػػة تتجػػػاوز 

 .جنيو اسًتليٍت
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ولكنهػػا زبتلػػف عنػػو مػػن حيػػ ث مصػػدر  ،صػػيرة الًتسػػت شػػبيهة بػػالوقف
 ،وإمكانيػػػػػة تريػػػػػَت شػػػػػكلو وإبدالػػػػػو وربويلػػػػػو دبرونػػػػػة كبػػػػػَتة ،األمػػػػػواؿ والتصػػػػػرؼ

وإمكانيػػػة تسػػػييلو وصػػػرفو يف أغراضػػػو أو أغػػػراض شػػػبيهة، يف حػػػُت ال هبػػػوز يف 
 ،رقابػػػػة القضػػػػاءالوقػػػػف االسػػػػتبداؿ أو تريػػػػَت شػػػػروطو إال بضػػػػوابط ؿبػػػػددة مػػػػع 

مػػػػن  وإىل الفػػػػرؽ بػػػػُت الًتسػػػػتات اػبَتيػػػػة اؼبسػػػػجلة واعبمعيػػػػات اؼبسػػػػجلة إضػػػػافةً 
ولػػػذا هبػػػب علػػػى العػػػاملُت يف اعبهػػػات  ،حيػػػ ث ىياكلهػػػا وأشػػػكاؽبا وتفاصػػػيلها

اػبَتية االستفادة من ىذه الفكرة يف استثمار أمػواؿ األوقػاؼ واألصػوؿ اػبَتيػة 
 هتػػػػا بطريقػػػػة احًتافيػػػة اسػػػػتثمارية تػػػػدر  وتطػػػوير آليا ،اػباصػػػة باعبمعيػػػػات اػبَتيػػػػة

 .دائماً ال ينضب عائداً 

 : المالية اإلسالمية المصرفيةدور 
 نشػػئ أيػػة صػػناديق قائمػػة علػػى أوجػػو الػػرب  النظػػاـ اؼبصػػريف اإلسػػبلمي م يُ 

 ر أمػػػػػواؿ الصػػػػػناديق واعبمعيػػػػػات اػبَتيػػػػػة ونشػػػػػاطات الػػػػػرب  حػػػػػىت اآلف، وم يطػػػػػو  
اؼبصػريف الرػريب يقػـو بػإدارة بعػض صػناديق األصػوؿ اؿ، بينما النظػاـ بشكٍل فع  

ذات التوجػػػػو االجتمػػػػاعي والػػػػيت تقػػػػدر باؼبليػػػػارات وربقػػػػق الكثػػػػَت مػػػػن الفوائػػػػد 
وهبػػػػب أف تقػػػػـو اؼبصػػػػارؼ اإلسػػػػبلمية  ،إف الًتسػػػػت مبػػػػوذج مثػػػػايل. للمجتمػػػػع
اسػػػتثمار  رُبَػػػرـ كونػػػو اسػػػتثماراً يقػػػـو علػػػى قاعػػػدة اجتماعيػػػة أخبلقيػػػة   وبتطػػػويره
يف صػػناعات أو ؾبػػاالت ؿبػػددة كػػاػبمور والتبػػغ، ويف اؼبقابػػل ربػػدد ؽبػػا األمػػواؿ 

وىػػي صبيعهػػا نشػػاطات زبػػدـ  ،قائمػػة مػػن اجملػػاالت والنشػػاطات لبلسػػتثمار فيػػو
 .اجملتمع
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حػىت  وصناعة الًتست شهدْت مبواً كبَتاً خبلؿ السنوات القليلة اؼباضية
مػػػػػن  ققػػػػػْت مزيػػػػػداً ح -األزمػػػػػة اؼباليػػػػػة  ويف ظػػػػػل   - إف الصػػػػػناديق اػباصػػػػػة  ػػػػػا

واسػػتثمارىا يف مػػوارد حقيقيػػة بعيػػدة عػػن  ،السػػتنادىا إىل أصػػوؿ قويػػة واألربػػاح
إىل ذلػػػػك فػػػػإف مػػػػن  الرىػػػػوف واألوراؽ اؼباليػػػػة الونبيػػػػة وتضػػػػخم الػػػػديوف، إضػػػػافةً 

 .نو يقاـو الركودأ( التوجو االجتماعي يذ)فبيزات ىذا االستثمار 

لػػػة اإلسػػػبلمية الوحيػػػدة الػػػيت وأخػػػَتاً، فإنػػػو ُيشػػػار إىل أف ماليزيػػػا ىػػػي الدو 
 .وقامت دبمارستو« الًتست»اىتمت بػ 
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 األمز األول

 : ؟ماذا نقصد بالتنظيم اإلداري
رظبػػي  دمػػج اؼبػػوارد البشػػرية واؼباديػػة يف اعبهػػة اػبَتيػػة مػػن خػػبلؿ ىيكػػل

وربديػػػػػػػد  ،ويقتضػػػػػػػي التوزيػػػػػػػع اؼبناسػػػػػػػب لؤلفػػػػػػػراد اؼبهػػػػػػػاـ والصػػػػػػػبلحيات، يُبػػػػػػػُت  
ؿبػػػددة سبثػػػل  مشػػػًتكةٍ  ِمػػػن أجػػػل ربقيػػػق أىػػػداؼٍ  وياتسػػػئولاالختصاصػػػات واؼب

  .االستثمار

 :  مبادئ التيظًه اإلدازٍ الطلًه لتينًُ االضتجناز

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

 .أفراد فقط

أو )ىػػػدؼ ( وإداراهتػػػا)ُيشػػػًتط أف يكػػػوف للجهػػػة اػبَتيػػػة  :مبتتتدأ الهتتتدف -ٕ
فػػبل نكتفػػي بالتوجػػو كبػػو تنميػػة ، ؿبػػددة وواضػػحة ومتفػػق عليهػػا( أىػػداؼ

    .بدقة يةاالستثمار  األىداؼهبب ربديد  و بلاالستثمارات فقط
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موظػػف علػػػى القيػػػاـ  علػػى أف يقتصػػػر عمػػل كػػػل   يػػػنص   :مبتتدأ التخصتتتص -ٖ
 مسػػػئوؿاالسػػتثمار ىػػػو نفسػػػو  مسػػػئوؿفػػبل يكػػػوف  ،بأعبػػاء وظيفػػػة واحػػػدة
 .  أو يكوف باحثاً شرعياً ويتوىل االستثمار، مهمة رئيسية أخرى

ؾبهػػػػود  ترتيػػػػب األمػػػػور للوصػػػػوؿ إىل اؽبػػػػدؼ العػػػػاـ بأقػػػػل   :مبتتتتدأ التنستتتتيق -ٗ
فػػػػبل تُػػػػًتؾ إدارة االسػػػػتثمار بػػػػبل دعػػػػم إداري نػػػػوعي ، فبكػػػػن وأسػػػػرع وقػػػػتٍ 

 . لتنسيق متطلباهتا على مستوى اعبهة اػبَتية

والػػيت ذبعلػػو  ،تعػػٍت القػػدرة الشػػرعية الػػيت تُنػػاط بشػػخٍص مػػا :مبتتدأ الستتلطة -٘
وىػو ، ية االسػتثمارمسػئول تولية شخصٍ  فبل يصح   وقادراً على ازباذ القرار

  .ارات اؼبناسبةقادر على ازباذ القر غَت غَت مؤىل و 

ؿبػػػػػدد  ازبػػػػػاذ القػػػػرارات يف نطػػػػػاؽٍ  إعطػػػػػاء حػػػػق   :مبتتتتدأ تفتتتتتوي  الستتتتلطة -ٙ
فػبل يصػح توليػة الشػخص اؼبناسػب مث  ،وبالقدر البلـز إلقباز مهمػة معينػة

 .  على كافة التفاصيل والقرارات تبقى اإلدارة العامة وصيةً 

مػػا يقػػع نتيجػػػة  كػػل  لػػى  ؿباسػػبة مػػن أعطينػػاه السػػلطة ع :يةمستتئولمبتتدأ ال -ٚ
 .تفويضو للسلطات ؼبن ىم أدىن منو يف اؽبيكل التنظيمي

مسػػػػتوى يف  حصػػػػُر سػػػػلطة إصػػػػدار األوامػػػػر يف كػػػػل   :مبتتتتدأ وحتتتتدة األمتتتتر -ٛ
مث تػأيت ، فبل يكوف لػدينا مػدير إدارة اسػتثمار وتنميػة مػوارد ،مصدٍر واحد

 . األوامر من ؾبلس اإلدارة أو اؼبدير العاـ
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أي ربديػػػػػد العػػػػػدد اؼبناسػػػػب الػػػػػذي يُشػػػػػرؼ عليػػػػػو  :مبتتتتدأ نطتتتتتا  اإلوتتتتتراف -ٜ
شػػخص واحػػػد، وىبتلػػػف ذلػػك علػػػى حسػػػب نػػوع العمػػػل وطبيعتػػػو، وسػػػهولة 

ػ ،االتصاؿ، ومقدرة اؼبشػرؼ واسػتعداده الشخصػي ل إدارة االسػتثمار  فػبل كبم 
 . أفراد ومشكبلت إدارة التربعات والعبلقات العامة وغَت ذلك كل  

 : نموذج
ت بتعيػػػػُت موظػػػػف متخصػػػػص يف تنميػػػػػة إحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة قامػػػػ

االسػػتقطاعات والػػدعم فقػػط يف إحػػدى الشػػركات اغبكوميػػة الكػػربى الػػيت يزيػػد 
وقػػد كػػاف مػػن أثػػر ىػػذا النظػػاـ أف طػػور . ألػػف موظػػف ٕٓعػػدد منسػػوبيها عػػن 

عدداً من األفكار اليت أسػهمت يف زيػادة العوائػد، ومنهػا علػى سػبيل اؼبثػاؿ أنػو 
ىػػػي  -حػػػىت العػػػرب  -منسػػػويب ىػػػذه الشػػػركة الحػػػظ أف الثقافػػػة الرالبػػػة علػػػى 

ؿ مبػػاذج االسػػتقطاع والتطػػوع لتكػػوف بػػاللرتُت فعػػد  .. اسػػتعماؿ اللرػػة اإلقبليزيػػة
  .والحظ ارتفاعاً كبَتاً يف نسبة االستجابة ،العربية واإلقبليزية

 : أعساض التيظًه غري الداعه لتينًُ االضتجناز
  .البطء يف ازباذ القرارات -ٔ
  .اإلشراؼ والوصايةتعدد جهات  -ٕ
 .وقياس ربقيقها غياب ربديد األىداؼ -ٖ
 .يةسئولوالبَتوقراطية وضياع اؼب زيادة الروتُت -ٗ
 .كتبيةالزيادة الكبَتة يف األعماؿ اؼب -٘
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 .تأخر األنظمة اإلدارية وعدـ تطبيقها -ٙ
   .ضعف كفاءة الكادر على كافة مستويات اعبهة اػبَتية -ٚ
  .اؼبادية واؼبعنوية األجور وضعف اغبوافز دين  تَ  -ٛ
  .زيادة األعباء على اؼبديرين -ٜ
 .ذباىل االعتماد على اؼبعلومات يف العمل اإلداري -ٓٔ

 :أهداف إدازَ االضتجناز يف ادتهات ارترييُ

  وضػػػع األىػػػداؼ واػبطػػػط واآلليػػػات الكفيلػػػة بػػػدعم وتنميػػػة االسػػػتثمار يف
 . احتياجات نفس اعبهات ورؤيتها ورسالتهاباعبهة اػبَتية، مع ربطها 

  ربديػػػػد اجملػػػػاالت االسػػػػتثمارية الػػػػيت تػػػػدعم تنميػػػػة اؼبػػػػوارد اؼباليػػػػة لتحقيػػػػق
 . أىداؼ اعبهة اػبَتية

 دراسة ىذه اجملاالت والفرص وتقدًن اؼبعلومات والتوصيات األساسية . 
 ومنهػا اعبهػات الػيت  ،التفاوض مع اعبهات األخرى اؼبرتبطة باالسػتثمار

 . تقـو باإلدارة والتشريلس
  التأكػػد مػػن مػػدى مطابقػػة اؼبشػػروعات االسػػتثمارية مػػع أحكػػاـ الشػػريعة

 .اإلسبلمية وعدـ تأثَتىا على ظبعة ومسَتة اعبهة اػبَتية
  متابعػػػػػة االسػػػػػتثمارات والتأكػػػػػد مػػػػػن سػػػػػَتىا وفػػػػػق األىػػػػػداؼ واػبطػػػػػط

 . اؼبوضوعة ؽبا
  مع كافة اعبهات اؼبعنيةتنمية عبلقات اعبهة اػبَتية يف ؾباالت االستثمار . 
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 والعمػػػػػػل علػػػػػػى سػػػػػػرعة  ،البحػػػػػػ ث عػػػػػػن الفػػػػػػرص اؼبتميػػػػػػزة بشػػػػػػكل دائػػػػػػم
 . استثمارىا والتجاوب معها

 : ًُ قساز االضتجناز يف ادتهات ارترييُمطئىلحتديد 

 لدى القائمُت على أي منشػأة رحبيػةيتمثل أحد االىتمامات األساسية 
وف بػػػػػإدارة أصػػػػػوؽبا يف األدوات اؼباليػػػػػة ويف عنَػػػػػيف أف مػػػػػالكي اؼبنشػػػػػأة وإدارهتػػػػػا يُ 

 ،بتوجههػا ونشػاطها العوائد واألرباح مػن غػَت أف تضػر  تعظم االستثمارات اليت 
عػػٌت دبتابعػػة والواقػػع أف القػػائمُت علػػى قػػرار اعبهػػات اػبَتيػػة يبارسػػوف فعليػػاً دوراً يُ 

أف اؼبطالبػة إال  وتنمية اؼبوارد اؼبالية وفتح آفاقها مػن خػبلؿ التربعػات واألوقػاؼ
 هبب أف تكوف باعتبار تنميػة اؼبػوارد الدائمػة مػن خػبلؿ االسػتثمارات الػيت تػدر  
عوائد جيدة على اؼبدى اؼبتوسط والبعيد، حبي ث يكوف ىذا جزءاً ال يتجػزأ مػن 

 . مهماهتم واجتماعاهتم ونقاشاهتم وخططهم
ثمار وىػذا األمػر يػربره أف صبيػع اؼبعلومػات الػيت يبكػن بنػاء قػرارات االسػت

ثقػة كبػار الػداعمُت  ر يف اعبهة اػبَتية، كمػا أنػو ؿبػط  عليها ىي بيد متخذ القرا
فبػا يػربر الػدعوة إىل جعػل أحػد مهامػو الػيت ُيسػاءؿ  ووالوجهاء واعبهػات الرظبيػة

وتبقػى ، ؿبػددة ويُدعم لتحقيقها ىػي تنميػة االسػتثمارات سػنوياً بأىػداؼٍ  نهاع
كمػػا ،  تتمثػػل يف النشػػاط اػبػػَتي نفسػػوأل ػػا ربقػػق أىػػدافاً أخػػرى  وىػػذه مهمػػة

مسػئولية أ ا ال تعٍت عدـ وجود فريق متكامل بقيادة شخص متخصص يتػوىل 
 . ةالستثمارات يف اعبهة اػبَتياتنمية 
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على اؼبنظمات اػبَتيػة يف حػاؿ فبارسػتها لبلسػتثمار  ىناؾ فكرة تقًتح أف  
أف تعمػػل علػػػى إنشػػاء شػػػركة أو جهػػاز إداري مسػػػتقل عػػن اؼبنظمػػػة اػبَتيػػة يهػػػتم 
بشػػػؤو ا االسػػػتثمارية مػػػن صبيػػػع اعبوانػػػب، فػػػإذا خسػػػرت ىػػػذه الشػػػركة أو اعبهػػػاز 
 اإلداري يف اسػػتثماره، فػػإف اؼبنظمػػة اػبَتيػػة ال تتػػأثر بػػذلك، وىػػذه الفكػػرة عمليػػاً 

إال أف ىػػػػذه  ووقػػػػد ؼبسػػػػُت قباحهػػػػا يف عػػػػدة جهػػػػات خَتيػػػػة ،صػػػػحيحة وقائمػػػػة
الفكرة يف اؼبقابل ال يبكػن تطبيقهػا يف اعبهػات اػبَتيػة ذات اغبجػم واإلمكانػات 

 . ألف كثرة التقسيمات اإلدارية تؤثر على أدائها ومواردىا واحملدودة

 : عىامل تعىم جناح االضتجناز يف ادتهات ارترييُ
 . رؤية وأىداؼ وخطة اعبهة اػبَتيةعدـ وضوح  (ٔ
 .وجود أنظمة وقوانُت داخلية تعوؽ عملهم (ٕ
فبػػػػػػا يػػػػػػؤدي إىل  وعػػػػػدـ ربديػػػػػػد عمػػػػػل إدارة االسػػػػػػتثمار ومنسػػػػػوبيها (ٖ

 . االختبلؼ مع اإلدارة العليا
 . عن تنمية االستثمار واؼبوارد اؼبالية ُتسئولاؼبعدـ أىلية اؼبوظفُت  (ٗ
 خاصػػػػػةً  ،االسػػػػػتثمار وبقيػػػػػة اإلدارات مسػػػػػئويلعػػػػػدـ التنسػػػػػيق بػػػػػُت  (٘

 . وغَتىا ..العبلقات العامة والتربعات
 .عدـ وجود أنظمة وبرامج ربفيز (ٙ
  . عدـ وجود منتجات وخدمات متميزة (ٚ
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مناذج مً مؤغسات جناح بسامج االضتجنازات وتينًُ 

 : املىازد املالًُ

 . زيادة عدد مصادر الدخل اعبديدة واؼبطورة (ٔ
 . زيادة عدد أفكار االستثمار اليت يبكن تطبيقها (ٕ
 . نسبة زيادة دائمة يف إصبايل اإليرادات (ٖ
 .مبو يف إصبايل األوقاؼ وعائدات األوقاؼ (ٗ
 . ضبط والبفاض نسبة اؼبصروفات يف اعبهة اػبَتية (٘
 . نسبة اؼبصروفات اؼبعتمدة يف اؼبوازنة التقديرية توفَت (ٙ
 . مؤشر رضا الداعمُت واؼبتربعُت (ٚ

متتتوذج كرستتتي عبتتتدالرحمن بتتتن صتتتالح الراجحتتتي وعائلتتتتو لتطتتتوير ن
 :العمل الخيري

مػن مؤسسػة عبػدالرضبن بػن صػا، الراجحػي وذلػك جاءت ىذه اؼببادرة 
مػن أجػل إنشػاء كرسػي حبثػي متخصػص يف تطػوير أداء اؼبنظمػات اػبَتيػة ورفػع 
مسػػػػتوى وعػػػػػي اجملتمػػػػػع بثقافػػػػػة العمػػػػػل اػبػػػػَتي مػػػػػن خػػػػػبلؿ إجػػػػػراء الدراسػػػػػات 

 .اؼبتخصصة ونقل اؼبعرفة والتجارب الدولية

 والرؤيػػػة الػػػيت ربكػػػم الكرسػػػي ىػػػي إهبػػػاد ورعايػػػة منظمػػػات خَتيػػػة ذات 
 .أداء متميز
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 :أىداف الكرسي البحثي -ٔ
الوظػائف : عػاـ ؽبيكلػة اؼبنظمػات اػبَتيػة يتضػمن ز علػى وضػع إطػارٍ يرك  

الرئيسػػية للمنظمػػات اػبَتيػػة، واؽبياكػػل التنظيميػػة، واألدلػػة التنظيميػػة، واغبوكمػػة 
واؼبراجعػػػػة ونظػػػػم اؼبعلومػػػػات اإلداريػػػػة، ووضػػػػع مؤشػػػػرات لقيػػػػاس أداء مػػػػػوظفي 

مػػػػدى )اؼبنظمػػػات اػبَتيػػػة، ووضػػػػع مؤشػػػرات لقيػػػػاس فعاليػػػة اؼبنظمػػػػات اػبَتيػػػة 
 (.ألىدافهاربقيقها 

 :الهدف التسويقي والمالي -2
ػػػػ  ز علػػػػى مصػػػػادر التمويػػػػل والضػػػػبط اؼبػػػػايل للمنظمػػػػات اػبَتيػػػػة مػػػػن يرك 

وتطػػوير  ،وتسػػويق منتجػات اؼبنظمػػات اػبَتيػة ،خػبلؿ أوجػو االسػػتثمار وتنميتػو
 .اؼبعايَت احملاسبية للجهات غَت اؽبادفة للربح

 :ىدف تأىيل الموارد البشرية -3
قيػػػػػػادات العمػػػػػػل اػبػػػػػػَتي واؼبػػػػػػوارد البشػػػػػػرية العاملػػػػػػة علػػػػػػى تأىيػػػػػػل يركػػػػػػز 

باؼبنظمات اػبَتية، باإلضافة إىل اؼبوارد البشرية البلزمػة ؽبػذا القطػاع مػن خػبلؿ 
دعػػػم بػػػرامج تنميػػػة قيػػػادات العمػػػل اػبػػػَتي، وتشػػػجيع طػػػرح مػػػواد دراسػػػية عػػػن 

كػػػػػػػاإلدارة واحملاسػػػػػػػبة   والعمػػػػػػػل اػبػػػػػػػَتي يف منهجيػػػػػػػات األقسػػػػػػػاـ ذات العبلقػػػػػػػة
وغَتىػػػػا، وتقػػػػدًن  ..وعلػػػػم االجتمػػػػاع واإلعػػػػبلـ والسياسػػػػة والقػػػػانوف والتسػػػػويق

أو دبلػػػػػـو عػػػػػاؿ يف إدارة العمػػػػػػل  ،الػػػػػدعم العلمػػػػػي إلنشػػػػػاء برنػػػػػامج ماجسػػػػػتَت
اػبػػػػَتي، وكػػػػذلك تشػػػػجيع االبتعػػػػاث يف ؾبػػػػاالت الكرسػػػػي، وتصػػػػميم دورات 



 

051 
 

 آفاق االستثمار

متخصصػػػة مرتبطػػػة بأىػػػداؼ الكرسػػػي مػػػع توفَتىػػػا للجهػػػات اؼباكبػػػة، وتشػػػجيع 
 ،ي يف ؾبػػػاؿ الكرسػػػػي عػػػػن طريػػػق التواصػػػػل مػػػع األقسػػػػاـ اؼبعنيػػػػةالبحػػػ ث العلمػػػػ

وطػػػػػػرح موضػػػػػػوعات لبحػػػػػػوث اؼباجسػػػػػػتَت والػػػػػػدكتوراه، وترصبػػػػػػة وتػػػػػػأليف كتػػػػػػب 
ومقػػػػاالت يف ؾبػػػػاؿ الكرسػػػػي مػػػػع مراعػػػػاة خػػػػدمتها للربنػػػػامج التعليمػػػػي اؼبقػػػػًتح 

دؼ يهػػػتم أيضػػػاً بإنشػػاء قاعػػػدة معلومػػػات حبثيػػػة اؽبػػ ذاوىػػػ(. الدراسػػات العليػػػا)
تسػػاعد الباحػػ ث والػػيت ي تتضػػمن الرسػػائل والبحػػوث ذات العبلقػػة للعمػػل اػبػػَت 

والتحػػالف مػػع  ،والتواصػػل ،واؼبمػػارس علػػى إهبػػاد اؼبػػواد البلزمػػة إلقبػػاز أعمػػاؽبم
 .اعبهات الدولية اؼبتخصصة يف ؾباالت عمل الكرسي

 : اختًاز الهادز البػسٍ املياضب إلدازَ االضتجناز

القػػػػػائمُت عليهػػػػػا مػػػػػن العنصػػػػػر  قػػػػػوة اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة إمبػػػػػا تكمػػػػػن يف قػػػػػوة
البشري، فهم الوسيلة العظمػى لتحقيػق أىػداؼ ىػذه اعبهػات اػبَتيػة، وال يػتم 
ذلػػػػك إال إذا كانػػػػت كفػػػػاءهتم ومػػػػواىبهم يف أعلػػػػى مسػػػػتوياهتا، وىػػػػم مػػػػن يػػػػأيت 

فإنو مهما كانت قػوة ، باؼبوارد اؼبالية ويوظفها بالشكل الصحيح وليس العكس
،  مسػػػتوى العػػػاملُت ػػػا ال تفيػػػد شػػػيئاً إذا تػػػدىن  خطػػػط وأنظمػػػة اعبهػػػة اػبَتيػػػة فإ

 :  أف نقف عند النقاط التالية وكبب  

 انتقاء الكفاءات :أوالً 
وف متفػػاوتُت يف القػػدرات واؼبواىػػب الػػيت مػػنحهم اهلل تعػػاىل أالنػػاس ينشػػ

وقػد جعػل ، يف مكانػو الصػحيح واحػدٍ  ومن العػدؿ والعقػل أف ذبعػل كػل   ،إياىا
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ذلػك يف د األمػر إىل غػَت أىلػو، و نَ سػمن عبلمػات انتظػار السػاعة أف يُ  النيب 
فالنجػػػاح بصػػػفة عامػػػة يكمػػػن يف  ،الصػػػحيحاغبػػػدي ث تضػػػييع لؤلمانػػػة كمػػػا يف 

تكػػػوين اعبهػػػة اػبَتيػػػة علػػػى أسػػػاس الكفايػػػات، ال علػػػى أسػػػاس احملسػػػوبيات أو 
 .العصبيات أو االعتبارات األخرى

 وضع الرجل المناس  في المكان المناس  :ثانياً 

اؼبكػاف الوظائف يف الدولة اإلسػبلمية تقتضػي وضػع الرجػل اؼبناسػب يف 
، وقػد  دفعاً لعجلػة التقػدـ و  إرضاًء هلل عز وجل ومع مواىبو ومؤىبلتو اؼبتناسب

أف ىبتار للقضاء أناساً، وعبمع أمواؿ الزكػاة أناسػاً، ولقيػادة  كاف من ىديو 
 .مراعياً يف ذلك كلو مؤىبلهتم ومواىبهم، السرايا واغبمبلت العسكرية آخرين

 اإلحسان واإلتقان :ثالثاً 

لػػػػن وال يتحققػػػػاف إال إذا ُوضػػػػع ففاإلحسػػػػاف واإلتقػػػػاف مطلوبػػػػاف شػػػػرعاً 
ىبػػػػػو وقدراتػػػػػو اإلداريػػػػػة إىل مرتبػػػػػة مؤىبلتػػػػػو وموافيػػػػػو ترفعػػػػػو  اإلنسػػػػػاف يف مكػػػػػافٍ 

اإلتقػػػاف واإلحسػػػاف، فليسػػػت العبػػػادة والتػػػدين والعلػػػم الشػػػرعي وحػػػدىا كافيػػػة 
 أبػػا ذر الرفػػاري   اؼبناصػػب يف اعبهػػات اػبَتيػػة، وقػػد صػػرؼ النػػيب لتػػويل  

يػػا : )وقػػاؿ لػػو - أي تػػويل الوظػػائف واإلمػػارة حػػُت طلػػب ذلػػك -عػػن الواليػػة 
إال مػػػن  ووندامػػػة وإ ػػػا يػػػـو القيامػػػة خػػػزيٌ  ،إنػػػك ضػػػعيف، وإ ػػػا أمانػػػة ،أبػػػا ذر

 .(ٔ) (ى الذي عليو فيهاد  أخذىا حبقها وأ
                                                 

 (.ٕ٘ٛٔ) رواه مسلم( ٔ)
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ماذا تفعل الجهة الخيرية إذا لم تجد وخصاً أو أكثر مؤىالً لتتولي 
  ؟إدارة ونشاطات االستثمار

األمػػػػور )اسػػػػتناداً إىل القاعػػػػدة الفقهيػػػػة اؼبسػػػػتنبطة مػػػػن الكتػػػػاب والسػػػػنة 
فإنػػو هبػػوز أف تػػدفع صبعيػػة مػػػا تكػػاليف تطػػوير العػػاملُت  ػػا سػػواء  و(دبقاصػػدىا

 دراسػػػػة كاملػػػػة حبيػػػػ ث زبػػػػدـ مصػػػػلحة عػػػػن طريػػػػق الػػػػدورات أو عػػػػن طريػػػػق تبػػػػٍت  
 . اعبمعية

إدارة االستتثمار وتنميتة المتوارد الماليتة  يمستئولعناصر مطلوبة في 
 :  في الجهات الخيرية

يف القػػائمُت علػػى اعبهػػات اػبَتيػػة ىنػػاؾ عناصػػر أساسػػية هبػػب توافرىػػا 
ليكػوف عمػبلً  و إدارة االسػتثمارات واؼبػوارد اؼباليػة خصوصػاً مسئويلويف ، عموماً 

 : من ىذه العناصرو ، مؤسسياً منظماً بعيداً عن العشوائية

 .السمعة الطيبة لدى اجملتمع -ٔ

ولػػػػػيس اؼبشػػػػػاركة مػػػػػن بػػػػػاب  ،يكػػػػػوف لػػػػػديهم الوقػػػػػت ألداء العمػػػػػل -ٕ
  .الوجاىة االجتماعية

  .تتوافر فيهم اػبربة يف ؾباؿ العمل -ٖ

 .والتأثَت يف اآلخرين ،القدرة على االتصاؿ والعبلقات العامة -ٗ

 .والقدرة على العمل بروح الفريق ،الثقة بالنفس -٘
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 :  عً االضتجناز يف ادتهُ ارترييُ طئىلمعايري اختًاز امل

ل شػهادة جامعيػة يف أحػد زبصصػات التسػويق وبمػ :المستوى العلمي
 .  أو اؼبالية أو إدارة األعماؿ

وقػػػػػػدرة علػػػػػػى اإلشػػػػػػراؼ  ،لديػػػػػػو قػػػػػػدرات قياديػػػػػػة :المستتتتتتتوى اإلداري
 . ل الضروطوربم   ،رة فريق العملاوإد ،واؼبتابعة

لديػػػو خػػػربات عمليػػػة سػػػابقة يف مشػػػاريع وأعمػػػاؿ  :المستتتتوى المعرفتتتي
طبلع واؼبتابعػػػػػػػة غبػػػػػػػاؿ السػػػػػػػوؽ واألخبػػػػػػػار اسػػػػػػػتثمارية، ولديػػػػػػػو االىتمػػػػػػػاـ بػػػػػػػاال

 .  االقتصادية

ينشػػػرل )حبيػػػ ث ال يكػػػوف ؿبتاجػػػاً  وفػػػوؽ اؼبتوسػػػط :المستتتتوى المتتتادي
ينشػػرل بأموالػػػو )وال يكػػوف تػػاجراً  ،(بزيػػادة دخلػػو أو يػػدخل يف مطػػامع دنيويػػػة
 (.على حساب االستثمار للجهة اػبَتية

والكتابػػػة  ،ضيبلػػػك القػػدرة علػػػى التحػػدث والتفػػػاو  :مهتتارات التواصتتتل
، ولديػػو القػػدرة علػػى -إف كػػاف ىنػػاؾ حاجػػة ؽبػػا  - قبليزيػػةبػػاللرتُت العربيػػة واإل

واسػػػتثمارىا  ،تكػػػوين العبلقػػػات يف ؾبػػػاؿ االسػػػتثمار واألعمػػػاؿ واغبفػػػاظ عليهػػػا
 . لصا، اعبهة اػبَتية
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 :ىكطُ االىطالم

خػػربة وفػػق اؼبواصػػفات احملػػددة للبػػدء يف مرحلػػة  يمتفػػرغ ذ مسػػئوؿتعيػػُت  -ٔ
 .التخطيط والتنفيذ

اختيار مستشارين فبارسػُت لبلسػتثمار يف اعبهػات اػبَتيػة حسػب حاجػة  -ٕ
ويتعػػاونوف معػػو يف  سػػئوؿيبلزمػػوف اؼب، وتوجػػو اعبهػػة اػبَتيػػة يف االسػػتثمار

 .  التخطيط واؼبتابعة

 : خطوات العمل األساسية لنجاح االستثمار
كن الوصوؿ إليػو يف أي وقػت وجود مركز رئيسي للجهة اػبَتية يب :أوالً 

 . رسيوبكل 

وتػػػػرخيص رظبػػػػي  ،وجػػػػود نظػػػػاـ معتمػػػػد حسػػػػب القواعػػػػد الرظبيػػػػة :ثانيتتتتاً 
 . للجهة اػبَتية

 :وجود رؤية واضحة وأىداؼ وخطط متكاملة إلدارة االستثمار :ثالثاً 

  َواختيارؾ للحقػل  ،يك أىدافاً وقيماً وروحاً واضحة للجهة اػبَتيةبن  ت
 . الذي تنوي التخصص فيو بوضوح

  ٍاءة مع اجملموعة اؼبستفيدة من جهتك، مبنية علػى بن   توطيدؾ لعبلقة
 .النية اغبسنة واالحًتاـ من كبل الطرفُت

 اعتمادؾ ؽبدؼ واحد فبا يسهل عملية إقبازه . 
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 والشراكات مع اآلخرين ،بناؤؾ لقدراتك االحًتافية . 

والفريػق ، واضعي سياسات االستثمار عن الفريق التنفيذيل صْ فَ  :رابعاً 
ؾبموعػػة مػػن األشػػخاص تػػربطهم عبلقػػة وثيقػػة ويشػػًتكوف يف وجػػود  :التنفيػػذي

 . رغبة صادقة ذباه ربقيق االستثمار يف اعبهة اػبَتية اليت ينتموف إليها
 بناء اؽبيكليات اعبيدة :خامساً 

 مة ِسػػؼبرحلػػة األوليػػة اؼبت  ك اؾبموعتُػػ اوزتْ إذا ذَبػػ: ازبػػاذ طػػابع تنظيمػػي
سوؼ تنشئ إدارة اسػتثمار أو ؾبلػس  وباغبماس والطابع غَت الرظبي
عػػػػًتؼ بػػػػك اعبهػػػػات الرظبيػػػػة والػػػػداعموف تقيػػػػادة اسػػػػتثماري حبيػػػػ ث 

 .واؼبستفيدوف
 عليػػك أف تتأكػػد ىػػل ربتػػاج إىل : التخصػػص بػػُت أفػػراد طػػاقم العمػػل

 .اإلداريُت واحملاسبُت وغَتىم
   ويػػنص ، يػػرتبط قبػػاح اعبهػػة اػبَتيػػة دببادئهػػا  :ىػػاوضػػع اؼببػػادئ وتعزيز

، أحد ىذه اؼببادئ على ضرورة شعور اعبميػع بػأ م جػزء مػن الفريػق
اؼبوثوقيػػػة  :ومػػن اؼببػػادئ األخػػرى الػػيت هبػػػب أف تتبعهػػا اعبهػػة اػبَتيػػة

كػل   فعلػى ،ؽبذا ربتاج إىل نظاـ إداري مناسػب ولة والشفافيةءواؼبسا
ويقػػػػػػدـ  ،ماليػػػػػػة أو اسػػػػػػتثمارمنحػػػػػػة  شػػػػػػخص أف يتعامػػػػػػل مػػػػػػع كػػػػػػل  

اإليصػػػػاالت ورسػػػػائل الشػػػػكر، وهبػػػػب أف يػػػػدرج كاتػػػػب السػػػػجبلت 
وذلػػػك كجػػػزء مػػػن تػػػدقيق اغبسػػػابات  ،ويػػػتمكن مػػػن اإلثبػػػات ،اؼبػػػاؿ



 

055 
 

 آفاق االستثمار

دبػػػػا فيػػػػو  سػػػػهبلً السػػػػنوي، كمػػػػا هبػػػػب أف يكػػػػوف حفػػػػظ السػػػػجبلت 
 . ب األمركي يفهمو اؼبانح إذا تطل    والكفاية

النظتتتتر عتتتتن الشتتتتخص  بغتتتت   اإلدارة الجيتتتتدة فتتتتي الجهتتتتة الخيريتتتتة 
 : تهتم بما يلي مسئولال

بقػػػػي اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة علػػػػى اتصػػػػاؿ باؼبعػػػػارؼ اؼبهمػػػػُت مػػػػن خػػػػبلؿ تُ  -
 . وغَتىا.. الرسائل والربيد

ينطلػػق فيػػػو العػػػاملوف يف  يف وقػػػتٍ  وذبعػػل مػػػن اؼبكتػػب ؿبػػػور العمػػل -
 . مهاـ متنوعة دوف أف يشعروا بالعزلة أو الضياع

 . ربافظ على ترتيب اؼبراسبلت وربديثها وسهولة العثور عليها -
 . يف الوقت احملدد( ورواتبهم)ى اعبميع حقوقهم ربرص على أف يتلق   -
 . ربافظ على السجبلت واإليصاالت اؼبالية -
ة بالنيابػػة ذوف األعمػػاؿ اؼبمل ػػلػػيس فيهػػا موظفػػوف يف أسػػفل اؽبػػـر ينف ػػ -

 . كبَت  وينتهي  م اغباؿ بتحمل عبءٍ  ،عن اعبميع
ولػػيس  ووضػػع إجػػراءات وفبارسػػات فعلػػى اعبميػػع أف يطبقهػػا إذا ت   -

 . اؼبدير أو بعض اؼبوظفُت فقط
خػدمات )تنفيذ اؼبشاريع مع التأكيد على وجود موارد ومواصبلت  -

 . حُت تدعو اغباجة إىل ذلك( لوجستية
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نًف تعسف أفطل طسيكُ لالضتجناز يف زتال ختصص 

 ادتهُ ارترييُ اليت تيتنٌ إلًها؟ 

يف )منظمػػػػػػة غػػػػػػَت حكوميػػػػػػة فباثلػػػػػػة للنشػػػػػػاط داخليػػػػػػاً  احبػػػػػػ ث عػػػػػػن ( أ
، واطلػػػػػػػػب زيارهتػػػػػػػػػا (خػػػػػػػػارج منطقتػػػػػػػػػك)أو خارجيػػػػػػػػػاً  ،(منطقتػػػػػػػػك

 ،وادرس ذبربتهػػػا، واقػػػرأ مطبوعاهتػػػا ،واإلطػػػبلع علػػػى طبيعػػػة عملهػػػا
 .ما يبكن يف جهتك اػبَتيةوخذ الدروس منها لتطبق 

يف حقلػػك، واطلػػب منػػو االنضػػماـ لفريػػق  خبػػَتٍ  عامػػلٍ  احبػػ ث عػػن  ( ب
أو موظفػػاً  ،إمػػا مستشػػاراً  والعمػػل يف اعبهػػة اػبَتيػػة الػػيت تنتمػػي إليهػػا

 . جزئياً براتب وحافز مناسب

 :من نموذج جمعية اإلصالح في الكوي 
: العديػػػد مػػػن اؼبرافػػػق االسػػػتثمارية م حبيػػػ ث يضػػػم  اعبمعيػػػة ُصػػػم   مقػػػر (ٔ

 ٕٔنػػادي مػػؤجر ؼبسػػتثمر، ومطعػػم، ويوجػػد اشػػًتاؾ سػػنوي قيمتػػو 
مثػل اؼببلعػب  ،ديناراً لكل من يرغب االستفادة من مرافػق اعبمعيػة

 . على مدار العاـ
دراسػػػتو مث التسػػػويق لػػػو حػػػىت يكتمػػػل  أي مشػػػروع قبػػػل إطبلقػػػو يػػػتم   (ٕ

و واسػػتمرار العمػػل علػػى مػػن احتياجاتػػو، مث يػػتم البػػدء بإنشػػائ %ٓ٘
 .  تسويقو
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ػػ (ٖ س علػػى أف تكػػوف فيمػػا بعػػد اسػػتثمارية تصػػرؼ علػػى اؼبشػػاريع تُؤس 
مشػػػػػػروع جيبػػػػػػويت، مشػػػػػػروع سػػػػػػَتالنكا، مشػػػػػػروع  :مثػػػػػػاؿ ،نفسػػػػػػها

واحػػػػد مػػػػن ىػػػػذه اؼبشػػػػاريع فيػػػػو  البوسػػػػنة، مشػػػػروع اندونيسػػػػيا، كػػػػل  
العديػػػد مػػػن اؼبرافػػػق االسػػػتثمارية الػػػيت ذبعلػػػو قػػػادراً بتوفيػػػق اهلل علػػػى 

 . وسبويل نفسو ذاتياً  ،االستمرار مستقببلً 
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 األمز الثاىي

 ملاذا تعترب اإلدازَ املالًُ مهنُ للجهات ارترييُ؟ 
الواقع أف اعبهات اػبَتية ال تعطي اإلدارة اؼبالية أنبية وأولوية كافية، 

ولذا وبتاج  ووأنظمة الرقابة غَت مناسبة ،فرالبًا ما يكوف التخطيط اؼبايل
متخذو اؼبدراء إىل تطوير فهمهم من أجل استربلؿ اؼبعلومات اؼبالية بطريقة 

قاـ وأنبية تفعيلها يف أف نتحدث عن لرة األر  علينا وعموماً فيجب ،صحيحة
حىت تكوف األمور أقرب إىل  وإدارات اعبهة اػبَتية فبارسات وقرارات كل  

وىذا يتطلب تفعيل اإلدارة اؼبالية بطريقة . واؼبنطقية بتوفيق اهلل تعاىل ،الصواب
 : لنصل إىل النتائج التالية بعوف اهلل تعاىل واحًتافية

 وؤثرين وفعالُت علػى اؼبػواردتساعد اؼبدراء على أف يكونوا مشرفُت م -
جػػػػل بلػػػػػوغ األىػػػػداؼ، واإليفػػػػاء بااللتزامػػػػػات ذبػػػػاه أصػػػػػحاب أمػػػػن 
 . اؼبنفعة

تسػػاعد اؼبنظمػػات اػبَتيػػة علػػى أف تكػػوف أكثػػر جاىزيػػة للمحاسػػبة  -
 . ذباه اؼباكبُت واؼبستفيدين

 ،ربظػػػػػػى اعبهػػػػػػة اػبَتيػػػػػػة بثقػػػػػػة واحػػػػػػًتاـ وتعػػػػػػاوف الوكػػػػػػاالت اؼبمولػػػػػػة -
 . والداعمُت وغَتىم
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 . كرب على اؼبنافسة يف ظل اؼبوارد النادرةأعبهة اػبَتية قدرة سبنح ا -
تسػػػػاعد اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة علػػػػى االسػػػػتمرارية علػػػػى اؼبػػػػدى الطويػػػػل مػػػػن  -

 . خبلؿ الزيادة اؼبتدرجة يف التمويل اؼبتدفق ذاتياً 

 : أزبعُ أضاضات لإلدازَ املالًُ الطلًنُ

دقيػػػػق هبػػػػب أف ربػػػػافظ كػػػػل جهػػػػة خَتيػػػػة علػػػػى سػػػػجل : سػػػػجبلت احملاسػػػػبة (ٔ
لػػذلك ىػػو  لوالطريػػق األمثػػ(. حملاسػػبة اؼباليػػةا)بكافػػة العمليػػات اؼباليػػة اعباريػػة 

اػبػػػػربة واؼبػػػػوارد اؼبتػػػػوفرة، : منهػػػػا ،حاسػػػػويب يػػػػرتبط بعوامػػػػل اسػػػػتخداـ برنػػػػامجٍ 
 . وحجم العمليات ونوعها، وااللتزامات ذباه اؼباكبُت واؼبستفيدين

ؼبشػػػاريع اعبهػػػة  مػػػن خػػػبلؿ وضػػػع موازنػػػة مفصػػػلة دقيقػػػة: التخطػػػيط اؼبػػػايل (ٕ
 . اػبَتية وخططها

مػػن خػػبلؿ تقػػارير داخليػػة مقارنػػة سبكػػن اؼبػػدراء مػػن مقارنػػة : اؼبراقبػػة اؼباليػػة (ٖ
. ومػػػػن مث ازبػػػػاذ القػػػػرارات بشػػػػأف اؼبسػػػػتقبل ،وقيػػػػاس تقػػػػدـ اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة

جهػػػػات  وأإضػػػافة إىل البيانػػػات البلزمػػػػة للتػػػدقيق اؼبػػػايل مػػػػن أي أطػػػراؼ 
وبالتػايل (. حملاسبة اؼبالية واحملاسػبة اإلداريػةا)داخل أو خارج اعبهة اػبَتية 

وتكػػػػوف دقيقػػػػة ووثيقػػػػة الصػػػػلة  ،فإنػػػػو هبػػػػب إعػػػػداد التقػػػػارير يف موعػػػػدىا
أو  ،أو فصػػػلي ،شػػػهري)ويػػػتم إصػػػدارىا علػػػى أسػػػاس منػػػتظم  ،باؼبوضػػػوع

 . حىت تتناسب مع نقاشات اؼبديرين( وفق االحتياج
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اػبَتيػػػة وإدارة اؼبخػػػاطر توضػػػع غبمايػػػة أصػػػوؿ اعبهػػػة : الضػػػوابط الداخليػػػة (ٗ
غفػػاالت ىػػدفها منػػع السػػرقة أو االنتهازيػػة وكشػػف األخطػػاء واإل واحملتملػػة

فإنػػػو ال جػػػدوى  ،إخل ...ُتسػػػئولوضبايػػػة بعػػػض اؼب ،يف سػػػجبلت احملاسػػػبة
احملافظػػػػة علػػػػى سػػػػجبلت ؿباسػػػػبية مفصػػػػلة وم يػػػػتم فحصػػػػها  ذكر إذا ت  تُػػػػ

ؤدي لقػػرارات ألف ذلػػك قػػد ينػػتج معلومػػات مضػػللة تػػ ولكشػػف األخطػػاء
 ،اػبطػػأ يف طريقػػة احتسػػاب مصػػروفات مشػػروع ؿبػػدد ت  : مثػػاؿ ،خاطئػػة

 . فازبذت قراراً بإيقافو وماً عن ميزانيتوفظهر أماـ اإلدارة متضخ  

زبطػػػػػيط اؼبػػػػػوارد اؼباليػػػػػة وتنظيمهػػػػػا وضػػػػػبطها وإعػػػػػداد : اإلدارة الماليتتتتتة
عتػػػػرب ال تُ ف وهبػػػػب أ، مػػػػن أجػػػػل ربقيػػػػق أىػػػػداؼ اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة والتقػػػػارير عنهػػػػا

فهػػػو  ،علػػػى عػػػاتق مػػػوظفي القسػػػم اؼبػػػايل اإلدارة اؼباليػػػة نشػػػاطاً مسػػػتقبلً ملقػػػىً 
كمػػػا   ،وهبػػػب دؾبػػػو يف كافػػػة مظػػػاىر اإلدارة العمليػػػة ،يتميػػػز بأنبيػػػة إسػػػًتاتيجية
 : هبب أف يُدرج فيو ما يلي

حي ث هبب أف تتضػمن اسػتعماؿ اؽببػات اؼباليػة : إدارة الموارد النادرة
 . والعينية بشكل مناسب

ف هتػػدد أنشػػطة أارجيػػة يبكػػن اػبداخليػػة أو الاؼبخػاطر  :إدارة المختتاطر
أو نشػػوب  ،انعػػداـ التمويػػل :مثػػل) هتػػدد بقاءىػػا بأسػػرىا،وردبػػا  ،اعبهػػة اػبَتيػػة

 د  منظمػة ربُػ إدارة اؼبخػاطر بطريقػة حينئػذٍ  فيجػب ...(أو عملية احتيػاؿ ،حريق
مػػػن خػػػبلؿ إنشػػػاء أنظمػػػة وإجػػػراءات  مػػػن الضػػػرر الػػػذي قػػػد تسػػػببو، وىػػػذا يػػػتم  



 

061 
 

 آفاق االستثمار

ال تبقػي اعبهػة اػبَتيػة أي مبػالغ نقديػة يف خزينتهػا : مثاؿ. لتأمُت الضبط اؼبايل
 . واحد ألكثر من يوـٍ  لاير ٓٓٓ،٘تزيد عن 

واإلجػػػػراءات الػػػػيت تناسػػػػب  ،يعػػػػٍت تصػػػػميم األنظمػػػػة: الةتتتتبط المتتتتالي
 : وذلك تفادياً للوقوع فيما يلي واػباصة باعبهة اػبَتية اغباجات

 .ض األصوؿ للخطرتعر   -
إنفػػػاؽ األمػػػػواؿ بطريقػػػة ال تتناسػػػػب مػػػع أىػػػػداؼ اعبهػػػة اػبَتيػػػػة أو  -

  .رغبات اؼباكبُت
  .ُت واعبهة اػبَتيةسئولالتشكيك يف كفاءة ونزاىة اؼب -

التمويػل، وكلمػا سبكنػت نفػاذ و ص ضػياع األمػواؿ الضوابط اؼبالية األساسػية تقل ػ
اعبهػػػة اػبَتيػػػة مػػػن تطبيػػػق اؼبزيػػػد مػػػن الضػػػوابط ازداد نظامهػػػا اؼبػػػايل قػػػوة، فمػػػن 

ربضػػػػَت اغبسػػػػابات ؼبقارنتهػػػػا باؼبوازنػػػػة، وتوظيػػػػف األشػػػػخاص ذوي  :الضػػػػوابط
ياهتم وواجبػػػاهتم مسػػئولوتعريػػػف  ،اؼبهػػارات واػبػػربات اؼبناسػػػبة للمناصػػب اؼباليػػة

 .  اغبسابية بوضوح

ًُ لتينًُ متىيل االضتجنازات مً خالل مالحظات مال

 : املاحنني

 ل اؼبػػػػػاكبوف أوالً اكتشػػػػػاؼ قػػػػػدرات اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة قبػػػػػل غالبػػػػػاً يفض ػػػػػ
 .حىت يكتشفوا مدى صدقها وكفاءهتا حياؿ عملها واؼبشاركة التامة
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  ًل اؼبػػػػاكبوف دعػػػػم اؼبشػػػػاريع الصػػػػرَتة القصػػػػَتة األمػػػػد ذات يفض ػػػػ غالبػػػػا
 .يف استقبللية اعبهة اػبَتيةاألىداؼ الواضحة اليت تساىم 

 د عوائػػػدخػػػبلؿ زبطيطػػػك، ينبرػػػي أخػػػذ اؼبصػػػادر الػػػيت يبكػػػن أف تول ػػػ 
ضػػػػمن اؼبشػػػػروع بعػػػػُت االعتبػػػػار، رغػػػػم أف ىػػػػذه األمػػػػواؿ لػػػػن ترطػػػػي 

إال أ ػػا ضػػرورية بالنسػػبة ػبطتػػك واسػػتمرارية  وتكػػاليف اؼبشػػروع كلهػػا
ة طبيػة أنت زبطط إلقامة قافلػ: على سبيل اؼبثاؿف ،مشاريعك الذاتية

لزيارة بعض اؼبناطق وعبلج ؿبػدودي الػدخل، يبكػن أف يكػوف ىنػاؾ 
( الػػدفع االختيػػاري)برنػػامج مصػػاحب برسػػـو ـبفضػػة أو ربػػت مظلػػة 

ؼبػػن رغػػب اؼبسػػانبة ماليػػاً يف دعػػم اعبهػػة اػبَتيػػة مقابػػل حصػػولو علػػى 
 .موثوقة بعد اعتمادىا من جهة شرعية. ىذه اػبدمات

   اليف اؼبشػػروع الفعليػػة اؼبباشػػرة أكثػػر مػػن اؼبػػاكبوف بتكػػ غالبػػاً مػػا يهػػتم
الربيػػػد والكهربػػػاء والعمالػػػة،  :مثػػػل ،اؼبصػػػاريف اإلداريػػػة غػػػَت اؼبباشػػػرة

ولػػذلك علػػػى اعبهػػة اػبَتيػػػة أف تضػػع بنػػػداً إصباليػػاً يبػػػُت التكلفػػة غػػػَت 
مػػػن تكلفػػػة اؼبشػػػروع  %ٓٔال يزيػػػد عػػػن نسػػػبة ف وربػػػرص أ ،اؼبباشػػػرة
النسب اؼبرتفعة من التكلفة غػَت ألف أغلب اؼباكبُت يرفضوف  والفعلية
 . سوء اإلدارةسبب ويعتربو ا ىدراً للماؿ ب ،اؼبباشرة

 واتفػػق عليػو مػػع اؼبػانح، وىػػو مػا يعػػٍت تػوفَت جػػزء  ،ضػع بنػػداً للطػوارئ
مػػػن اؼبػػػاؿ ؼبواجهػػػة احتمػػػاؿ فشػػػل اػبطػػػة أو غػػػبلء األسػػػعار أو تريػػػَت 

 . %ٙ-٘بُت  ،تقدر ة غالبا ماىذه النسبو ، اإلدارة
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 ي مبػػػػػالغ االسػػػػػتثمار مػػػػػن ربػػػػػرص اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة علػػػػػى تلق ػػػػػ هبػػػػػب أف
: وذلك ألسػباب مػن أنبهػا ،أقساطعلى اؼباكبُت دفعة واحدة وليس 

لػػػػو غػػػػَت مػػػػا االسػػػػتقبلؿ عػػػػن اؼبػػػػانح، وضػػػػماف االسػػػػتمرارية يف حالػػػػة 
يسػػػػتطع مواصػػػػلة اؼبشػػػػروع،  مر مػػػػادي فلػػػػاؼبالػػػػك رأيػػػػو أو أصػػػػابو تعث ػػػػ

وأي مبػػالغ أخػػرى يف صػػناديق  وأيضػػاً برػػرض اسػػتثمار مبلػػغ الطػػوارئ
 . استثمارية آمنة قصَتة اؼبدى قبل االحتياج الفعلي لصرفها

  ،افػػػتح ؾبػػػاؿ التمويػػػل غػػػَت اؼبباشػػػر بعػػػدة أشػػػكاؿ تػػػدعم اؼبػػػوارد اؼبختلفػػػة
أو القطػاع اػبػاص للعمػل مػع اعبهػػة  ،إعػارة اؼبػوظفُت مػن اغبكومػػة :مثػل

اػبَتيػػػػػة ؼبػػػػػدة مػػػػػن الوقػػػػػت، أو االسػػػػػتفادة مػػػػػن التسػػػػػهيبلت اغبكوميػػػػػػة 
 . استخداـ اؼبرافق والوسائل اؼبتنوعة :مثل ،واػباصة ومن اؼباكبُت

 : أسباب إصدار الحسابات
حػػىت يعػػرؼ اؼبػػدراء كميػػة األمػػواؿ اؼبنفقػػة، وعلػػى : إلدارة اؼبشػػروع -ٔ

 . أي مشروع
رض علػػػػى اؼبؤسسػػػػات اػبَتيػػػػة إصػػػػدار اغبسػػػػابات الػػػػيت النظػػػػاـ يفػػػػ -ٕ

 . ل دخلها ونفقاهتاتفص  
 . إنفاؽ اؼباؿ عرفة كيف ت  ميف اؼبانح يرغب  -ٖ
 . بررض الضبط والتأكد من عدـ فقداف اؼباؿ -ٗ
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ؼبراقبػػة اؼبوازنػػة والتخطػػيط مػػن خػػبلؿ اؼبقارنػػة بػػُت اإلنفػػاؽ الفعلػػي  -٘
ىػػػل  :القػػػرار مبكػػػراً حػػػىت يعػػػرؼ متخػػػذ  والتخطػػػيط لػػػو وبػػػُت مػػػا ت  

 لديو ما يكفي إلسباـ اؼبشروع أـ ال؟ 

 : وضع املىاشىات

 ويلعػػػػب وضػػػػع اؼبوازنػػػػة دوراً أساسػػػػياً يف كػػػػل مشػػػػروع :أىميتتتتة الموازنتتتتة
وىػػو ىبضػػع للضػػبط مػػن  ،فاؼبػػاؿ ىػػو قػػواـ اغبيػػاة ألي مشػػروع وأي جهػػة خَتيػػة

فخػػػػبلؿ  .خػػػػبلؿ اؼبوازنػػػػة الػػػػيت تقػػػػـو بػػػػدور التخطػػػػيط واؼبراقبػػػػة يف وقػػػػت واحػػػػد
 وفكػرة دقيقػة عػن التكلفػة اغبقيقيػة للمشػروع سػئوؿالتخطيط هبب أف يبلك اؼب

فػػػػإف متخػػػػذي القػػػػرار إذا م يكػػػػن لػػػػديهم ، ف أثػػػػراً علػػػػى تصػػػػميمووذلػػػػك ىبل ػػػػ
بيانػات دقيقػػة عػػن اؼبػوارد الػػيت وبتاجو ػػا لقيػػاس فعاليػة النتػػائج الػػيت سيحصػػلوف 

موف مشػػروعاً علػػى قػػد يضػػخ  أل ػػم  وموا علػػى القػػرارقػػدِ ال يُ ف فيجػػب أ، عليهػػا
 أخػػرى ومػػن جهػػةٍ  ،وىػػذا يػػؤثر يف اؼبسػػَتة العامػػة للجهػػة اػبَتيػػة ،حسػػاب غػػَته

   .فاؼبوازنات اؼبالية ىي أساس التفاوض مع اؼباكبُت واؼبمولُت للمشروع

يستند أسػاس اإلدارة اؼباليػة علػى مقارنػة اإلنفػاؽ الفعلػي : ومن ناحية الرقابة
 . عاـ اؼبوازنة، وىذا يساعد يف تقييم اؼبشروع بشكلٍ د يف باإلنفاؽ اؼبعتمَ 

عػة جملموعػة مػن النشػاطات اؼبوازنة ىي التكػاليف اؼبتوق  : مفهوم الموازنة
وعليو فإنو هبب مراجعة وتعديل اؼبوازنػة خػبلؿ سػَت اؼبشػروع  ،يف مشروع ؿبدد

تكلفػػة نشػػاط حفػػر اآلبػػار ال يبكػػن مقارنتهػػا : مثػػاؿ ،إذا اختلفػػت النشػػاطات
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وىػػػذا أيضػػػاً يقتضػػػي إعػػػداد اؼبوازنػػػة . كلفػػػة نشػػػاط إنشػػػاء ؿبطػػػة لتحليػػػة اؼبيػػػاهبت
 . بطريقة منطقية وبسيطة ليسهل تكييفها مع اؼبترَتات

ليػتمكن  وهبب أف يتم عرض اؼبوازنة بطريقة جيػدة: الموازنات السهلة
دوف حاجػػة ، وتعػػديلها إذا لػـز األمػػر ،عػاـ لػػع عليهػا مػػن فهمهػا بشػػكلٍ مػن يط  
نيػػة حسػػابات بػػأف تصػػاغ اؼبوازنػػة باالعتمػػاد علػػى بُ  وىػػذا يػػتم   ،إضػػايف إىل شػػرح
ف و اؼبوظفػػ)ف عربىػػا التكػػاليف نيػػة اغبسػػابات ىػػي الطريقػػة الػػيت تصػػن  وبُ ، ؿبػػددة

 ،..(.ف يف الفػػػروع، السػػفر والتػػػنقبلت، اؼبواصػػػبلتو يف الفػػرع الرئيسػػػي، اؼبوظفػػ
وىنػػا هبػػب أف  ،وىػػذه يصػػعب تعػػديلها بعػػد أف يصػػبح العمػػل باؼبشػػروع جاريػػاً 
نيػػػة اغبسػػػابات الػػػػيت نشػػػَت إىل أنػػػو علػػػى اعبهػػػػة اػبَتيػػػة أف تعتمػػػد التصػػػػنيف وبُ 

يعتمػػدىا اؼبمولػػوف إذا كانػػت تريػػد اغبصػػوؿ علػػى سبويػػل مػػن جهػػة ؿبػػددة لػػديها 
 . قواعدىا اػباصة

األىظنُ واللىائح ذات العالقُ بالكطاع ارتريٍ والتطىعٌ 

 :يف املنلهُ العسبًُ الطعىديُ

عبػػارة عػػن مػػزيج مػػن  : احملاسػػبية اؼبطبقػػة يف اعبهػػات اػبَتيػػة ىػػياؼبعػػايَت
ومعػػايَت احملاسػػبة اػباصػػة باؼبنشػػآت التجاريػػة بػػالرغم  ،معػػايَت احملاسػػبة اغبكوميػػة

وحػػػىت وبقػػػق العمػػػل اػبػػػَتي ، مػػػن وجػػػود االخػػػتبلؼ الكبػػػَت بػػػُت ىػػػذه اعبهػػػات
مهػور، كػاف ت اػبَتيػة ثقػة اعبة منػو وتكتسػب اعبهػاوالتطوعي األىداؼ اؼبرجػو  

مػػػن أف تػػػتم العمليػػػات اؼباليػػػة واحملاسػػػبية اػباصػػػة  ػػػا وفػػػق معػػػايَت وقواعػػػد  البػػػد



 

066 
 

 آفاق االستثمار

فبػػا يػػوفر الضػػمانات البلزمػػة للتأكػػد مػػن  وتضػػمن سبتعهػػا بالشػػفافية واالنضػػباط
حسن استربلؿ اعبهػات اػبَتيػة والتطوعيػة ؼبواردىػا اؼباليػة ويف الوجػوه اؼبشػروعة 

 .جدت من أجلهادبا يتفق مع أىدافها اليت وُ و  ،اليت تعود على اعبميع بالنفع

يبكن تصنيف األنظمة ذات العبلقة بالعمل اػبَتي والتطوعي باؼبملكػة 
وذلػػػػػك اسػػػػػتناداً إىل طبيعػػػػػة اعبمعيػػػػػات  - العربيػػػػػة السػػػػػعودية إىل أربعػػػػػة فئػػػػػات

وذلػػك علػػى  - واؼبؤسسػػات اػباضػػعة ألحكامهػػا وطبيعػػة النشػػاط الػػذي تزاولػػو
 :النحو التايل

ية عػن تطبيقهػا إىل سػئولوىي تلك األنظمػة الػيت ترجػع اؼب :األولىالفئة 
وزباطػػػب بأحكامهػػػا مؤسسػػػات وصبعيػػػات سبػػػارس  ،وزارة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة

نشػػػاطات ذات طبيعػػػة إنسػػػػانية واجتماعيػػػة غػػػَت ىادفػػػػة للػػػربح، وينػػػدرج ربػػػػت 
 :واللوائح التالية ،مفهـو ىذه الفئة األنظمة

 :اػبَتيػػة الصػػادرة بقػػرار ؾبلػػس الػػوزراء رقػػمالئحػػة اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات  (ٔ
وقواعػػدىا التنفيذيػػة الصػػادرة بػػالقرار  ،ىػػػٓٔٗٔ/ٙ/ٕ٘وتػػاري   ،(ٚٓٔ)

 .ىػٕٔٗٔ/ٔ/ٖٓوتاري   ،(ٓٙٚ) :الوزاري رقم

 :الئحػػة صبػػع التربعػػات للوجػػوه اػبَتيػػة الصػػادرة بقػػرار ؾبلػػس الػػوزراء رقػػم (ٕ
 .ىػٜٖٙٔ/ٖ/ٖٓوتاري   ،(ٚٗ٘)

ك القػػػػػػوانُت الػػػػػػيت ربكػػػػػػم نشػػػػػػاط تنظيمػػػػػػات وىػػػػػػي تلػػػػػػ :الفئتتتتتتة الثانيتتتتتتة
ومؤسسػػػػات غػػػػَت رحبيػػػػة سبثػػػػل مصػػػػا، التجػػػػار والُصػػػػناع لػػػػدى اعبهػػػػات الرظبيػػػػة 
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يات وزارة التجػػػػػارة مسػػػػػئولية عػػػػػن تنفيػػػػػذىا ضػػػػػمن سػػػػػئولباؼبملكػػػػػة، وتنػػػػػدرج اؼب
مفهػػػـو ىػػػذه الفئػػػة ينطبػػػق علػػػى نظػػػاـ الرػػػرؼ التجاريػػػة والصػػػناعية و والصػػػناعة، 

والئحتػػػػو  ،ىػػػػػٓٓٗٔ/ٗ/ٖٓوتػػػػاري   ،(ٙ/ـ) :الصػػػػادر باؼبرسػػػػـو اؼبلكػػػػي رقػػػػم
 .ىػٔٓٗٔ/٘/ٕٕوتاري   ،(ٔٚٛٔ) :التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم

وىػذه الفئػة مػػن األنظمػة ىػػي تلػك الػيت تتعلػػق بتنظػيم نشػػاط  :الفئتة الثالثتتة
اعبمعيػػات العلميػػة باعبامعػػات ومؤسسػػات التعلػػيم العػػايل األىليػػة، وىػػذه الفئػػة مػػن 

مػػن ؾبلػػس التعلػػيم العػػايل  صػػبلحية اإلشػػراؼ علػػى تطبيقهػػا إىل كػػل   عاألنظمػػة ترجػػ
 :ووزارة التعليم العايل، ويندرج ربت مفهـو ىذه الفئة اللوائح والقواعد التالية

القواعػػػد اؼبنظمػػػة للجمعيػػػات العلميػػػة باعبامعػػػات السػػػعودية الصػػػادرة  (ٔ
 وتػػػػػاري  ،(ىػػػػػػٕٓٗٔ/٘ٔ/ٓٔ) :بقػػػػػرار ؾبلػػػػػس التعلػػػػػيم العػػػػػايل رقػػػػػم

 .ىػٕٓٗٔ/ٕ/ٔ

 .الئحة اعبامعات األىلية (ٕ

 :الئحػػػػػػة الكليػػػػػػات األىليػػػػػػة الصػػػػػػادرة بقػػػػػػرار ؾبلػػػػػػس الػػػػػػوزراء رقػػػػػػم (ٖ
  . وقواعدىا التنفيذية ،ىػٕٔٗٔ/ٜ/ٔوتاري   ،(ٕٕٔ)

واؼبتعلقػػػػػة  ،القواعػػػػػد التنفيذيػػػػػة الصػػػػػادرة عػػػػػن وزارة التعلػػػػػيم العػػػػػايل (ٗ
بإنشػػػػػاء اؼبؤسسػػػػػات اػبَتيػػػػػة اػباصػػػػػة بػػػػػاألغراض التعليميػػػػػة فػػػػػوؽ 

 .ةالثانوياؼبرحلة 
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وتشػمل ىػذه الفئػػة األنظمػة األساسػية واللػوائح الداخليػػة  :الفئتة الرابعتة
حيػ ث  ولتلك اؼبؤسسات اػبَتية اػباصة اليت يتم إنشاؤىا دبوجػب أوامػر ملكيػة

ف ىذه الفئػة ت اسػتثناؤىا مػن اػبضػوع ألحكػاـ النظػاـ، وبالتػايل مػن اػبضػوع إ
سسػات باسػتقبلؿ كامػل يف إلشراؼ أية جهة حكومية، حي ث تتمتػع ىػذه اؼبؤ 

ويف ىػػػػػذه اغبالػػػػة فػػػػػإف النظػػػػاـ األساسػػػػػي ؽبػػػػػذه  ،إدارة شػػػػؤو ا اإلداريػػػػػة واؼباليػػػػة
اؼبرجػػػع القػػػانوين يف كػػػل مػػػا يتعلػػػق بشػػػؤوف  واؼبؤسسػػػات ولوائحهػػػا الداخليػػػة ىػػػ

كمػا أ ػا زبضػع إلشػراؼ أجهزهتػػا   ،ىػذه اؼبؤسسػات اإلداريػة والتنظيميػة واؼباليػة
مؤسسػػػػة اؼبلػػػػك عبػػػػداهلل بػػػػن : مثلػػػػة ىػػػػذه اؼبؤسسػػػػاتومػػػػن أ ،الرقابيػػػػة الداخليػػػػة

 .عبدالعزيز لوالديو لئلسكاف التنموي، ومؤسسة اؼبلك خالد اػبَتية

املعايري واملتطلبات احملاضبًُ الىاجب علِ ادتنعًات 

تباعها عيد إعدادها ذتطاباتها اواملؤضطات ارترييُ ارتاصُ 

 :ارتتامًُ وقىائنها املالًُ

اؼبعنيػػػػػة بالشػػػػػأف اػبػػػػػَتي والتطػػػػػوعي باؼبملكػػػػػة علػػػػػى أوجبػػػػػت األنظمػػػػػة 
اعبمعيػػػات واؼبؤسسػػػات اػبَتيػػػة اإلتيػػػاف بعػػػدد مػػػن اؼبتطلبػػػات احملاسػػػبية العامػػػة 

كضػػػػػػرورة إمسػػػػػػاؾ ىػػػػػػذه اعبمعيػػػػػػات   وذات العبلقػػػػػػة بالنظػػػػػػاـ احملاسػػػػػػيب ككػػػػػػل
واؼبؤسسػػات لسػػجبلت ودفػػاتر ؿباسػػبية منتظمػػة وفػػق النمػػاذج واألوصػػاؼ الػػيت 

جػػػػػػػوب إفصػػػػػػػاح ىػػػػػػػذه اعبهػػػػػػػات عػػػػػػػن حجػػػػػػػم إيراداهتػػػػػػػا حػػػػػػػددىا النظػػػػػػػاـ، وكو 
ومصػػػػروفاهتا ومصػػػػادر سبويلهػػػػا، كػػػػذلك أوجبػػػػت عليهػػػػا تعيػػػػُت ؿباسػػػػب قػػػػانوين 
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ص لػػػػو بالعمػػػػل باؼبملكػػػػة، غػػػػَت أنػػػػو سػػػػيكوف تركيزنػػػػا علػػػػى تلػػػػك اؼبعػػػػايَت مػػػػرخ  
والقواعد احملاسبية اليت هبب االلتزاـ  ا عند إعداد اغبسػابات اػبتاميػة والقػوائم 

 :وصاً تلك اؼبتعلقة بقضايا القياس والعرض واإلفصاح احملاسيباؼبالية وخص

ويقصػػػد بػػػو عمليػػػة ربديػػػد القػػػيم اؼباليػػػة للبنػػػود  :القيتتتاس المحاستتتبي( أ
الػػواردة يف القػػوائم اؼباليػػة اسػػتناداً إىل معيػػار معػػًتؼ بػػو مػػن جهػػة معػػًتؼ  ػػا، 

لقػد تضػمنت ىػذا و  ،وتتوفر اؼبعطيات اليت تربر االسػتناد إليػو يف عمليػة التقيػيم
والتعػػػػاميم الصػػػػادرة عػػػػن وزارة الشػػػػؤوف  ؾبموعػػػػة التعليمػػػػات والقواعػػػػد احملاسػػػػبية

االجتماعيػػة العديػػد مػػن القواعػػد الواجػػب علػػى اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة 
اػباضػػعة إلشػػرافها االلتػػزاـ  ػػا عنػػد ربديػػد قػػيم البنػػود الػػواردة يف القػػوائم اؼباليػػة 

 (:القياس احملاسيب)

أف تقػػـو اعبمعيػػات واؼبؤسسػػات بتحميػػل حسػػاباهتا أوجػػب النظػػاـ  (ٔ
حىت تتػوفر لػديها يف  وباً ؿبددة الستهبلؾ أصوؽبا الثابتةسَ السنوية نِ 

نهػا مػن  اية العمر اإلنتاجي ؽبذه األصوؿ األمواؿ البلزمػة الػيت سبك  
  .شراء أصوؿ جديدة بدالً من تلك اؼبستهلكة

ألصػػػػػػػوؿ كػػػػػػػذلك قػػػػػػػرر النظػػػػػػػاـ بػػػػػػػأف ربتسػػػػػػػب نسػػػػػػػبة اسػػػػػػػتهبلؾ ا (ٕ
باعتبارىػػا الطريقػػة  وواؼبوجػػودات الثابتػػة وفقػػاً لطريقػػة القسػػط الثابػػت

  .األنسب من حي ث التطبيق على أصوؿ اعبمعيات اػبَتية
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بالنسػػػبة لؤلصػػػوؿ الػػػيت ت اسػػػتهبلؾ قيمتهػػػا دفًتيػػػاً ومػػػا زالػػػت قيػػػد  (ٖ
االسػػتعماؿ لػػدى اعبمعيػػات فإنػػو يػػتم احتسػػاب قسػػط اسػػتهبلكها 

أف يػػتم إعػػادة تقػػدير قيمتهػػا وإضػػافتها بػػنفس النسػػبة السػػابقة بعػػد 
  .إىل قيمة األصوؿ الثابتة يف اؼبيزانية

سػػتعمل طػػواؿ السػػنة فيػػتم احتسػػاب أمػػا بالنسػػبة لؤلصػػل الػػذي م يُ  (ٗ
ؼبئويػػػػػػة احملػػػػػػددة قسػػػػػػط اسػػػػػػتهبلكو بنسػػػػػػبة تعػػػػػػادؿ نصػػػػػػف النسػػػػػػبة ا

، ويف حالػػػة جػػػرى اسػػػتعمالو لفػػػًتة معينػػػة فقػػػط لبلسػػػتهبلؾ أساسػػػاً 
 . عمل فيها بالكاملهبلؾ عن اؼبدة اليت استُ فيتم احتساب االست

بالنسػػػبة للبضػػػائع واألعيػػػاف واؼبػػػواد األخػػػرى اؼبتػػػوفرة لػػػدى اعبمعيػػػة،  (٘
( ؿبضػػػر جػػػرد اؼبسػػػتودع)فقػػػد أوجػػػب النظػػػاـ إعػػػداد ؿبضػػػر يردىػػػا 

   .ا أقلمأو سعر السوؽ، أيه ،وتقدير قيمتها بسعر التكلفة

اػباضػػعة إلشػػراؼ اعبهػػات أمػػا بالنسػػبة للجمعيػػات واؼبؤسسػػات اػبَتيػػة 
اغبكوميػػػة األخػػػرى كػػػالررؼ التجاريػػػة والصػػػناعية، وكمؤسسػػػات التعلػػػيم العػػػايل 

فقػػػػد اكتفػػػػت بػػػػػإيراد نصػػػػوص عامػػػػة تُوجػػػػػب علػػػػى ىػػػػذه اعبمعيػػػػػات  واألىليػػػػة
واؼبؤسسػػػات إعػػػداد حسػػػاباهتا وقوائمهػػػا اؼباليػػػة وفػػػق األصػػػوؿ والقواعػػػد اؼبهنيػػػة 

 وَت احملاسػػػبية اؼبعمػػػوؿ  ػػػا يف اؼبملكػػػةاؼبتعػػػارؼ عليهػػػا، أو وفػػػق القواعػػػد واؼبعػػػاي
دوف أف تتطػرؽ ىػذه النصػوص إىل أيػة تفاصػيل أُخػرى أو تػذكر معػايَت وقواعػد 

ولعػػػل اؼبقصػػػود بتلػػػك القواعػػػد واؼبعػػػايَت ىػػػي تلػػػك القواعػػػد واؼبعػػػايَت . ؿباسػػػبية
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الصادرة عن اؽبيئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت باعتبارىػا اعبهػة الرظبيػة الػيت 
ا النظػػػػػاـ صػػػػػبلحية تنظػػػػػيم مهنػػػػػة احملاسػػػػػبة واؼبراجعػػػػػة ووضػػػػػع األصػػػػػوؿ أعطاىػػػػػ

والقواعػػد احملاسػػبية اؼبتعلقػػة بالعمليػػات اؼباليػػة للجهػػات اغبكوميػػة واػباصػػة علػػى 
ووفقػػػػاً ؽبػػػػذه النصػػػػوص الػػػػواردة يف تلػػػػك األنظمػػػػة فػػػػإف اعبمعيػػػػات  ،سػػػػواء حػػػػد  

يػػػػة القانونيػػػػة مػػػػًة مػػػػن الناحواؼبؤسسػػػػات اػبَتيػػػػة اؼبخاطبػػػػة بأحكامهػػػػا تعتػػػػرب ملزَ 
باعتمػػػاد اؼبعػػػايَت والقواعػػػد احملاسػػػبية الصػػػادرة عػػػن اؽبيئػػػة السػػػعودية للمحاسػػػبُت 

 .القانونيُت عند إعدادىا غبساباهتا وقوائمها اؼبالية 

ىػػػػػو الطريقػػػػػة أو  :واؼبقصػػػػػود بػػػػػو: العتتتتترض فتتتتتي القتتتتتوائم الماليتتتتتة( ب
األسػػػػلوب الػػػػذي يػػػػتم بػػػػو عػػػػرض وتنظػػػػيم البيانػػػػات والبنػػػػود الػػػػواردة يف القػػػػوائم 

طػػػرؽ عػػػرض البنػػػود الػػػواردة يف القػػػوائم اؼباليػػػة، فقػػػد ألػػػـز  اؼباليػػػة، وفيمػػػا ىبػػػص  
تبػػػاع القواعػػػد والتعليمػػػات التاليػػػة عنػػػد باالنظػػػاـ اعبمعيػػػات واؼبؤسسػػػات اػبَتيػػػة 

 :اليةإعدادىا غبساباهتا وقوائمها اؼب
بالنسػػبة للتربعػػات العينيػػة الػػواردة للجمعيػػة كأصػػوؿ ثابتػػة فإنػػو يػػتم  -ٔ

حسػاب األمػواؿ الثابتػة  :مػن: على النحو التػايلتسجيلها مباشرة ً 
وال يػػػتم إدراجهػػػا . مػػػاؿ اعبمعيػػػة :إىل( ، أراضػػػي، سػػػياراتمبػػػاين)

 .ضمن حساب اإليرادات واؼبصروفات

  .اإليرادات واؼبصروفاتهبب ترميز بنود اؼبيزانية العمومية وحساب  -ٕ
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مػػن بيػػاف اؼبقبوضػػات  هبػػب إبػػراز قيمػػة الزكػػاة صبعػػاً وتوزيعػػاً يف كػػل   -ٖ
وذلػك لتوضػيحها  وواؼبدفوعات، وحساب اإليرادات واؼبصػروفات

منهػا وفػق أحكػاـ الشػريعة  وما ُصػرؼؼبقدمي الزكاة دبا ت ربصيلو 
  .اإلسبلمية

إعػػداد اؼبيزانيػػة العموميػػة وحسػػاب اإليػػرادات واؼبصػػروفات وقائمػػة  -ٗ
 :يتبالعػاـ السػابق وفػق اآل شاملة مقارنةً الاؼبقبوضات واؼبدفوعات 

وأف يػػتم  -األصػػوؿ واػبصػػـو  -علػػى شػػكل أفقػػي مػػن جػػانبُت )
تػػػػػرؾ مسػػػػػاحة كافيػػػػػة يف صػػػػػفحة اؼبيزانيػػػػػة ػبػػػػػتم اعبمعيػػػػػة وتواقيػػػػػع 

   (. أعضاء ؾبلس اإلدارة

٘- 
الػػػػة انتهػػػػاء السػػػػنة اؼباليػػػػة وم تػػػػرد إىل اعبمعيػػػػة إعانػػػػة الػػػػوزارة يف ح 

مػػػػػػػن : ل كػػػػػػػإيراد مسػػػػػػػتحق بالقيػػػػػػػد التػػػػػػػايلالسػػػػػػػنوية فإ ػػػػػػػا ُتسػػػػػػػج  
نػػػت إعانػػػة اإليػػػرادات، أمػػػا إذا كا/اإليػػػرادات اؼبسػػػتحقة إىل حػػػػ/حػػػػ

اإلعانػة اإلنشػائية اؼبسػتحقة /مػن حػػ: يتل كػاآلإنشػائية فإ ػا تسػج  
   . ماؿ اعبمعية/إىل حػ

واؼبقصػػود باإلفصػػاح ىنػػا ىػػو أف يػػتم إيػػراد : اإلفصتتاح المحاستتبي( جتتت
صبيػػع اإليضػػاحات والتفصػػيبلت اؼبتعلقػػة بػػالبنود الػػواردة يف القػػوائم اؼباليػػة عنػػد 

مػػع تػػدعيمها  ،إعػػدادىا ضػػمن اغبسػػاب اػبتػػامي للجمعيػػة أو اؼبؤسسػػة اػبَتيػػة
عكػػػس وذلػػػك حػػػىت ي وباؼبسػػػتندات والسػػػجبلت اغبسػػػابية الػػػيت تثبػػػت صػػػحتها
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اغبسػػاب اػبتػػامي دبػػا يتضػػمنو مػػن حسػػابات وبيانػػات ماليػػة الوضػػع اؼبػػايل ؽبػػذه 
ىػػػػذا ولقػػػػد ألػػػػـز النظػػػػاـ اعبمعيػػػػات واؼبؤسسػػػػات . اعبمعيػػػة أو اؼبؤسسػػػػة اػبَتيػػػػة

اػبَتيػة بػػإيراد صبيػػع البيانػػات واغبسػػابات التفصػػيلية اؼبتعلقػػة ببنػػود القػػوائم اؼباليػػة 
اؼبسػتندات والسػجبلت احملاسػبية الػيت ضمن حساباهتا اػبتامية مع إرفاؽ صبيػع 
 :تؤكد صحتها وذلك على النحو التايل

هبب إعػداد ؿبضػر يػرد الصػندوؽ يف  ايػة السػنة اؼباليػة بعػد إسبػاـ عمليػة  -ٔ
 . قفل السجبلت اؼبالية

مػػػع  وهبػػػب إعػػػداد ؿبضػػػر يػػػرد اؼبسػػػتودع غبصػػػر البضػػػائع واؼبػػػواد األخػػػرى -ٕ
  .بياف لقيمتها اؼبقدرة

ات غػػَت الصػػاغبة لبلسػػتعماؿ مطلقػػاً وال يبكػػن االنتفػػاع بالنسػػبة للموجػػود -ٖ
فبلبػػػػػد مػػػػػن جردىػػػػػا وإعػػػػػداد   ومنهػػػػػا بػػػػػالبيع وقػػػػػرر ؾبلػػػػػس اإلدارة إتبلفهػػػػػا

 ػػا، وربريػػر ؿبضػػر بعمليػػة اإلتػػبلؼ وبالتػػايل إنزاؽبػػا مػػن سػػجل  كشػػوفاتٍ 
 . األصوؿ الثابتة دبوجب احملضر اؼبذكور

والػػواردة للجمعيػػة بطريػػق  مػػن اؼبوجػػودات الثابتػػة ضػػرورة إعػػداد بيػػاف بكػػل   -ٗ
 الشراء خبلؿ السػنة اؼبنتهيػة، وكػذلك تلػك الػواردة بطريػق التػربع مػع بيػافٍ 
بقيمتهػػا وتػػاري  ورودىػػا للجمعيػػة، وأيضػػاً طريقػػة توزيعهػػا علػػى خػػدمات 

مػػع  ،اعبمعيػػة وأنشػػطتها اؼبختلفػػة واألرصػػدة اؼبتبقيػػة منهػػا يف  ايػػة السػػنة
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صػػػكوؾ شػػػرعية )يتهػػػا للجمعيػػػة إرفػػػاؽ صبيػػػع اؼبسػػػتندات الػػػيت تثبػػػت ملك
  (.واستمارات سيارات

وإفرادىػػػا  ،ربصػػػيلو مػػػن الزكػػػاة ومقػػػدار اؼبنصػػػرؼ منهػػػا بيػػػاف مقػػػدار مػػػا ت   -٘
   .لتمييزىا عن باقي التربعات األخرى الواردة للجمعية وببند خاص  ا

هبػػػب إعػػػداد اؼبيزانيػػػة العموميػػػة وحسػػػاب اإليػػػرادات واؼبصػػػروفات وقائمػػػة  -ٙ
  .بالعاـ السابق نةً ومقارَ  وعات شاملةً اؼبقبوضات واؼبدف

اغبصػػػػوؿ علػػػػى شػػػػهادات مػػػػن البنػػػػوؾ الػػػػيت تتعامػػػػل معهػػػػا اعبمعيػػػػة تبػػػػُت  -ٚ
أرصػػػدة اعبمعيػػػة لػػػديها يف  ايػػػة العػػػاـ اؼبػػػايل، وإعػػػداد مػػػذكرات التسػػػوية 
البلزمػػة يف حالػػة اخػػتبلؼ الرصػػيد بالبنػػك عػػن الرصػػيد الػػدفًتي مػػن واقػػع 

مع بياف أرقػاـ الشػيكات ومبالرهػا الػيت صػدرْت وم  والسجبلت باعبمعية
تُقػػػدـ للصػػػرؼ والشػػػيكات الػػػيت وردت للجمعيػػػة وقُػػػدمت للبنػػػك وم تػػػرد 

  .بكشوؼ اغبساب

مػػن نشػػاطاهتا  نشػػاطٍ  هبػػب علػػى اعبمعيػػة أو اؼبؤسسػػة اػبَتيػػة ربميػػل كػػل   -ٛ
حبيػ ث  ،الرواتب واألجور واؼبكافػآت واإلهبػارات: مثل ،دبصروفاتو الفعلية

ل كػػػل نشػػػاط دبػػػا ىبصػػػو منهػػػا دوف ربميلهػػػا صبيعػػػاً لبنػػػد اؼبصػػػروفات وبمػػػ
  .العمومية واإلدارية
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مصػروفات اللجنػة : فبل يذكر مثبلً  وهبب إيضاح نوع مصروفات النشاط -ٜ
أو  ،أو طارئػة ،مسػاعدات دائمػة)بػل يبػُت نػوع اؼبصػروفات  واالجتماعية

  .(اخل ..أو ربسُت مساكن ،أسرة مسجوف

واؼبؤسسػػػات اػبَتيػػػة إعػػػداد كشػػػوؼ اسػػػتهبلؾ هبػػػب علػػػى اعبمعيػػػات  -ٓٔ
عامػػػػػػػة ألنػػػػػػػواع اؼبوجػػػػػػػودات الثابتػػػػػػػة  مػػػػػػػع خبلصػػػػػػػةٍ  واؼبوجػػػػػػػودات الثابتػػػػػػػة
ومػػػػػػػػدة  - أثنػػػػػػػػاء العػػػػػػػػاـ اؼبػػػػػػػػايل اؼبنتهػػػػػػػػي -سػػػػػػػػتبعادات واإلضػػػػػػػػافات واال

 .....ستهبلؾ العاـ الوا ،االستهبلؾ

بالنسبة للجمعيات اليت يوجد لػديها نشػاط يتعلػق بريػاض األطفػاؿ، فإنػو  -ٔٔ
يلزمهػػػا إعػػػداد حسػػػاب ؽبػػػذا النشػػػاط مشػػػتمبلً علػػػى اإليػػػرادات واؼبصػػػروفات 

   .مفصلًة مع توضيح مبالغ االشًتاكات اؼبخفضة واغباالت اؼبعفاة

ىػػػذا بالنسػػػػبة ؼبػػػػا ورد يف األنظمػػػػة الػػػيت ربكػػػػم أنشػػػػطة اعبمعيػػػػات واؼبؤسسػػػػات 
اػبَتيػػػػػػة اػباضػػػػػػعة إلشػػػػػػراؼ وزارة الشػػػػػػؤوف االجتماعيػػػػػػة، أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لتلػػػػػػك 

كػػالررؼ التجاريػػة والصػػناعية   -ػباضػػعة إلشػػراؼ اعبهػػات اغبكوميػػة األخػػرى ا
فإنػو ينطبػق  - وكاعبمعيات العلمية وكمؤسسات التعلػيم العػايل األىليػة وغَتىػا
وذلػػػػػك علػػػػػى  وعليهػػػػػا ىنػػػػػا مػػػػػا ينطبػػػػػق عليهػػػػػا يف موضػػػػػوعي القيػػػػػاس والعػػػػػرض

  .منهما التفصيل الوارد يف كل  

أف النصػػػوص الػػػواردة يف بعػػض األنظمػػػة واللػػػوائح ذات  :وُيبلحػػظ بشػػػكٍل عػػاـ
العبلقػػػػة بالقطػػػػاع اػبػػػػَتي والتطػػػػوعي جػػػػاءت صػػػػياغتها علػػػػى درجػػػػة كبػػػػَتة مػػػػن 
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بػػل إف بعػػض ىػػذه  والرمػػوض واإل ػػاـ بعضػػها يصػػل إىل حػػد   حػػىت أفالعمػػـو 
النصػػػوص قػػػػد خػػػػبل بالكليػػػػة مػػػػن ذكػػػػر أي إشػػػػارة إىل طبيعػػػػة اؼبعػػػػايَت احملاسػػػػبية 

ا من قبل اعبهات اػباضعة ألحكامها، وىو األمػر الػذي بػبل الواجب العمل  
مػػػن االختبلفػػػػات واالجتهػػػادات مػػػػن قبػػػل اعبهػػػػات  شػػػك يفػػػػتح البػػػاب لكثػػػػَتٍ 

مشػروع وضػع معػايَت  ءكمػا أنػو األمػر الػذي دعػا إىل بػد،  ة عػن تطبيقهػاسئولاؼب
 . للجهات اػبَتية
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 األمز الثالث

العاملني واملتطىعني املػازنني يف  بسامج حتفًص

 :تينًُ االضتجناز يف ادتهات ارترييُ

إىل العديػػد مػػن الدراسػػات  موضػػوع التحفيػػز يف اعبهػػات اػبَتيػػة حباجػػةٍ 
واؼبؤلفػػػات الػػػيت ذبمػػػع بػػػُت اػبػػػربة النابعػػػة مػػػن احتياجػػػات وواقػػػع العمػػػل اػبػػػَتي 

مسػػَتتو اؼبباركػػة، واألنظمػػة الػػيت يػػدور يف فلكهػػا والنػػواحي الشػػرعية الػػيت ربكػػم 
 . وبُت اؼبعرفة اإلدارية بأدبيات ونظريات وأطروحات وأفكار التحفيز

فإننػػػا سػػػنتعرض  ووألف ىػػػذا الكتػػػاب غػػػَت متخصػػػص يف ىػػػذا اؼبوضػػػوع
وىػػػي أنبيػػػة وجػػػود نظػػػاـ وسياسػػػات ربفيػػػز  ،للتحفيػػػز مػػػن ناحيػػػة واحػػػدة فقػػػط

باختصػػػار  وىػػػذا يػػػدعونا للتعػػػرض، تسػػػاعد يف تنميػػػة اسػػػتثمارات اعبهػػػة اػبَتيػػػة
 : للنقاط التالية

ػ ىػو ؾبموعػة الػدوافع الػيت :التحفيػز :أوالً  س العػاملُت ألداء العمػل ربم 
 .أفضل وأسرع بشكلٍ 

 :التحفيز أصناؼ :ثانياً 

 .والطموح ،الرغبة :الذاتية الداخلية مثل الدوافع :وىي داخلي تحفيز
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 ،والرواتػػػب ،اؼبكافػػػآت :مثػػػل ،الػػػدوافع اػبارجيػػػة :وىػػػي ربفيػػػز خػػػارجي
 .وخطابات الشكر ،والًتقيات

 :اغبوافز أنواع :ثالثاً 

 ...اؼبادية، اؼبشاركة يف األرباح زيادة الراتب، اؼبكافآت: اؼبادية اغبوافز

خطابػػات الشػػكر، اؼبشػػاركة يف صػػنع القػػرار، شػػهادات : اغبػػوافز اؼبعنويػػة
 ...التقدير

 :العوامل اليت تساعد على ربفيز العاملُت: رابعاً 
 .وقناعتو بأنبية اعبهة اػبَتية وأنو عضو مهم يف مسَتهتاشعور العامل  -
وإشراكهم يف  ،والتواصل معهم ،اىتماـ اإلدارة بالعاملُت -

  .التخطيط واألفكار واؼبشاريع
 . وليس باألقدمية وغَتىا ،والًتقي يف العمل باإلقبازات ،ربط اؼبكافآت -
حاجة األمن الوظيفي،  :مثل ،إشباع احتياجات األفراد اؼبختلفة -

 .الذات وحاجة ربقيق ،وحاجة التقدير ،وحاجة االنتماء
 : التحفيز قاتمعو   :خامساً 
 . عدـ وضوح أىداؼ إدارة اعبهة اػبَتية -
 .فبل يُعرؼ اعبيد من غَته وعدـ متابعة العاملُت -
  .لتصحيح األخطاء وقلة التوجيو ،قلة التدريب على العمل -
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وشعورىم باػبوؼ ألي  ،اإلدارة والعاملُت ضعف التواصل بُت -
 .إغبلؽ اعبهة اػبَتية :مثل ،سبب

وتضارب  ،القيادات وتعدد ،كتعدد القرارات  :اإلدارية األخطاء -
  .أوامرىا وإىانة العاملُت

 :بعض صور ربفيز العاملُت :سادساً 
 . أو كتابياً  ،اؼبدح والثناء والتقدير شفهياً  -
 .اؼبكافآت اؼبالية والعموالت -
 .التفويض يف العمل ومنح الصبلحيات -
  .ةيومُت عطلة إضافي إعطاء يـو أو -
 .اغباسب أجهزة :مثل ،توفَت مكتب أو ذبهيزات جديدة -
 .واغبصوؿ على مسمى وظيفي أعلى ،الًتقية -

ًُ اذتىافص املاديُ ليجاح االضتجناز يف ادتهات ارترييُ  : أهن

التحفيػػػػز بصػػػػورتو يصػػػػعب تقيػػػػيم واقػػػػع أداء اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة يف تطبيػػػػق 
الشػػمولية والػػيت تػػؤثر إهبابػػاً أو سػػلباً علػػى قبػػاح ونشػػاط ومسػػَتة اعبهػػة اػبَتيػػة 

غػػػػػَت أننػػػػا نػػػػػرى أف أمػػػػاـ اعبهػػػػػات اػبَتيػػػػة الكثػػػػػَت مػػػػن العمػػػػػل  وبشػػػػكٍل كامػػػػل
 . لتحسُت برامج التحفيز ضمن نظامها اإلداري الشمويل
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سػػػػػتثمارات ألف اال وإال أننػػػػػا حباجػػػػػة إىل الًتكيػػػػػز علػػػػػى التحفيػػػػػز اؼبػػػػػادي
وال يبكن أف يشارؾ فيها أي فػرٍد ونتوقػع منػو أف يكػوف سػبباً ، مرتبطة باألمواؿ

 -يف توفَت مبالغ وإيرادات عاليػة علػى اعبهػة اػبَتيػة  –بعد توفيق اهلل تعاىل  -
مث ال يكػػػوف لػػػو  -يُفػػػًتض أف تكػػػوف ىػػػذه اإليػػػرادات أضػػػعاؼ راتبػػػو السػػػنوي 

متنػػػاغم مػػػع  غػػػَتُ  ذلػػػك أمػػػرٌ ، يػػػةنصػػػيب منهػػػا بشػػػكٍل نظػػػامي واضػػػح مػػػن البدا
 . الطبيعة البشرية

وال يبكننػػػا يف ىػػػذا اجملػػػاؿ احملػػػدود مناقشػػػة أصػػػحاب تلػػػك القناعػػػة الػػػيت 
وال ينبرػػي أف نعطيػػو ، تػػرى أف ىػػذا واجػػب اؼبوظػػف الػػذي يقػػـو بػػو مقابػػل راتبػػو

ألنػػٍت أعتقػػػد أف أصػػحاب ىػػػذه القناعػػة بعيػػػدوف   وفػػوؽ راتبػػػو أي مبػػالغ أخػػػرى
 . الواقع وما يفرضو من تريٍَت إداري جذري يف اعبهات اػبَتيةالبعد عن  كل  

للعػاملُت ( حػوافز)ومع علمنا بأف ىناؾ اختبلفاً حوؿ دفع مبالغ نقديػة 
يػرى فيػو  يف وقػتٍ  - حيػ ث يػرى الػبعض عػدـ جػواز ذلػك - يف صبع التربعات

من الباحثُت شػرعية وْضػع نسػٍب مػن قيمػة التربعػات اؼباليػة ؼبػن سػاىم يف  عددٌ 
ؼبػػا لػػذلك مػػن فوائػػد علػػى انتقػػاء  وإهبػػاد ىػػذا اؼبػػورد سػػواًء أكػػاف ماليػػاً أـ عينيػػاً 

وقػػد ، واسػػتقطاب اؼبزيػػد فبػػن يسػػاند اعبهػػة اػبَتيػػة وأىػػدافها ،األسػػاليب اؼبػػؤثرة
 -قػاـ بعػض البػػاحثُت بػاقًتاح أف تُػػدفع أمػواؿ اغبػػوافز مػن اؼبػػاؿ العػاـ للجمعيػػة 

 . شرعي ذبنباً ألي حرجٍ  - ضمن مصروفاهتا وليس من أمواؿ اؼبتربع
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 :نموذج
جهػػة خَتيػػة وجػػدْت أثػػراً كبػػَتاً للحػػوافز اؼباديػػة يف تنميػػة إيراداهتػػا اؼباليػػة، 

قػػػػػت السياسػػػػػة التحفيزيػػػػػة التاليػػػػػة يف األمػػػػػواؿ الػػػػػواردة مػػػػػن االسػػػػػتقطاعات فطب  
 : الشهرية من رواتب اؼبوظفُت

مػػػػن قيمػػػػة االسػػػػتقطاع  %ٓ٘مػػػػل لػػػػدى اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة علػػػػى اوبصػػػػل الع
ىػذه  الشهري اعبديد الذي كػاف سػبباً يف إحضػاره وربطػو  ػذه اعبهػة، وتسػتمر  

شػػػهرياً  %ٕ٘النسػػبة ؼبػػدة سػػتة أشػػهر، مث تػػػنخفض يف السػػتة أشػػهر التاليػػة إىل 
ويسػػػػػتمر كامػػػػػل  ،لعامػػػػػللاؼبعطػػػػػاة نسػػػػػبة المػػػػػن قيمػػػػػة االسػػػػػتقطاع، مث تتوقػػػػػف 

اؼبوظفُت واؼبوسرين وَمػن يػدخل يف  حي ث أف أغلب واالستقطاع للجهة اػبَتية
 .  أف يوقفها بعد ذلك االستقطاعات الشهرية ال وبب  

 و اغبػدي ث إىل أنبيػة تقػدًن اغبػوافز بنػاءً ومع ذلك فإنٍت ىنا أريد أف أوج  
وخػػػػبلؿ تكوينهػػػػا وتنميتهػػػػا  ،علػػػػى اإليػػػػرادات الػػػػيت تػػػػأيت نتيجػػػػة االسػػػػتثمارات

ألف  ووتفعيلهػػػػػا لصػػػػػا، اعبهػػػػػة اػبَتيػػػػػة بعيػػػػػداً عػػػػػن اغبػػػػػوافز اؼبرتبطػػػػػة بالتربعػػػػػات
اؼبوظػػف الػػذي سػػيقـو باالسػػتثمار إذا م هبػػْد شبػػرة جهػػده تػػنعكس علػػى اعبهػػة 
اػبَتيػػة وعلػػى حياتػػو الشخصػػية والعائليػػة، فقػػد ينصػػرؼ للعمػػل اػبػػاص لصػػا، 

خاصػة أو خَتيػة  -أخػرى  أو سيًتكها إىل جهػةٍ ، نفسو بعيداً عن اعبهة اػبَتية
 . ر جهوده وفكره بشكٍل أكربتقد   -

 يبقى التركيز على األجر والنجاح األخروي .. مع كل الحوافز
 أكبر أىمية وأكثر تأثيراً 
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صىز اذتىافص املاديُ اليت ىكرتح تطبًكها يف ادتهات 

 : ارترييُ

من يستقطب فرصة اسػتثمارية ربقػق  كل  :حافز الفرصة المميزة: أوالً 
 %٘ٔمقطػوع يعػادؿ  فإنو وبصػل علػى مبلػغٍ  ،عائداً للجهة اػبَتية ببل تكاليف

 . من قيمة العوائد

 :مثال
 ،استطاع استقطاب شركة تضػع لوحػة إعبلنيػة علػى مبػاين اعبهػة اػبَتيػة

 . وتدفع كافة التكاليف البلزمة ،لايرمقابل إهبار سنوي ربع مليوف 

مػػػن وُبقػػػق عائػػداً رحبيػػػاً يزيػػػد عػػػن  كػػػل: حتتتافز الربحيتتتة الستتتريعة :ثانيتتاً 
 - االسػػتثمار ءمػػن سػػنة مػػن بػػد ر خػػبلؿ أقػػلعلػػى رأس اؼبػػاؿ اؼبسػػتثمَ  - %ٖٓ

 . من صايف الربح %ٓٔوبصل على 

 :مثال
 ،اعبهػػػة اػبَتيػػػة بتػػػاجٍر اشػػػًتى بضػػػاعة بتمويػػػل مػػػن اعبهػػػة اػبَتيػػػة ربػػػطَ 

وسػػدد مسػػتحقاهتا خػػبلؿ سػػتة أشػػهر برحبيػػة جيػػدة، أو بػػاع عقػػاراً سبلكػػو اعبهػػة 
 . اػبَتية برحبية جيدة جداً مقارنة بسعر السوؽ وحركتو

مرتفعػة  عػن مشػروٍع مػا نتػائجَ  سئوؿق اؼبعندما وبق  : حافز األداء: ثالثاً 
أسػػرع مػن اؼبتوقػػع،  ق ىػػدؼ اػبطػة بشػكلٍ باػبطػة اؼبتفػػق عليهػا، أو وبق ػ مقارنػةً 
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أو ينقػػػػل اؼبشػػػػروع مػػػػن مرحلػػػػة اػبسػػػػارة إىل الرحبيػػػػة، أو يبيػػػػع اؼبشػػػػروع بطريقػػػػة 
علػػػػى نوعيػػػػة  ر بنػػػػاءً يبكػػػػن االتفػػػػاؽ عليهػػػػا مبكػػػػراً تُقػػػػد   نسػػػػبةً  يسػػػػتحق  ، متميػػػػزة
 . اؼبشروع

مػػػن وبقػػػق للجهػػػة اػبَتيػػػة  كػػػل  :حتتتافز الشتتتراكات والتحالفتتتات: رابعتتتاً 
وبصػػػل ، كس علػػػى إيراداهتػػػا وتنفيػػػذ مشػػػروعاهتاتػػػنع شػػػراكة أو ربالفػػػاً مػػػع جهػػػةٍ 

مػػػػثبًل، ويُبكػػػػن ابتكػػػػار حػػػػوافز  لاير ٓٓٓ،ٕ٘علػػػػى مبلػػػػغ مقطػػػػوع فػػػػوراً قيمتػػػػو 
 .  عن متابعة ىذا التحالف وربقيق نتائجومسئوالً مثل أف يكوف  ،إدارية

 :مثال
ػػ ـ ربػػالف بػػُت اعبهػػة اػبَتيػػػة ان مػػػن إسبػػأحػػد اؼبػػوظفُت أو اؼبتطػػوعُت سبك 

ألحػػػد مشػػػاريع اعبهػػػة  لتقػػػـو الشػػػركة بتمويػػػل كامػػػل وذباريػػػة كػػػربىوبػػػُت شػػػركة 
أو  ،وتشػػارؾ يف تطػػويره وتطػػوير اعبهػػة اػبَتيػػة إداريػػاً مػػع ىػػذا اؼبشػػروع ،اػبَتيػػة

ليقػـو باستضػافة مناسػبات  وقاـ بعمل اتفاقية بػُت اعبهػة اػبَتيػة وأحػد الفنػادؽ
 .وضيوؼ اعبهة اػبَتية ؾباناً 

سػػػعي  %٘،ٕمثػػػل دفػػػع مبلػػػغ : عليهتتتاالحتتتوافز المتعتتتارف : خامستتتاً  
 عنػػػد اؼبشػػػاركة يف مشػػػروٍع متميػػػز ت   %٘أو  ،الوسػػػطاء يف عمليػػػات بيػػػع العقػػػار

 . داللة اعبهة اػبَتية عليو ِمن قبل أحد اؼبتطوعُت

وىكذا يبكننا اقػًتاح وتقػدًن العديػد مػن بػرامج اغبػوافز اؼبػؤثرة يف مسػَتة  
إال أننػػػا نؤكػػػد  وة بتوفيػػػق اهلل تعػػػاىلعمليػػػة االسػػػتثمار وقباحهػػػا يف اعبهػػػة اػبَتيػػػ
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علػػى أف ىنػػاؾ أساسػػاً للتحفيػػز يتمثػػل يف تبػػٍت أىػػداؼ واضػػحة للجهػػة اػبَتيػػة 
مث عػػػػدـ إغفػػػػاؿ ، ومهػػػػاـ ؿبػػػػددة للعػػػػاملُت مػػػػع مراعػػػػاة إشػػػػراكهم يف صػػػػياغتها

 ،وعمػػػػل بػػػػرامج اجتماعيػػػػة ،دفْػػػػع الرواتػػػػب يف وقتهػػػػا :مثػػػػل ،النقػػػػاط األساسػػػػية
 .  وغَت ذلك ،والعدؿ بُت اؼبوظفُت

 : مالحظات هامُ يف مىضىع التخفًص

اغبوافز هبب أف تكوف جزءًا من نظاـ كامل يشمل نظاـ وضع : أوالً 
 . األىداؼ واختيار العاملُت وغَته

تواكب مع النمو اؼبستهدؼ البد من إعداد نظاـ اغبوافز لي: ثانياً 
 .لنشاط اعبهة اػبَتية

وداخل .. لف من صبعية ألخرىنظاـ األىداؼ واغبوافز قد ىبت: ثالثاً 
وأحياناً قد ىبتلف نظاـ اغبوافز يف .. اعبهة اػبَتية قد ىبتلف من إدارة ألخرى

لذلك قد ال  ..داخل اإلدارة الواحدة من قسم آلخر ومن موظف آلخر
إىل أخرى من غَت أف نقـو دبا يلـز  كباوؿ نقل أنظمة اغبوافز من جهةٍ يصلح أف 

 . من تعديل وتدقيق دبا يتناسب مع حاؿ وواقع اعبهة اػبَتية

هبب ابتكار نظاـ حوافز تشجيعية لرؤساء األقساـ واإلداريُت : رابعاً 
واؼبتطوعُت حىت يندفع اعبميع كبو األىداؼ ويبذلوف اؼبزيد لتحقيق الطموحات 

 . اليت بعد تلك األىداؼ
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أف تكوف األنظمة اؼبالية واحملاسبية يف اعبهة اػبَتية   بد  ال :خامساً 
. حفظ حقوؽ العاملُت وربقيق العدالة يف تطبيق نظاـ التحفيز متكاملةو حىت يتم  

وسيجد القارئ الكرًن يف اعبزء التايل بعد ىذه اؼببلحظات حديثًا وافيًا حوؿ 
 . األنظمة اؼبالية واحملاسبية

من تطبيقها، حىت لو   ال بد  .. اغبوافز التشجيعية ظاـبعد اعتماد ن :سادساً 
كما يعٍت . كاف ذلك يؤدي إىل حصوؿ موظٍف على مبالغ مالية سباثل راتبو وتزيد

.. ف  اذلك أنبية ازباذ إجراءات صارمة ذباه كل من ال وبقق األىداؼ اؼبكل  
 . فتكوف ىناؾ حوافز للمنتجُت، وعقوبات للمقصرين

 : يظ القرآن الكريم بجدةنموذج جمعية تحف
كامػل لوضػع   ربديد ىدؼ كػل قسػم وكػل موظػف مػن خػبلؿ نظػاـٍ  يتم  
الرواتػػػب والسػػػيارات )م اغبػػػوافز حبيػػػ ث ال تزيػػػد اؼبصػػػاريف رَسػػػمث تُ .. األىػػػداؼ
نح اؼبوظػػػف اؼبيػػػداين ويُبػػػ. مػػػن إصبػػػايل الػػػدخل السػػػنوي %٘ٔعػػػن ( والعمػػػوالت

نسػػػػبة مػػػػن الػػػػدخل الشػػػػهري، واؼبوظػػػػف اإلداري نسػػػػبة مػػػػن راتبػػػػو عنػػػػد ربقيػػػػق 
كمػػػا أف كػػػل موظػػػف جديػػػد يعػػػٍت إضػػػافة نصػػػف . األىػػػداؼ بنسػػػب متفاوتػػػة

عػدـ ذبػاوز : وىناؾ حافز سنوي غَت اغبافز الشػهري، مػن عناصػره. لايرمليوف 
  (%٘ٔالػ ) اؼبصروفات نسبة
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 زابعاألمز ال

بناء السمعة اغبسنة للجهػة اػبَتيػة وسػيلة مهمػة ربتػاج فكػراً اسػًتاتيجياً 
أسػػػػػػباب  فػػػػػػإف الصػػػػػػورة الذىنيػػػػػػة مػػػػػػن أىػػػػػػم   ويف تنميػػػػػػة االسػػػػػػتثمارات لتصػػػػػػب  

بػػل وتقػػديبها إىل اعبهػػة  واسػػتقطاب الػػدعم وقبػػوؿ اجملتمػػع لتنميػػة االسػػتثمارات
ففػػي األوىل ينظػػر : وزبيػػل الفػػرؽ بػػُت ىػػاتُت الصػػورتُت. منهػػا اػبَتيػػة بػػبل طلػػبٍ 

الػػػداعم إىل اعبهػػػة اػبَتيػػػة باعتبارىػػػا طالبػػػة مػػػاؿ، ويريػػػد أف يرضػػػي شػػػعوره بأنػػػو 
ويف الصػػػػورة الثانيػػػػة ينظػػػػر الػػػػداعم إىل اعبهػػػػة . دعمهػػػػا يف كػػػػل مػػػػرة دببلػػػػغ زىيػػػػد

  .و ورغبتو بفعل اػبَت وتوجيو اؼباؿ إىل اؼبكاف الصحيحاػبَتية أ ا تليب حاجت

 : ختصص ادتهُ ارترييُ

واحملػػػػور األوؿ الػػػػذي يػػػػرتبط باعبهػػػػات اػبَتيػػػػة يف صػػػػورهتا الذىنيػػػػة ىػػػػو 
ر مػػػػوارد ماليػػػػة يظهػػػػر حيػػػػ ث أنػػػػو مػػػػن اؼببلحػػػػظ أف تػػػػأثَت عػػػػدـ تػػػػوف   وزبصصػػػػها
متعػددة  اؽبػدؼ نفسػو وأصػبحت كرب يف اعبهات اػبَتيػة الػيت سػلكتأبشكل ٍ 

األنشطة فاستنزفْت مواردىا بدالً مػن التخصػص يف النشػاط أو اؼبنطقػة أو غػَت 
إف السػػػػباؽ أو التنػػػػافس علػػػػى قػػػػرار أىػػػػل اػبػػػػَت مػػػػن خػػػػبلؿ الػػػػدعوات . ذلػػػػك

واالتصػػػاالت واإلعبلنػػػات والوسػػػائل أحػػػدث نوعػػػاً مػػػن اػبلػػػط لػػػدى اؼبتربعػػػُت 
مػػػا دفػػػع وىػػػو  ،وكػػػم يسػػػتحق ذاؾ ،عمػػػن يسػػػتحق التػػػربع، وكػػػم يسػػػتحق ىػػػذا
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بعض أىل اػبَت للتفكَت يف إقامة مؤسسات وصبعيات خَتية شخصية يتحمػل  
. ضػماناً لوصػػوؿ تربعاتػو للفئػػة اؼبسػتهدفة ويف الوقػػت الػذي ىبتػػاره وتبعاهتػػا كػل  

 حباجػة إىل تكامػل جهػود خاصػةً ( أو العمل اػبَتي بشكل عاـ)إف اعبمعيات 
تبػٍت اسػًتاتيجيات  من اعبمعيات ذات التخصػص اؼبشػًتؾ، حبيػ ث تػتمكن مػن

ػ ع مػن دائػرة خػدماهتا ومشػاريعها، وتقػدـ وطنية، وتتصدى لقضايا حيويػة وتوس 
 .أرقى مستوى فبكن من تلك اػبدمات إىل أكرب قطاع من اؼبستفيدين

 : صفات ومعايري لبياء الطنعُ اذتطيُ للجهُ ارترييُ

ىنػػػاؾ معػػػايَت للصػػػفات اؼبميػػػزة للشػػػركات ذات السػػػمعة اغبسػػػنة نشػػػرهتا 
شػػركة، ىػػذه  مائةة ػبمسػػمػػن خػػبلؿ عمليػػة مسػػحي   (Fortune)ؾبلػػة فورتشػػن 

ؿبػػاور سػػنذكرىا ونشػػَت إىل آليػػة تطبيقهػػا يف اعبهػػات  يػػةالصػػفات تركػػزْت يف شبان
ؼ مػػػػا فإنػػػػو سػػػػو  ه الصػػػػفات يف نشػػػػاطٍ ذواؼبفػػػػًتض أنػػػػو إذا تػػػػوفرت ىػػػػ، اػبَتيػػػػة

 .يكتسب ظبعة حسنة لدى صبهوره ويف ؾبتمعو

وىذه الصفة تشػًتؾ يف اعبهػات الرحبيػة )جودة اإلدارة   :الصفة األولى
 .(واػبَتية

حسػػػنة مػػػا م يكػػػن لػػػديها إدارة  ال يبكػػػن أف ربظػػػى اعبهػػػة اػبَتيػػػة بسػػػمعةٍ 
مسػػتقرة وثابتػػة، وعلػػى مسػػتوى مػػن التنظػػيم والفهػػم غبقيقػػة دور اعبهػػة يف اجملتمػػع، 

 . وحقيقة دورىم يف احملافظة على الرؤية والقيم اليت تتبناىا اعبهة اػبَتية
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والػػػػػػذي  - يف أحػػػػػػد االجتماعػػػػػػات اػباصػػػػػػة بػػػػػػالتخطيط االسػػػػػػًتاتيجي
قػػػػاـ  - إدارة إحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة حضػػػػره قرابػػػػة عشػػػػرة أعضػػػػاء مػػػػن ؾبلػػػػس

ىػػل أنػػتم متفقػػوف علػػى أولويػػة األىػػداؼ : اؼبستشػػار بطػػرح سػػؤاؿ شػػفهي قػػائبلً 
اليت هبب أف ربققوىا من خبلؿ ؾبلس اإلدارة؟ كانت اإلجابػة سػريعة وصباعيػة 

واحػد مػنهم أف يأخػذ ورقػة ويكتػب  نعم، فطلب اؼبستشػار مػن كػل  : وببل تردد
ألولويػػة الػػيت يراىػػا، فكانػػت اؼبفاجػػأة عػػدـ وجػػود أي عليهػػا أىػػم ىػػدفُت وفػػق ا

مػػػنهم  اء العشػػػرة تقريبػػػاً، دبعػػػٌت أف لكػػػل  إجػػػابتُت متشػػػا تُت سبامػػػاً بػػػُت األعضػػػ
  .أولويات ـبتلفة يف قيادتو لدفة ىذه اعبهة

واؼبقصود بو أال تقف اعبهػة اػبَتيػة ، رالقدرة على التطو   :الصفة الثانية
الرضػػا دبسػػتوى معػػُت، وإمبػػا تقػػـو دائمػػاً بعمليػػات التحسػػُت يف البنيػػة  عنػػد حػػد  

مػػػػػػػػػة للمسػػػػػػػػػتفيدين، أو يف وسػػػػػػػػػائل زيػػػػػػػػػادة الداخليػػػػػػػػػة، أو يف اػبػػػػػػػػػدمات اؼبقد  
ألف التريػػَت أمػػر متحػتم وكػػل مػػا حولنػػا مترػػَت، فإمػػا أف  ووغػػَت ذلػػك، اإليػرادات

 نفسػػها عرضػػةً وإال سػػتجد ، زبطػػط اعبهػػة اػبَتيػػة للتريػػَت عػػرب التطػػوير اؼبخطػػط
 .   للتريَت ببل زبطيط

أف تكػوف ىنػاؾ معػايَت لقيػاس  فبل بػد   واؼبنتج أو اػبدمة :الصفة الثالثة
مػػػػػػػة مػػػػػػػن اعبهػػػػػػػات اػبَتيػػػػػػػة للمسػػػػػػػتفيدين جػػػػػػػودة اػبػػػػػػػدمات واؼبنتجػػػػػػػات اؼبقد  

 .  واؼبتعاملُت
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سػػواء مػػن اؼبتفػػرغُت ، اغبفػػاظ علػػى األشػػخاص اؼبهمػػُت :الصتتفة الرابعتتة
 . اعبهات اػبَتيةأو اؼبتطوعُت يف 

ضػػػػبط اإليػػػػرادات وضػػػػبط )اؼبوقػػػػف اؼبػػػػايل السػػػػليم  :الصتتتتفة الخامستتتتة
وقػػد ربػػدثنا بإسػػهاب عػػن ىػػذا اؼبوضػػوع يف اعبػػزء (. اؼبصػػروفات ودقػػة اؼبوازنػػات
 .   السابق من ىذا الكتاب

اؼبػػػػػػػػػػػوارد )اسػػػػػػػػػػػتخداـ األصػػػػػػػػػػػوؿ واؼبوجػػػػػػػػػػػودات  :الصتتتتتتتتتتتفة السادستتتتتتتتتتتة
فقػػػػد ذبػػػػػد جهػػػػة خَتيػػػػة سبلػػػػك العديػػػػد مػػػػػن  وبالشػػػػكل األمثػػػػل( واإلمكانيػػػػات

لكنهػػػػا ال تسػػػػترلها وال تسػػػػتطيع أحيانػػػػاً سػػػػداد ، العقػػػػارات علػػػػى سػػػػبيل اؼبثػػػػاؿ
 . رواتب موظفيها

درجػػػػة االبتكػػػػار يف اػبػػػػدمات والعمليػػػػات الػػػػيت تقػػػػدمها  :الصتتتتفة الستتتتابعة
اعبهػػات اػبَتيػػة، وكلمػػا ركػػزت اعبهػػات اػبَتيػػة علػػى االبتكػػار كلمػػا انعكػػس ذلػػك 

 . يل مصروفاهتا وزيادة أعداد اؼبستفيدين من خدماهتا ومبوىا وغَت ذلكعلى تقل

ماذا تقدـ اعبهات اػبَتيػة للحفػاظ ، صداقاهتا مع البيئة :الصفة الثامنة
علػػى البيئػػة، سػػيما إذا كانػػت تعمػػل يف ؾبػػاؿ أو منطقػػة تعػػاين مشػػكبلت بيئيػػة  

مػػػا الػػػذي تقدمػػػو اعبمعيػػػة اػبَتيػػػة اؼبتخصصػػػة يف : وعلػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ ؟كبػػػَتة
 اػبدمات الطبية ذباه موضوع التخلص من النفايات الطبية مثبًل؟ 
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 : مصادز تهىيً الصىزَ الرهيًُ

االحتكػػػػػاؾ اليػػػػػومي للفػػػػػرد برػػػػػَته مػػػػػن األفػػػػػراد واألنظمػػػػػة : اػبػػػػػربة اؼبباشػػػػػرة -ٔ
ية عػن اعبهػة اػبَتيػة، وىػذه اػبػربة اؼبباشػرة ف االنطباعات الذاتوالقوانُت فبا يكو  

فػػإذا تعامػػل  ،أقػػوى يف تأثَتىػػا علػػى عقليػػة الفػػرد وعواطفػػو إذا أُحسػػن توظيفهػػا
 مػػػػا خَتيػػػػةٍ  الػػػػداعم أو اؼبسػػػػتفيد أو اإلعبلمػػػػي أو الداعيػػػػة أو غػػػػَتىم مػػػػع جهػػػػةٍ 

وغالبػاً ، سيًتؾ ذلك أثراً حسناً يف نفسو عن ىذه اعبهػةف ووكانت ذبربتو جيدة
االنطباعػػػات األوىل مهمػػػة للرايػػػةو  لػػػذا فػػػإف .االنطبػػػاع األوؿ للنهايػػػة يػػػدـومػػػا 

ف صورة فورية عػن النشػاط مػن خػبلؿ أوؿ اتصػاؿ لػو باعبهػة ألف اعبمهور يكو  
اػبَتيػػػة، وقػػػد يكػػػوف االتصػػػاؿ عػػػرب اؽبػػػاتف، أو الزيػػػارة الشخصػػػية، أو حضػػػور 

  .برنامج، أو استفادة األبناء من األنشطة

مػوظفي خدمػة اؼبسػتفيدين ومػوظفي االسػتقباؿ يف أىػم اؼبواقػع وىذا مػا هبعػل  
وأنػػا ال أنسػػى قصػػة الػػداعم الػػذي كػػاف وبمػػل مبلرػػاً كبػػَتاً مػػن اؼبػػاؿ ، اغبساسػػة

يػػة بسػػبب عػػن بوابػػة اعبهػػة اػبَت  سػػئوؿه اؼبفػػرد  ، وجػػاء بنفسػػو لزيػػارة جهػػة خَتيػػة
  !أنو ال يوجد من يقابلو

صػػية الػػيت يسػػمعها الفػػرد مػػن أصػػدقاء الرسػػائل الشخ: اػبػػربة غػػَت اؼبباشػػرة -ٕ
 - مػػػػن غػػػػَت أف يػػػػرى أو يسػػػػمع بنفسػػػػو -ووسػػػػائل إعػػػػبلـ عػػػػن اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة 

 . ل الصورة الذىنية النهائيةاالنطباعات اليت تشك  من خبلؽبا ف فيكو  
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 :مكونات الصورة الذىنية
 :ف من عدة عناصرالصورة الذىنية للجهة اػبَتية تتكو  

  ومطػػػالبهم واىتمامػػػاهتم وتطلعػػػاهتم الػػػيت تلبيهػػػػا احتياجػػػات اعبمػػػاىَت
 .اعبهة اػبَتية

  ُت سػػئولوأقػػواؿ اؼب( اعبهػػة اػبَتيػػة)ردود أفعػػاؿ اؼبسػػتفيدين ذبػػاه سػػلوؾ
 .فيها

 موقع اعبهة اػبَتية وشكلها اػبارجي ومنظرىا العاـ  . 

  الزمػػػػاف واؼبعلومػػػػات التارىبيػػػػة للجهػػػػة اػبَتيػػػػة والػػػػذي يضػػػػم قباحاهتػػػػا
 .شلها وفضائحهاأو ف ،ومنجزاهتا

 األحاسيس واؼبشاعر واالنفعاالت اؼبرتبطة باألنشطة اػبَتية . 

 : الُازتباط الصىزَ الرهيًُ بتينًُ املىازد بطسيكُ فعَّ

إف طبيعة الصورة الذىنية اؼبرتسمة يف أذىاف اؼبتعاملُت مع اعبهػة اػبَتيػة 
إهبػػايب أو سػػليب ر بشػػكل يبكػػن أف تػػؤث  .. مػػن العػػاملُت والػػداعمُت واؼبسػػتفيدين

 : نستعرض األمثلة التالية للتوضيحولْ .. يف ربقيق الدعم للجهة

جهػػػة خَتيػػػػة يشػػػعر العػػػػاملوف فيهػػػا واؼبتعػػػػاونوف معهػػػا أف لػػػػديها إيػػػػرادات   -
 . وبالتايل ال يبذلوف أي جهود لتنمية اؼبوارد.. كافية ألنشطتها
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تطلػػب التػػربع عػػرب .. ذبػػار وصػػلتهم رسػػالة تسػػويقية مػػن جهػػة خَتيػػة -
وقفيػػػػة بقيمػػػػػة  أو تعػػػػرض أسػػػػػهماً ( اً شػػػػػهرياً لاير ٕٔ)رسػػػػائل اعبػػػػواؿ 

فاعتقػػػػدوا أ ػػػػا زبػػػػاطبهم وأف ىػػػػذه اعبهػػػػة ال (.. للسػػػػهم لاير ٓٓٔ)
 !تريد منهم أكثر من ذلك

إحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػػة أعلنػػػػت عػػػػن أسػػػػػهم وقفيػػػػة، فسػػػػاىم فيهػػػػػا  -
 !وىم يعتقدوف أ ا ستحقق ؽبم أرباحاً سنوية البعض

يقصػدوف ( ىل تريػد أف تػربح اؼببليػُت)إحدى اعبهات اػبَتية أعلنت  -
مػػػػن اغبسػػػػنات، فاتصػػػػل علػػػػيهم الكثػػػػَت مػػػػن الػػػػراغبُت يف اؼبسػػػػابقات 

 . مث ؼبا عرفوا أ ا جهة خَتية قدموا أنفسهم كمستفيدين.. واؼباؿ
وقاطعهػػػػا .. ى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػةاإلعػػػػبلـ ضبلػػػػة كبػػػػَتة علػػػى إحػػػػد شػػػن   -

الكثػػػػَت مػػػػن التجػػػػار والػػػػداعمُتو أل ػػػػا كشػػػػفت عػػػػن سػػػػلم الرواتػػػػب، 
 !!حي ث كانت تدفع مبالغ بعشرات اآلالؼ للمدراء والرؤساء

دوز العالقات العامُ يف تهىيً الصىزَ الرهيًُ 

 : وحتكًل مىازد مالًُ

العبلقػػات العامػػة أحػػد ؾبػػاالت اإلدارة الػػيت ظهػػرت وحققػػت قبػػوالً  عػػد  تُ 
متزايػػداً خػػػبلؿ القػػػرف اؼباضػػػي، وازبػػػذت خبللػػو أبعػػػاداً نظريػػػة وعمليػػػة كبػػػَتة ؽبػػػا 

ويرجػع ذلػك إىل تعػاظم أنبيػة الػرأي العػاـ  ووظائفها ومهامها وأفرادىا العاملوف
 .وتسابق اؼبنظمات إىل كسب ثقة اعبمهور وتأييده
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لعبلقػػػات العامػػػة دبجموعػػػة مػػػن الوظػػػائف االتصػػػالية واإلعبلميػػػة وتقػػػـو ا
الػػيت تسػػتهدؼ االتصػػاؿ بػػاعبمهور، وتقػػدًن اؼبعلومػػات الػػيت سبكنػػو مػػن تكػػوين 

وتقػػػـو  ،عػػػاـ صػػػائب ذبػػػاه قضػػػايا اعبهػػػة اػبَتيػػػة وربسػػػُت صػػػورهتا الذىنيػػػة رأيٍ 
لنػػاس الػػرأي العػػاـ وقدرتػػو علػػى التػػأثَت يف ا معرفػػةالعبلقػػات العامػػة علػػى أسػػاس 

وىو ما يتطلب فهم االذباىات واآلراء اليت يعلنو ا، ولذلك سبثل عملية إجػراء 
أحػػػد االذباىػػػات  - الػػػيت تسػػػتهدؼ معرفػػػة آراء اعبمهػػػور ومواقفػػػو -البحػػػوث 

 .اؽبامة يف فبارسة العبلقات العامة

ػػػ  اؼبؤسسػػػات اػبَتيػػػة بأنبيػػػة الػػػرأي العػػػاـ فأنشػػػأت أقسػػػاماً  توقػػػد أحس 
 ومػػة، تقػػـو بوظيفػػة االتصػػاؿ بػػاعبمهور وبنػػاء العبلقػػة معػػوخاصػػة للعبلقػػات العا

مػػػػػػن أجػػػػػػل كسػػػػػػب تأييػػػػػػده ودعمػػػػػػو وإعبلمػػػػػػو بنشػػػػػػاطاهتا ومواقفهػػػػػػا وبراؾبهػػػػػػا 
 :فيما يأيتوتتأكد أنبية العبلقات العامة . وسياساهتا

صبهػػور العبلقػػات العامػػة يف اعبهػػات اػبَتيػػة مػػنهم اؼبتعلمػػوف وغػػَت  -ٔ
رار والكبػػػػار، التجػػػػار والفقػػػػراء، اؼبتعلمػػػػُت، الرجػػػػاؿ والنسػػػػاء، الصػػػػ

إخل ، ومثػػػػػل ىػػػػػذا التعػػػػػدد يفػػػػػرض علػػػػػى  ...اؼبنكوبػػػػػوف واؼبتنعمػػػػػوف
ع ىػػػذه الفئػػػات لتقػػػدًن اػبػػػدمات اؼبؤسسػػػات التواصػػػل اؼبسػػػتمر مػػػ

أو لكسػب  ،أو لطلب العوف واؼبساعدة اؼبادية واؼبعنوية مػنهم ،ؽبم
 .دعمهم يف القضايا اؼبتنوعة للجهة اػبَتية
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اعبهػػػات اػبَتيػػػة يف أعماؽبػػػا إىل تضػػػحيات كبػػػَتة مػػػن  عوبتػػػاج توس ػػػ -ٕ
فبا يؤكد اغباجة لرفػع معنويػاهتم الػيت  والعاملُت اؼبوظفُت واؼبتطوعُت

تػػػػػدفعهم للعمػػػػػل وتزيػػػػػد مػػػػػن إنتػػػػػاجهم، ورفػػػػػع الػػػػػروح اؼبعنويػػػػػة مػػػػػن 
 . يات أجهزة العبلقات العامة يف ىذه اؼبؤسساتمسئولواجبات و 

 : عالقات العامةصور من واقع الجهات الخيرية في ال
ل عنػد أكثػر اعبهػات ع قبد أف ىذا القسم قػد يكػوف غػَت مفع ػعند التتب  

جػػد وإذا وُ ، مػػن اعبهػػات اػبَتيػػة بػػل قػػد يكػػوف مفقػػوداً مػػن ىيكػػل كثػػَتٍ  واػبَتيػة
اسػػػتقباؿ الوفػػػود وتػػػوديعهم فبػػػا يسػػػتهلك  :مثػػػل ،فقػػػد يهػػػتم بػػػأمور أقػػػل أنبيػػػة

الوفػػػود يػػػة نسػػػبة االتصػػػاؿ مػػػع جهػػػود مػػػوظفي العبلقػػػات العامػػػة أكثػػػر مػػػن تنم
علػػػػى التػػػػربع وإعػػػػداد اإلعبلنػػػػات اػباصػػػػة بػػػػذلك  والشػػػػرائح اؼبتنوعػػػػة، واغبػػػػ ث
أكثر من رسػم صػورة للجهػة بشػكل عػاـ، وتنسػيق  وتسويق بعض برامج اعبهة

أكثػػر مػػن اىتمامهػػا بزيػػادهتم وتنميػػة الػػوالء بيػػنهم وبػػُت اعبهػػة  عمػػل اؼبتطػػوعُت
وإقامة اؼبعارض أو اؼبشاركة فيها أكثر مػن اىتمامهػا بإعػداد اؼبعلومػات  ،اػبَتية

 . عن اؼبؤسسة لوسائل اإلعبلـ ذات االنتشار الواسع واعبمهور العريض

والعمػػػل اػبػػػَتي يعتمػػػد اعتمػػػاداً كبػػػَتا علػػػى كسػػػب ثقػػػة اجملتمػػػع، وىػػػذا 
، ومػػن جػػودة عاليػػة هتػػتم باألصػػالة وتواكػػب اؼبعاصػػرة يتػػأتى بػػإدارة متميػػزة ذات

كسػػب ثقػػة النػػاس، وىػػو الػػدور األساسػػي الػػذي   :أىػػم أىػػداؼ اعبهػػاز اإلداري
 . ويرسم صورة ذىنية مشرقة، تقـو بو العبلقات العامة
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 :  نماذج من أىداف وأعمال إدارة العالقات العامة
العمػػػل علػػػى كسػػػب تأييػػػد وثقػػػة الػػػرأي العػػػاـ بإمػػػداده باؼبعلومػػػات  -ٔ

 .دمات اليت تقدمها اعبهة اػبَتيةالصحيحة واغبقائق والربامج واػب

 . نشر الوعي داخل وخارج اعبهة اػبَتية واجملتمع احمليط  ا -ٕ

العمل على االستفادة من أفكار وذبارب اعبماىَت لزيادة فاعلية  -ٖ
  .األداء
 :نموذج

عنػػدما قامػػت إحػػدى اعبمعيػػات اػبَتيػػة بعمػػل دراسػػة اسػػػتطبلعية 
  تػػػربع أحػػػدىم بإنشػػػاء وقػػػفٍ  ..وطلبػػػْت آراء الػػػداعمُت يف نشػػػاطها

 !كامل، فقط ألنو تأثر من طلبهم لرأيو يف نشاطهم اؼببارؾ

تكوين عباف وفرؽ متعاونة من شرائح اجملتمع ربت مسمى  -ٗ
 ،يتناسب معها، ودعوة كل شروبة لوحدىا لزيارة اعبهة اػبَتية

واالستماع إىل آرائهم وانتقاداهتم  ،وإقامة أمسية لعرض أنشطتها
 .وفتح اغبوار معهم ،هتمواقًتاحا

إنشاء بنك معلومات للجهة اػبَتية وإداراهتا اؼبتنوعة وأنشطتها،  -٘
حىت  ووبسياسة اعبهة اػبَتية ككل ،وكل ما يتعلق بالعمل اليومي
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تكوف العبلقات على دراية بكل مستجدات النشاط دبا يؤىلها 
 .للتواصل مع اآلخرين على أسس علمية وقواعد منظمة وواضحة

 : نموذج من عمل الداعية الدكتور عبد الرحمن السميط
قامػػػت اؼبؤسسػػػة اػبَتيػػػة بإشػػػراؼ الداعيػػػة الػػػدكتور عبػػػدالرضبن السػػػميط 
بتوجيو رسائل مكتوبة إىل عدد مػن التجػار تػدعوىم فيهػا إىل اؼبشػاركة بالقػدـو 

أحػػػد التجػػػار بعػػػد تلقيػػػو . وزيػػػارة موقػػػع الػػػدعوة ومشػػػاىدة األنشػػػطة بأنفسػػػهم
إال أف الػػػدكتور .. ـ بإرسػػػاؿ مبلػػغ كبػػػَت علػػى شػػكل تػػػربع للمؤسسػػةللرسػػالة قػػا

كبػػن نػػدعوؾ لزيارتنػػا ومشػػاركتنا، وم نطلػػب : السػػميط رد  مبلػػغ التػػربع وقػػاؿ لػػو
 . منك تربعاً 

التنسػػػيق وجػػػاء التػػػاجر وشػػػارؾ يف العمػػػل، وشػػػاىد بنفسػػػو  بعػػػد فػػػًتة ت  
 !الغ أكربفما كاف منو إال أف تربع دبب.. آثار وشبار ىذه األنشطة

 : نموذج من عمل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة
 وىو ؾبلس استشػاري يضػم  ( ؾبلس ذبار جدة)قامت اعبمعية بتأسيس 
واجمللػس يهػػدؼ إىل كسػب وتبػادؿ اػبػػربات .. لببػة مػن أكػرب ذبػػار مدينػة جػدة

ية االجتماعيػة، وتشػجيع سػئولوطرح األعماؿ االستثمارية والرعايػات وبػرامج اؼب
اؼببػادرات واؼبشػػاريع اعبديػػدة للتربعػػات، وتعزيػػز ثقػة النخبػػة مػػن رجػػاؿ األعمػػاؿ 

  .يف اعبمعية ونشاطاهتا
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 األمز اخلامس

ملاذا حتسص ادتهات السحبًُ علِ التىاصل مع  :أواًل

 اجملتنع؟

 علِ ادتهات ارترييُ التىاصل مع اجملتنع؟ملاذا جيب 

عػن اعبميػع ظبػاع أخبػار ومشػاىدة آثػار قيػاـ شػركات القطػاع  م يعد دبنأىً 
 اػبػػػاص وغَتىػػػا مػػػن اعبهػػػات الرحبيػػػة بتقػػػدًن خػػػدمات ـبتلفػػػة للمجتمػػػع واغبػػػرص

ومػػػػع أف ىػػػػذا قػػػػد يثػػػػَت بعػػػػض التسػػػػاؤالت . علػػػػى التواصػػػػل معػػػػو بشػػػػكل أو بػػػػآخر
ه أف قيػػػاـ ىػػػذه اؼبؤسسػػػات  ػػػذه مفػػػادُ  ور حػػػوؿ ؿبػػػورٍ وعبلمػػػات التعجػػػب الػػػيت تػػػد

اعبهػػػود واألعمػػػاؿ يعػػػٍت بالضػػػرورة ربمػػػل التكػػػاليف واؼبصػػػاريف الػػػيت قػػػد تقػػػل وقػػػد 
 فكيف وؼباذا تقـو اعبهة الرحبية بتحمل ىذه التكلفة؟ .. تكثر

والواقع أف أسباب اعبهات الرحبية يف تبٍت أعمػاؿ خدمػة وتنميػة اجملتمػع 
حيػػ ث سبثػػل ؽبػػػا  وأو بػػآخر إىل توقػػع االسػػتفادة اؼباليػػة بشػػكلٍ  الرالػػبتعػػود يف 

وىػذا ال يعػد نوعػاً مػن اػبطػأ بػأي .. ىذه األعماؿ دعايػة وتسػويقاً غػَت مباشػر
بػػل ىػػو نػػوع مػػن الفكػػر اؼبتقػػدـ الػػذي صػػنف لفػػًتة مػػن  ومػػن األشػػكاؿ شػػكلٍ 

كمػػا يػػرى ذلػػك منظػػرو التسػػويق " إدارة العبلقػػات العامػػة"الزمػػاف ربػػت مسػػمى 
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ويبقى أف ىناؾ أعمااًل تػؤدى مػن قبػل اعبهػات الرحبيػة بػدافع . إلدارة اغبديثةوا
متجػرد مػن أي رغبػة يف اغبصػوؿ علػى  فردي من مالكي ىذه اعبهات و ػدؼٍ 

وىػذا مػا ىبفػػي كثػَتاً مػن األعمػاؿ الرائػدة واؼبباركػػة يف  ،عوائػد ماديػة أو إعبلميػة
 . دعم اجملتمع واعبهات غَت الرحبية

ف كبصر ونصنف أسباب قياـ اعبهػات الرحبيػة بالتواصػل مػع وإذا أردنا أ
 مػػن خػػبلؿ وتقػػدًن بػػرامج الػػدعم أو الػػربامج اػباصػػة ،اػبدمػػة والتنميػػةباجملتمػػع 

ص إىل إذا أردنػػا أف كبصػػر كػػل ذلػػك فيمكننػػا أف لبلُػػ.. إدارة العبلقػػات العامػػة
 : النقاط التالية

يػػة عنػػد تعمػػد بعػػض اعبهػػات الرحب: التسػػويق للمنتجػػات واػبػػدمات -ٔ
إطػػبلؽ منػػتج أو خدمػػة إىل أسػػلوب تسػػويقي فيػػو نػػوع مػػن اإلبػػداع 

فبػػػػدالً مػػػػن صػػػػرؼ اؼببػػػػالغ يف إعبلنػػػػات ذباريػػػػة بشػػػػىت .. والتجديػػػػد
طلػػق و للمجتمػع، وتُ تقػـو اعبهػة اؼبعنيػة بتنظػػيم برنػامج يوج ػ ،صػورىا

اػبدمػػػػة أو اؼبنػػػػتج مػػػػن خبللػػػػو، وبالتػػػػايل ربصػػػػل علػػػػى دعايػػػػة غػػػػَت 
 . مباشرة وتزكية ضمنية

إحػػدى شػػركات القطػػاع اػبػػاص الػػيت تنػػتج فػػوط  :ومتتن أمثلتتة ذلتتك
ر والػػػػذي ال يبكػػػػن أرادت الػػػػًتويج ؼبنتجهػػػػا اؼببتَكػػػػ ،صػػػػحية نسػػػػائية

فقامػػػت بتنظػػػيم ملتقػػػػى  واغبػػػدي ث عنػػػو يف وسػػػائل اإلعػػػبلف العامػػػة
 نسػائي حبضػور قيػادات نسػائية مػن اجملتمػع ؼبناقشػة اؼبشػكبلت الػيت
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وكػػػػػاف الراعػػػػػي الرئيسػػػػػي ؽبػػػػػذا .. البلػػػػػوغتواجػػػػػو الفتيػػػػػات عنػػػػػد سػػػػػن 
  ".راؼبنتج اؼببتكَ "اغبدث ىو 

قد تقـو اعبهػات الرحبيػة بتنظػيم بػرامج خاصػة : ربقيق أرباح مباشرة -ٕ
أو زيػػػػػادة يف اؼببيعػػػػػات  ،هتػػػػػدؼ منهػػػػػا إىل ربقيػػػػػق مبيعػػػػػات مباشػػػػػرة

فتقػرف ذلػػك  وأو تصػريف بضػػائع مًتاكمػة مػن غػػَت خسػائر ،الفعليػة
 . اجملتمع بربنامج ىباطب فئة من

إقامػػة معػػرض متخصػػص وتػػتم  :ومتتن األمثلتتة التقليديتتة المتكتتررة
حبيػػ ث يشػػًتي النػػاس ويػػذىب جػػزء مػػن العائػػد  وإليػػو دعػػوة اعبمهػػور

لفعػػػػل اػبػػػػَت أو للمسػػػػاكُت، أو يػػػػتم تقػػػػدًن خصػػػػم علػػػػى منتجػػػػات 
معينة حىت يشًتيها الناس ويتصدقوا  ا بينما العائد لػنفس اعبهػات 

  .الرحبية

ربػػرص  : ؼالصػػورة العامػػة والظهػػور اإلعبلمػػي بشػػكل مشػػر  ربسػػُت  -ٖ
كػػػل جهػػػة رحبيػػػة علػػػى بقػػػاء صػػػورهتا واظبهػػػا وعبلمتهػػػا التجاريػػػة يف 
إطػػار متميػػز والمػػع يف الوسػػط الػػذي تعمػػل فيػػو، كمػػا ربػػرص علػػى 
نشػػر أخبارىػػػا يف وسػػػائل اإلعػػبلـ بأسػػػلوب إهبػػػايب يعػػزز مػػػن معرفػػػة 

. ويػػػػربطهم باظبهػػػػا ـبتلػػػػف أوسػػػػاط اجملتمػػػػع الػػػػذي تنتمػػػػي إليػػػػو  ػػػػا
 ،وقػد تػوزع منشػورات توعويػة ،ولذلك فقد تشارؾ يف برامج الرعاية

وقػػد تشػػارؾ بػػأوراؽ  ،وقػػد تقػػيم حفػػبل للمتفػػوقُت وتػػوزع ىػػدايا ؽبػػم
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وقػػد تتبػػٌت تػػدريب بعػػض الطػػبلب خػػبلؿ  ،عمػػل يف لقػػاءات علميػػة
 . موسم الصيف أو غَته

اع اػبػاص يف تعيش اعبهات الرحبية وشػركات القطػ: تقليد اؼبنافسُت -ٗ
بيئػػػة تنافسػػػية يسػػػعى كػػػل طػػػرؼ فيهػػػا للتميػػػز وإثبػػػات وجػػػوده أمػػػاـ 

ما بتنظيم عمػل موجػو  لذلك فقد تقـو جهةٌ .. فُتالعمبلء اؼبستهدَ 
 فقػػط كنػػوعٍ  وػبدمػة اجملتمػػع مث تقػـو جهػػة أخػػرى بتنظػيم عمػػل آخػر

 . من ردة الفعل ذباه العمل األوؿ

روط الرظبيػػػة مػػػن االسػػػتجابة أو الرغبػػػة يف الػػػتخلص مػػػن بعػػػض الضػػػ -٘
قبػػل اعبهػػات اغبكوميػػة أو مػػن قبػػل اجملتمػػع والػػيت قػػد تضػػطر عػػدداً 

تأىيػػػل  :مثػػػل ،مػػػن اعبهػػػات الرحبيػػػة إىل تبػػػٍت أعمػػػاؿ زبػػػدـ اجملتمػػػع
أو إقراضػػػػهم ومػػػػنحهم تسػػػػهيبلت ماليػػػػة  ،بعػػػػض اؼبػػػػواطنُت للعمػػػػل
 .  ليؤسسوا أعماالً خاصة

مفػاىيم إهبابيػة أو ؾ يف سد ثررة أو تلبية احتيػاج أو نشػر رغبة اؼببل   -ٙ
فكػل ىػذه أسػباب .. تأسيس مبادئ حضارية أو التربع لعمػل اػبػَت

مػػا لتبػػٍت عمػػل موجػػو للمجتمػػع بتوجيػػو مباشػػر مػػن  قػػد تػػدعو جهػػةً 
فقػد  واؼبالك، وقد ال يبػدو يف ذلػك أي ارتبػاط أحيانػاً بعوائػد رحبيػة

تبنػػت إحػػدى اعبهػػات الرحبيػػة إقامػػة ضبلػػة لتنظيػػف شػػواطئ البحػػر، 
ة أخػػػػرى ضبلػػػػة موجهػػػػة إىل األطفػػػػاؿ للرفػػػػق بػػػػاغبيواف، وتبنػػػػت جهػػػػ
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وتبنػػػػت جهػػػػة ثالثػػػػة التػػػػربع إلقامػػػػة مبػػػػٌت إلحػػػػدى اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة، 
وتبنػػت جهػػة رابعػػة تقػػدًن قػػروض لؤلسػػر الصػػرَتة الػػيت ترغػػب تنفيػػذ 
بعػػػػض األعمػػػػاؿ والػػػػًتبح منهػػػػا مثػػػػل شػػػػراء ماكينػػػػة خياطػػػػة مبلبػػػػس 

 .وكبوىا

لرحبية إىل تبٍت خدمات ا ىذه ؾبمل األسباب اليت تدعو اعبهات
 اعبهات اػبَتيةاليت تدعو سباب األولننتقل اآلف إىل .. والتواصل معو، اجملتمع

 . إىل تبٍت خدمات اجملتمع

 ادتهات ارترييُ التىاصل مع اجملتنع؟ ِملاذا جيب عل
الواقع أف ىذا السؤاؿ قد ال يبدو منطقيًا إذا ما ت االتفاؽ على أف 

منها من البداية لسد احتياج اجملتمع وخدمة فئة  س كل  س  أُ قد اعبهات اػبَتية 
لكن الواقع أيضاً أف ىذا السؤاؿ هبب أف . من فئاتو بأي شكل من األشكاؿ

ألف ىناؾ العديد من األسباب اليت تدعو اعبهات  وثار بشكل ـبتلفيُ 
اػبَتية لتعزيز التواصل مع ـبتلف شرائح اجملتمع وزبطي حدود الدور 

 : يلي منها ماو .. الواجب

وذلػػك مػػن خػػبلؿ  اً،سػػواء كػػاف الػػدعم ماديػػ: اغبصػػوؿ علػػى الػػدعم -ٔ
مثػػػػػػػل اغبصػػػػػػوؿ علػػػػػػػى  ،أو الػػػػػػدعم اؼبعنػػػػػػوي ،زيػػػػػػادة اؼبػػػػػػوارد اؼباليػػػػػػػة

االعًتافػػات وشػػهادات التقػػدير الػػيت تػػدعم مسػػَتة العمػػل ونفسػػيات 
جهػػػػة خَتيػػػػة ربتػػػػاج  كػػػػل   فإحيػػػػ ث  وأو الػػػػدعم البشػػػػري ،العػػػػاملُت
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اؼبتخصصػػػُت العػػػاملُت واؼبتطػػػوعُت يف ؾبػػػاالت  غالبػػػاً إىل اؼبزيػػػد مػػػن
وىنػػػا يبكػػػن للجهػػػات اػبَتيػػػة أف تقػػػـو دبحاكػػػاة . نشػػػاطها اؼبختلفػػػة

بعػػػػػض مبػػػػػاذج اعبهػػػػػات الرحبيػػػػػة يف تنظػػػػػيم معػػػػػارض متخصصػػػػػة أو 
اغبصػػوؿ علػػى اؼبنتجػػات بأسػػعار ـبفضػػة ػبدمػػة شػػرائح مػػن اجملتمػػع 

يػة أعمػاالً كما يبكػن أف تتبػٌت اعبهػات اػبَت . مقابل نسبة من الربح
تهيئػػػػػػة قاعػػػػػػة أو مقػػػػػػر لعقػػػػػػد لقػػػػػػاء دوري بػػػػػػُت ك آخػػػػػػر، مػػػػػػن نػػػػػػوع

أو األعمػػػاؿ  اإلدارةاؼبتخصصػػػُت يف ؾبػػػاالت التقنيػػػة أو اؽبندسػػػة أو 
فتقػػػػػدـ ىػػػػػذه اػبدمػػػػػة مقابػػػػػل االسػػػػػتفادة مػػػػػن خػػػػػرباهتم  ،يف اؼبنطقػػػػػة

 . وعبلقاهتم ودعمهم بشىت صوره

ىنػػاؾ العديػػد مػػن : اعبديػػد منهػػا التعريػػف والػػًتويج ػبػػدماهتا خاصػػةً  -ٕ
 ،اعبهػػػات اػبَتيػػػة الػػػيت هبهػػػل الػػػبعض حػػػىت ؾبػػػرد اظبهػػػا أو وجودىػػػا

مثػػػل بعػػػض اعبهػػػات اؼبعنيػػػة يمػػػع وتوزيػػػع فػػػائض األطعمػػػة، وىنػػػاؾ 
جهػػات تقػػدـ العديػػد مػػن اػبػػدمات اؼبتميػػزة والػػيت ربتػػاج ؽبػػا شػػروبة  

مثػػػل خدمػػػػة  ،لكنهػػػا ال تعػػػرؼ عػػػن وجػػػػود ىػػػذه اػبػػػدمات ،كبػػػَتة
اؼبتزوجُت أو اإلصبلح بُت اؼبختلفُت أو برامج رعايػة معلمػي  تأىيل

ويكػػػوف مػػػن اؼبناسػػػب جػػػداً تبػػػٍت ىػػػذه اعبهػػػات . اغبلقػػػات وغَتىػػػا
لعػػػػػدد مػػػػػن وسػػػػػػائل التواصػػػػػل مػػػػػع اجملتمػػػػػػع  ػػػػػدؼ تقػػػػػدًن اػبدمػػػػػػة 

ويبكػػػػػن يف ىػػػػػذا ؿباكػػػػػاة بعػػػػػض مبػػػػػاذج  ،والتعريػػػػػف  ػػػػػذه األنشػػػػػطة
وة للشػػروبة احمليطػػة توجيػػو دعػػ: تلػػك النمػػاذج ومػػن ،اعبهػػات الرحبيػػة
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أو  ،وعمػػػػػػل برنػػػػػػامج تعريفػػػػػػي ؽبػػػػػػم يف مقػػػػػػر نفػػػػػػس اعبهػػػػػػة اجملتمعبػػػػػػ
اسػػػػػػتهداؼ الوصػػػػػػوؿ إىل بعػػػػػػض اؼبسػػػػػػتفيدين يف أمػػػػػػاكنهم وتقػػػػػػدًن 

 . اػبدمة ؽبم

وىػػػذا السػػػبب قػػػد : ربسػػػُت الصػػػورة لػػػدى اجملتمػػػع ووسػػػائل اإلعػػػبلـ -ٖ
خاصػػػة يف ظػػػل اغبمػػػبلت اؼبتتابعػػػة ضػػػد  وتكػػػوف اغباجػػػة لػػػو ملحػػػة

َتيػػػة وربطهػػػػا باإلرىػػػاب وصػػػرؼ األمػػػػواؿ بطريقػػػة غػػػػَت األنشػػػطة اػب
ومػػػػن الوسػػػػائل الػػػػيت يبكػػػػن فيهػػػػا ؿباكػػػػاة مبػػػػاذج . سػػػػوية وغػػػػَت ذلػػػػك
قيػػػاـ بعػػػض العػػػاملُت يف اعبهػػػات اػبَتيػػػة بالكتابػػػة  :اعبهػػػات الرحبيػػػة

 ،بشػػكل دائػػم إىل الصػػحف واجملػػبلت يف موضػػوعات زبػػدـ اجملتمػػع
واػبطػوة األكػرب .. ملهػاوتذييل اؼبقاؿ باسم اعبهػة اػبَتيػة وطبيعػة ع

مػػػن ىػػػذا نشػػػر ذبػػػارب اعبهػػػات اػبَتيػػػة والػػػيت توضػػػح للنػػػاس حجػػػم 
تأسػيس مواقػع تفاعليػة  :ومن صػور احملاكػاة. اعبهد والعطاء اؼببذوؿ

 . على االنًتنت يبكن تقدًن النفع من خبلؽبا لشروبة من اجملتمع

ثة أو نشػػر مفػػاىيم سػػد ثرػػرات جديػػدة أو تلبيػػة متطلبػػات مسػػتحدَ  -ٗ
م بػػو أف الترػػَتات الػػيت مػػن اؼبسػػل  : ر مهمػػة غفػػل عنهػػا اجملتمػػعوأفكػػا

لدرجػػة صػػعوبة اسػػتيعا ا  ،سبػػر باجملتمعػػات واألفػػراد سػػريعة ومتعػػددة
ومػن اؼبهػم للجهػات اػبَتيػة أف تتػابع ىػذه .. والتعايش معها أحيانػاً 

مػػػن  تعزيػػػزاً للتواصػػػل ووتقػػػدـ مػػػا يبكنهػػػا ػبدمػػػة اجملتمػػػع ،اؼبترػػػَتات
مػن األمثلػة البػارزة و . لدور الواجب من ناحية أخرىوقياماً با ،جهة
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الػػيت قامػػػت  ػػػا بعػػض اعبهػػػات الرحبيػػػة ويبكػػن ؿباكاهتػػػا يف موضػػػوع 
أو مػا  ،منزؽبػا يفتوفَت الدخل عن طريق اؼبرأة العاملة  :(عمل اؼبرأة)

أف تتبػػػٌت اعبهػػات اػبَتيػػػة عػػػرض  :يسػػمى باألسػػػر اؼبنتجػػة، والفكػػػرة
وبيػع األعمػػاؿ الػػيت تنفػػذىا بعػض النسػػاء اؼبقيمػػات يف دائػػرة أعمػػاؿ 

وذلػػػػك بكػػػػل تأكيػػػػد يسػػػػهم يف ربقيػػػػق الكثػػػػَت مػػػػن  ،اعبهػػػػة اػبَتيػػػػة
حفػػػػػػػظ ىػػػػػػػػؤالء النسػػػػػػػوة ومسػػػػػػػػاعدهتن علػػػػػػػػى  :أبرزىػػػػػػػػا ،األىػػػػػػػداؼ
 . وىو مبوذج للمحاكاة.. التعفف

: ن قبػػل اعبهػػات اؼبعنيػػةاغبصػػوؿ علػػى الػػدعم واالعػػًتاؼ الرظبػػي مػػ -٘
وال ىبفػػػػػى التقنػػػػػُت اؼبسػػػػػتمر والضػػػػػبط اؼبتواصػػػػػل ألعمػػػػػاؿ اعبهػػػػػات 

فيكوف مػن . فبا يعٍت ارتباطها بشكل أكرب باعبهات الرظبية ،اػبَتية
اؼبهػػػم أف تتبػػػػٌت ىػػػػذه اعبهػػػات التواصػػػػل مػػػػع فئػػػات اجملتمػػػػع وأفػػػػراده 

ا فبػػػا يػػػدعم مكانتهػػػ ،رػػػَت رظبيػػػةالسػػػلطة القػػػوة و اللوف والػػػذين يشػػػك  
 . الفعلية لدى اعبهات الرظبية

أي جهػػػات أخػػػرى تتػػػوىل  الػػػيت لػػػيس ؽبػػػاشػػػرائح لتقػػػدًن خػػػدمات ل -ٙ
خذ مثػااًل .. أو أف اغبد الواجب م يبكن إشباعو بعد ،يتهامسئول

من الشػرائح اؼبهملػة الػيت م تسػتهدفها اعبهػات الرحبيػة وال اػبَتيػة 
يبة اؼبرضى مػن أصػحاب العاىػات اؼبسػتد: باػبدمات بشكل كايف

وسػػكاف دور  ،واألمػػراض اؼبستعصػػية، وكبػػار السػػن مػػن اؼبتقاعػػدين
رعاية العجزة، واؼبطلقات واألرامل من الكسَتات أسَتات البيوت 
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اؼبتعففػػػػػػات، واألطفػػػػػػاؿ النجبػػػػػػاء الػػػػػػذين ال يبلػػػػػػك أىلهػػػػػػم فرصػػػػػػة 
وكػػػػل ىػػػػذه الفئػػػػات يبكػػػػن اسػػػػتهدافها بػػػػربامج خاصػػػػة .. تعلػػػػيمهم

دبحاكػػػاة بعػػػض الػػػربامج الػػػيت تقػػػـو  ػػػا اعبهػػػات الرحبيػػػة وغَتىػػػا يف 
 .  دوؿ أخرى

اؼبسػػانبة يف ربقيػػق اؼبكانػػة الذىنيػػة والرظبيػػة واالجتماعيػػة واإلعبلميػػة  -ٚ
عنػػػدما تشػػػػارؾ اعبهػػػػات : ظػػػػى  ػػػا العمػػػػل اػبػػػػَتيالػػػيت هبػػػػب أف وب

اػبَتيػػة يف تقػػدًن اػبػػدمات للطػػبلب دبختلػػف مسػػتوياهتم، وتسػػاىم 
يف تقػػػدًن اػبػػػدمات الطبيػػػة للمحتػػػاجُت للرعايػػػة الصػػػحية دبختلػػػف 
متطلباهتم، وتضرب بسهم يف تأىيػل وترقيػة اغبيػاة الزوجيػة ؼبختلػف 

ىػػػذا يعػػػٍت أف كػػػل .. األسػػػر، وتشػػػارؾ يف صػػػناعة الػػػرأي اإلعبلمػػػي
العمػػل اػبػػَتي يقػػـو فعػػبلً بالػػدور اؼبنػػوط بػػو ويػػؤثر يف توجيػػو اجملتمػػع 

 . وصناعة القرار

كل ما سبق أسباب تدعو اعبهػات اػبَتيػة لتعزيػز التواصػل مػع اجملتمػع، 
وىػػػػػي أسػػػػػباب تشػػػػػًتؾ بشػػػػػكل مباشػػػػػر أو غػػػػػَت مباشػػػػػر مػػػػػع أسػػػػػباب اعبهػػػػػات 

ت الرحبيػػة وتطبيقهػػا دبػػا يػػتبلءـ يبكنهػػا ؿباكػػاة أسػػاليب اعبهػػاوبالتػػايل .. الرحبيػػة
وسػػػننتقل يف العنػػػواف التػػػايل ؼبعرفػػػة أبػػػرز . مػػػع ظػػػروؼ وأغػػػراض اعبهػػػات اػبَتيػػػة

 . أساليب اعبهات الرحبية يف التواصل مع اجملتمع
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 نًف تتىاصل ادتهات السحبًُ مع اجملتنع؟ : ثاىًًا

 ونًف تتىاصل ادتهات ارترييُ مع اجملتنع؟

 مع اجملتمع اليت تستخدمها اعبهاتلتواصل ىناؾ العديد من أساليب ا
واليت من اؼبمكن ؿباكاهتا بشكل أو بآخر وتطبيقها يف اعبهات  ،الرحبية
وإذا أردنا أف كبصر ىذه الصور فيمكننا رصد أبرز األساليب فيما . اػبَتية
 : يلي

تقدًن التربعات للجهات اػبَتية مالياً أو باؼبنتجات والبضػائع الػيت  -ٔ
 . تتوىل اعبمعيات توزيعها للمستفيدين

 ،تأسيس اعبمعيات واجملالس النفعية اؼبتخصصة غػَت اؽبادفػة للػربح -ٕ
وصبعيػػػػػة  ،واجمللػػػػػس السػػػػػعودي للجػػػػػودة ،صبعيػػػػػة اؼبهندسػػػػػُت :مثػػػػػل

 . وغَتىا ،الطبلب اؼببدعُت

هػة لػبعض شػػرائح ة أو رياضػػية أو ترفيهيػة موج  تنظػيم بػرامج سػياحي -ٖ
األطفػاؿ اؼبعػوقُت، أو أطفػاؿ منسػويب نفػس اعبهػة، : مثػل ،اجملتمع

 ..دينأو األمهات، أو كبار العمبلء، أو بعض اؼبور  

أو بأسػػػػػعار رمزيػػػػػة تقػػػػػل عػػػػػن  اً توزيػػػػػع كميػػػػػات مػػػػػن منتجاهتػػػػػا ؾبانػػػػػ -ٗ
 .  مناسبةأو من غَت ،(مثل أياـ األعياد)التكلفة الفعلية دبناسبة 



 

107 
 

 آفاق االستثمار

تنظػػػػيم حفػػػػل عنػػػػد إطػػػػبلؽ أحػػػػد منتجاهتػػػػا أو فروعهػػػػا أو موقعهػػػػا  -٘
 ػػػدؼ التعريػػػف بػػػأف ىنػػػاؾ شػػػيئاً جديػػػداً وذلػػػك  وعلػػػى االنًتنػػػت

 .  أياً ما كاف شكل ىذا االحتياج ،يليب احتياجاً يف اجملتمع

إقامة اؼبعارض اؼبتخصصة والػيت يبكػن أف زباطػب طػبلب اؼبػدارس  -ٙ
 . أو غَتىمأو اؼبتسوقُت يف مكاف ما 

مثل شػركة اجملػوىرات الػيت قػدمت رعايػة : رعاية اؼبناسبات اؼبختلفة -ٚ
إلقامػة حفػل ألسػتاذات اعبامعػات الػبليت أسبمػن العمػل ؼبػدة عشػر 

 .سنوات يف ؾباؽبن

 ،إنشػػػػاء إدارة عبلقػػػػات عامػػػػة تػػػػؤدي العديػػػػد مػػػػن األدوار اغبيويػػػػة -ٛ
النشػػػػر يف الصػػػػحف، توضػػػػيح أي مبلبسػػػػات قػػػػد تتعلػػػػق : ومنهػػػػا
ؿ الشػػركة أو منتجاهتػػا أو خػػدماهتا، الػػرد علػػى أي ادعػػاءات بأعمػػا

شاع ضد اعبهة، إصػدار بعػض نشر أو تُ أو افًتاءات أو شائعات تُ 
اؼبطبوعات اليت تستهدؼ شرائح ـبتلفة من خارج نفػس اعبهػة أو 

وقػػد تتبػػٌت القيػػاـ بػػبعض أو كػػل .. داخلهػػا مثػػل عػػائبلت العػػاملُت
 . تواصل معوالصور السابقة يف خدمة اجملتمع وال

مػثبلً : مثل اجملػبلت والنشػرات ،إصدار مطبوعات توعوية وتعريفية -ٜ
شػػركة ؼبنتجػػات األطفػػاؿ أصػػدرت لؤلمهػػات دلػػيبلً للعنايػػة بالطفػػل 

 . ووبوي الكثَت من اؼبعلومات اؼبهمة ،يوزع ؾباناً 
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تنظػػيم مسػػابقات صباىَتيػػة أو سػػحوبات علػػى جػػوائز وىػػدايا يف  -ٓٔ
 .مناسبات ـبتلفة

: التعػػاوف مػػػع جهػػات أخػػػرى غػػَت رحبيػػػة لتقػػدًن بعػػػض اػبػػػدمات -ٔٔ
مثػػػػػل قيػػػػػاـ إحػػػػػدى الشػػػػػركات بالتنسػػػػػيق والتعػػػػػاوف مػػػػػع إحػػػػػدى 
اعبمعيػػات النسػػائية اػبَتيػػة يف اؼبملكػػة لتػػدريب الكػػادر اإلداري 

 .  ببل مقابل

 نًف تتىاصل ادتهات ارترييُ مع فئات اجملتنع؟ 

َتيػػػة أف تتواصػػػل فيهػػػا مػػػع أمػػػا الوسػػػائل واألسػػػاليب الػػػيت يبكػػػن للجهػػػات اػب
ويبكنهػا بكػل منطقيػة اختيػار أي أسػلوب مػن األسػاليب  ةاجملتمع فهي كثػَتة ومتعػدد

. اؼبسػػػػػتخدمة يف اعبهػػػػػات الرحبيػػػػػة وؿباكاتػػػػػو دبػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػع طبيعتهػػػػػا وإمكانياهتػػػػػا
بػل اعبهػات اػبَتيػة ىػو تباعهػا مػن قِ اولذلك فالًتكيز على اػبطوات واآللية اليت هبب 

  :يف العنواف التايل اوأحب أف أػبصه.. باإلثارة والنقاشاألوىل 

الخطتتوات التتتي يجتت  أن تتختتذىا الجهتتات الخيريتتة للتواصتتل متتع 
 : المجتمع
أف يكػػػوف التواصػػػػل مػػػػع اجملتمػػػػع ضػػػػمن األىػػػػداؼ الرئيسػػػػة ػبطػػػػة : أوالً 

 يتم وضع اػبطط لتنفيذ ىذا اؽبدؼ، ووضع السياسػات اعبهة اػبَتية، ومن مثَ 
 .  فيذ ومراجعة وتعديل ما يلـز دبا وبقق أىداؼ اعبهة اػبَتيةلتقييم التن
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ية متابعػػػػة بػػػػرامج التواصػػػػل مػػػػع اجملتمػػػػع وحصػػػػرىا يف مسػػػػئولربديػػػػد  :ثانيتتتتاً 
 .  دارة العليالتها ومتابعة أدائها من قبل اإلءتم مسات ،أو إدارة معينة ،ما شخصٍ 

 ػػا والظػػروؼ أف ربػػرص اعبهػػة اػبَتيػػة علػػى فهػػم اجملتمػػع احملػػيط : ثالثتتاً 
أف تعقػػػػد إدارة اعبهػػػػة  :وأقػػػػًتح لػػػػذلك ،الػػػػيت يعيشػػػػها واالحتيػػػػاج القػػػػائم فعليػػػػاً 

يشػػػارؾ فيهػػػا العػػػاملوف و  ،عصػػػف ذىػػػٍتمفتوحػػػة يتخللهػػػا اػبَتيػػػة حلقػػػة نقػػػاش 
للوصػوؿ إىل قائمػة مػن األفكػار الػيت يلػـز اعبهػة  ووعدد من أفراد اجملتمع احمليط

 . تنفيذىا أو ترشيحها وتنفيذ أنبها

 عووربػػػرص علػػػى تنظػػػيم اجملتمػػػ ،أف تػػػنظم اعبهػػػة اػبَتيػػػة نفسػػػها: رابعتتتاً 
 .تتحسن األحواؿإىل أف ، ظروؼ اغبياة واجهة ما يأيت منؼب

مػن  ،أف تضع اعبهة اػبَتية خططاً ؼبشروعات أو برامج ؿبددة: خامساً 
وتعلػن .  مػا ينفػع اجملتمػعًنإىل ىذا التحسػُت يف التواصػل وتقػدشأ ا أف تؤدي 

 .  ىذه الربامج واػبطط ليساىم اآلخروف يف تنفيذىا

أف تقـو اعبهة بتنفيذ ىذه اػبطط مع عدـ االعتماد على : سادساً 
ومع ؿباولة جادة لتفعيل طاقات نفس  ،مصادر خارجية إال يف أضيق اغبدود

يركز  وىو". ةتنمية اجملتمع باستخداـ موارده الذاتي"وىو ما يسمى  ،اجملتمع
الفردية والعبلقات االجتماعية للمجتمع اليت  النواحي اإلنسانية واؼبواىب ىعل
وىو يؤكد .  احملرؾ لنشاط اؼبؤسسات وشبكات العبلقات غَت الرظبيةعترَب تُ 

من خبلؿ ربديد واستثمار اؼبوارد  دور اجملتمع وقدرتو على قيادة عملية التنمية
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وكذلك يعترب مدخبًل  .اؼبثلى اؼبستثمرة بالصورةاؼبتاحة غَت اؼبدركة أو غَت 
بداًل من  هبابية للتريَتيشجع على اغبركة اإل ، كمانظريًا لتنمية اجملتمع احمللي

 إف االعًتاؼ بنقاط ضعف اجملتمع .الًتكيز على احتياجات اجملتمع ومشاكلو
 ولكن هبب توجيو االنتباه إىل استخداـ اؼبوارد والفرص وونقاط قوتو ىاـ

 .الًتكيز على التعامل مع االحتياج احمللي من اجملتمع بدالً  اؼبتاحة لدعم

 ويف ذلػػػك تثبيػػػتٌ  ،تنفيػػػذه أف تقػػػـو اعبهػػػة اػبَتيػػػة بتقيػػػيم مػػػا ت  : ستتتابعاً 
مثػػػػل العبلقػػػػات الفرديػػػػة  ،التواصػػػػل والػػػػًتابط مػػػػع اؼبكتسػػػػبات اعبديػػػػدة رواصػػػػأل

 .  ذلك والدعم وغَت

 ارتاص والكطاع العاوجتازب واقعًُ مً الكطاع : ثالجًا

عياصس التنًص اليت ميهً تطبًكها يف ادتهات ارترييُ 

 .مً خالل هره التجازب

 : سكندريةإجمعية رجال أعمال : أوالً 
 : عماؿ التاليةوقد نظمت ىذه اعبمعية نفسها حبي ث تقدـ األ

 تنمويةالبرامج التشغيل والمشروعات  (أ)
ت إبػػراـ اتفاقيػػة تعػػاوف بػػُت صبعيػػة رجػػاؿ أعمػػاؿ : برنػػامج اإلقػػراض -ٔ

 و(اؼبعونػػػة األمريكيػػػة)سػػكندرية والوكالػػػة األمريكيػػػة للتنميػػة الدوليػػػة إ
برػػػػرض تػػػػوفَت مػػػػوارد فنيػػػػة وماليػػػػة للجمعيػػػػة لتنفيػػػػذ مشػػػػروع تنميػػػػة 
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وقػػد اسػػتطاعت اعبمعيػػػة أف تنػػوع مػػػن . اؼبنشػػآت الصػػرَتة واغبرفيػػػة
حيػػػ ث  وتناىيػػػة الصػػػرراؼباؼبشػػػروعات الصػػػرَتة و الػػػربامج الػػػيت زبػػػدـ 

برنػػامج  :ونبػػا ،ف لئلقػػراضابرناؾبػػ امنهػػ ،يقػػدـ اؼبشػػروع ثبلثػػة بػػرامج
وبرنػامج بشػاير اػبػَت  ،إقراض اغبرفيُت وأصحاب اؼبنشػآت الصػرَتة

وبرنامج ثال ث وىو برنامج خَتي اظبػو  ،إلقراض اؼبرأة الفقَتة اؼبعيلة
مسػاعدة العػػاطلُت عػن العمػل لبػػدء يهػدؼ إىل  و"اػبػَت ؼبػن يعمػػل"

 .مرتُت ىدفع ؽبم علنشاط من خبلؿ منحة تُ 

بعػض  ىكما يقدـ الربنامج خػدمات غػَت ماليػة تتمثػل يف التػدريب علػ
النػػػػػػواحي الفنيػػػػػػة والنػػػػػػواحي اإلداريػػػػػػة يف ؾبػػػػػػاالت مسػػػػػػك اغبسػػػػػػابات 

وكػػػػذلك  ،والتعامػػػػل مػػػػع الضػػػػرائب والتأمينػػػػات والػػػػرخص ،والتكػػػػاليف
 .يق من خبلؿ اؼبعارض ومنافذ البيععانة يف التسو اإل

ػػ: برنػامج بشػػاير اػبػػَت -ٕ  ىويعتمػػد علػػ ،و للمػػرأة الفقػػَتةىػػذا الربنػػامج موج 
 ،(كػػل ؾبموعػػة مكونػػة مػػن طبػػس سػػػيدات)نظػػاـ اإلقػػراض اعبمػػاعي 

وتػًتاوح  ،جنيػو ٓٓ٘جنيػو وحػىت  ٓٓٔوتًتاوح قيمة القروض مػا بػُت 
 .أسابيع وأربعُت أسبوعاً  ةفًتات السداد ما بُت عشر 

أف يقػػـو مشػػروع تنميػػة ىػػذا الربنػػامج أسػػاس و : برنػػامج ؿبػػو األميػػة -ٖ
يج للخػػػػػر   جنيهػػػػػاً  ٕٓٔاؼبنشػػػػػآت الصػػػػػرَتة واغبرفيػػػػػة بصػػػػػرؼ مبلػػػػػغ 
وتقػػـو اؽبيئػػة  ،منػػو كامػػلٍ   القػػادر علػػى العمػػل يف ؿبػػو األميػػة بتمويػػلٍ 
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العمػػػل ويهػػػدؼ اؼبشػػػروع إىل . بتػػػوفَت الفصػػػوؿ والكتػػػب واؼبشػػػرفُت
 ؿبو أمية السيدات اؼبشًتكات يف مشروع بشاير اػبَت كخطػوةٍ  ىعل
 .ويتم تعميمو بعد ذلك ،أوىل

 مشروعات دعم العملية التعليمية: (ب)
لبلتفاقيػػػػػات  ذ طبقػػػػػاً نف ػػػػػىػػػػػذا اؼبشػػػػػروع يُ : كػػػػػوؿ  -مشػػػػػروع مبػػػػػارؾ  -ٔ

اػباصػػػة الػػػيت سبػػػت بػػػُت اغبكومػػػة اؼبصػػػرية واغبكومػػػة األؼبانيػػػة لػػػدعم 
واالىتمػػػػػاـ بالتػػػػػدريب العملػػػػػي  ،فػػػػػٍت يف اؼبرحلػػػػػة الثانويػػػػػةالتعلػػػػػيم ال

 . اؼبتاحةو اؼبتخصص من خبلؿ اؼبصانع القائمة 

بػػػدأ وقػػػد : مشػػػروع تزويػػػد اؼبػػػدارس اغبكوميػػػة بالطػػػاوالت اؼبدرسػػػية -ٕ
 و ػػػدؼ تػػػوفَت العػػػدد اؼبناسػػػب مػػػن الطػػػاوالت والكراسػػػي اؼبدرسػػػية

ازدحػػاـ بعػػض اؼبػػدارس  ىحيػػ ث الحظػػت اللجنػػة أثنػػاء مرورىػػا علػػ
 .األرض ىكبَت منهم هبلس عل  الطلبة وتواجد عددٍ 

 مشروعات خدمة المجتمع : (ج)
بػدأ ىػذا اؼبشػروع مػن خػبلؿ ؿباولػة إحيػاء : مشروع إطعاـ الفقػَت -ٔ

فكػػرة اؼبطػػاعم الشػػعبية الػػيت كانػػت تقػػدـ الوجبػػات لؤلسػػر الفقػػَتة 
 وف االجتماعيػػة لتوزيػػػعؤ وقػػد ت االتفػػاؽ مػػػع وزارة الشػػ.. احملتاجػػة

وجبػػػػات ؾبانيػػػػة للمسػػػػتفيدين مػػػػن إعانػػػػات الضػػػػماف االجتمػػػػاعي 
وف باللجنػػػة أف سػػػئولوجػػػد اؼبف. .أسػػػاس أ ػػػم أحػػػوج النػػػاس ىعلػػػ
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فكػػػػروا يف اسػػػػتبداؿ ف ،الوجبػػػػة اعبػػػػاىزة عبػػػػارة عػػػػن وجبػػػػة واحػػػػدة
الوجبػػػػػة اعبػػػػػاىزة إىل أصػػػػػناؼ جافػػػػػة تفيػػػػػد األسػػػػػرة يف عػػػػػدد مػػػػػن 

ن الضػػػػماف ـ اآلف إىل اؼبسػػػػتفيدين مػػػػقػػػػد  وأصػػػػبحت تُ  ،الوجبػػػػات
 ،عػػػػػائبلت األيتػػػػػاـ يمعيػػػػػة الرضػػػػػواف اػبَتيػػػػػة االجتمػػػػػاعي وأيضػػػػػاً 

  .وصبعية إيبلؼ لكفالة اليتيم

تقدـ الوجبات اعبافػة ألسػر األيتػاـ مػع تػوفَت : مشروع كفالة اليتيم -ٕ
الكفالػػػة اؼباليػػػة الشػػػهرية لؤليتػػػاـ إىل جانػػػب تػػػوفَت مبلبػػػس األعيػػػاد 

 . وسداد اؼبصروفات اؼبدرسية ،والزي اؼبدرسي

 .مشروع كفالة اؼبريض -ٖ

دفػػع مػن ال عمػػل ؽبػم إلهبػػاد  يهػدؼ إىل: مشػروع اػبػػَت ؼبػن يعمػػل -ٗ
ى علػػػ تقػػػـو فكرتػػػوو .. علػػػيهم دخػػػبلً  فػػػرص عمػػػل خػػػاص  ػػػم يػػػدر  

ويػتم منحػو  ،لو أف ىبتار العميل اؼبشروع الذي هبده مناسباً  أساس
 اً نح مبلرػذا قبػح يف مشػروعو يُبػوبعد ثبلثة أشهر إ ،مبلغ دفعة أوىل

 . عليو آخر ؼبساعدتو يف االستمرار

 مشروعات لخدمة مجتمع األعمال: (د)
مركػػػز التحكػػػػيم يف اؼبشػػػكبلت الػػػػيت تواجػػػو رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ يف  -ٔ

 وجػػػػػػود نػػػػػػزاع أو خػػػػػػبلؼ حػػػػػػوؿ  ىالػػػػػػيت قامػػػػػػت علػػػػػػو سػػػػػػَتهتم م
 .بعض العقود
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 :خدمات لرجاؿ األعماؿ -ٕ

  االشػػػًتاؾ يف قاعػػػدة بيانػػػات منظمػػػةITC التابعػػػة لػػػػ UNCTD 
وىػػػػػػػػي قاعػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػات تسػػػػػػػػويقية تقػػػػػػػػدـ خػػػػػػػػدماهتا باالشػػػػػػػػًتاؾ 

حيػػػػػػ ث تقػػػػػػدـ معلومػػػػػػات ىامػػػػػػة  وللمؤسسػػػػػػات غػػػػػػَت اغبكوميػػػػػػة
يبكػػن إفػػادة األعضػػاء وؾبتمػػع  ،أساسػػية عػػن األسػػواؽ اؼبختلفػػةو 

 .األعماؿ منها

 ىللحصوؿ عل وتقدـ اعبمعية تسهيبلت وتيسَتات ألعضائها 
تأشَتات الدخوؿ إىل الببلد اؼبختلفة من السفارات 

 ىاغبصوؿ عل يف كما تساعدىم أيضاً .. والقنصليات
 .تذاكر السفرلزبفيضات 

  ًيف تقدًن اػبدمات لؤلعضاء يتم التعاقد مع عدد من  واستمرارا
 . الفنادؽ لتقدًن خدماهتا للجمعية وأعضائها بأسعار فبيزة

 سبوعية اليت تصدرىا اعبمعية أىم األعماؿ تتناوؿ النشرة األ
باإلضافة إىل الفرص  ،واالجتماعات والزيارات واألخبار العامة

 .واػبدمات اؼبتاحة

 النشاط الدوري : (ىت)
عقػدت اعبمعيػة واللجػاف اؼبتخصصػة العديػد مػن : نشػاط النػدوات -ٔ

الشخصػػػػػػػػػيات يف كبػػػػػػػػػار ُت و سػػػػػػػػػئولالنػػػػػػػػػدوات مػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػن اؼب
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اؼبوضػػوعات الػػيت هتػػم األعضػػاء يف ـبتلػػف اجملػػاالت كمػػا اسػػتقبلت 
العديػػد مػػن سػػفراء الػػدوؿ األجنبيػػة والوفػػود وفبثلػػي اؽبيئػػات الدوليػػة 
 واحملليػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػبلؿ العػػػػػػػػػػػاـ لتعزيػػػػػػػػػػػز التعػػػػػػػػػػػاوف وتػػػػػػػػػػػوفَت اػبػػػػػػػػػػػدمات 

 .لرجاؿ األعماؿ

قامت اعبمعية من خبلؿ عبنػة التػدريب وتنميػة : الدورات التدريبية -ٕ
األعضػػػػاء مػػػػن  ىالبشػػػػرية بعمػػػػل خطػػػػة سػػػػنوية وعرضػػػػها علػػػػاؼبػػػػوارد 

وت عقػػػد العديػػػد مػػػن الػػػدورات التدريبيػػػة الػػػيت هتػػػم  ،خػػػبلؿ كتيػػػب
لرؤيػػة اعبمعيػػة يف دعػػم تنميػػة  اً وذلػػك اسػػتمرار  واألعضػػاء وشػػركاهتم

 . البشرية لدفع اإلنتاجية ىالقو 

اسػػػػػػتمرت اعبمعيػػػػػػة يف إصػػػػػػدار النشػػػػػػرة الدوريػػػػػػة : النشػػػػػػرة الدوريػػػػػػة -ٖ
وتتضػمن أخبػار  ،وصبيع األعضػاء إىل الصحافة إرساؽبااألسبوعية و 

وأيضػا أخبػار اللجػاف والفػرص التصػديرية  ،االجتماعات واللقاءات
وتقػػػػـو اعبمعيػػػػة بإرسػػػػاؿ ىػػػػذه . .وكػػػػل أنشػػػػطة اعبمعيػػػػة ،والتقػػػػارير

 .النشرة بالربيد اإللكًتوين إىل األعضاء الراغبُت يف ذلك

 :وعنوانػػو اعبمعيػػة موقعػػا إليكًتونيػػاً  أنشػػأت: الصػػفحة اإللكًتونيػػة -ٗ
www.aba.org.eg بأعضػػػػاء اعبمعيػػػػة وبيانػػػػاهتم اً يتضػػػػمن بيانػػػػ ،

كما يتوفر على اؼبوقع اإللكًتوين عػدد   ،ربديثو بصفة مستمرة يتمو 
مػػن اؼبعلومػػات اؼبختلفػػة باللرػػة العربيػػة واإلقبليزيػػة كفػػرص للتصػػدير 
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 وتتضػػمن أيضػػػاً  ،ليػػػةواالسػػتَتاد واؼبناقصػػات واؼبعػػػارض الدوليػػة واحمل
بالكتػػػػب اعبديػػػػدة دبكتبػػػػة اعبمعيػػػػة واؼبػػػػذكرات الػػػػيت تصػػػػدرىا  اً بيانػػػػ

 علمػػاً  ،باإلضػػافة إىل النشػػرة األسػػبوعية ،اعبمعيػػة ؼبختلػػف اعبهػػات
 ىاؼبوقػػع للحصػػوؿ علػػ ىبػػأف أعضػػاء اعبمعيػػة يبكػػنهم الػػدخوؿ علػػ
أو  كما يبكن ألي فػردٍ   ،ما تتضمنو الصفحة من بيانات وخدمات

قائمػػػة بأظبػػػاء أعضػػػاء  ىاؼبوقػػػع للحصػػػوؿ علػػػ ىالػػػدخوؿ علػػػ ىيئػػػةٍ 
كمػػػا يوجػػػد العديػػػد . بػػػأوؿ ثػػػة أوالً ؿبد   ،اعبمعيػػػة وبيانػػػاهتم وىيئاهتػػػا

مػػػن الصػػػفحات اؼبرتبطػػػة والػػػيت ربػػػوي العديػػػد مػػػن اؼبعلومػػػات ذات 
 .أعضاء اعبمعيةبىتماـ اال

قامػػػت اعبمعيػػػة بالتصػػػدي للعديػػػد : مػػػة مػػػن اعبمعيػػػةمػػػذكرات مقد   -٘
 :مثػل ،وضوعات اليت هتم ؾبتمع األعمػاؿ يف ؾبػاالت ـبتلفػةمن اؼب

 ،مػػػػذكرة شػػػػأف مقًتحػػػػات اللجنػػػػة لتطػػػػوير إجػػػػراءات التصػػػػدير بػػػػراً 
وبػاألخص التصػديق  ،ُت عػن معوقػات التصػديرسػئولومذكرة إىل اؼب

 .مستندات التصوير وتعقيداتو ىعل

مشػػػروع قػػػانوف ضػػػمانات وحػػػوافز  :مثػػػل ،دراسػػػة مشػػػاريع القػػػوانُت -ٙ
 .ومشروع قانوف اؼبنافسة ومنع االحتكار ،تثماراالس
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  اللطيف جميل لخدمة المجتمع برامج عبد -ثانياً 

القػػػػائم علػػػػى مبػػػػادرة  ،تسػػػػعى لبلسػػػػتفادة مػػػػن اؼبفهػػػػـو اعبديػػػػد للتنميػػػػة
 .لعملهػػػا داخػػػل اجملتمػػػع السػػػعودي القطػػػاع اػبػػػاص مػػػن أجػػػل التنميػػػة كأسػػػاسٍ 

ولػػذا أخػػذت  والتػػدريب بكافػػة مسػػتوياتو أحػػد أىػػم منػػابع خدمػػة اجملتمػػع ويُعػػد  
 بػػػرامج متعػػػددة  ػػػدؼ إعػػػداد الشػػػباب السػػػعودي وتأىيلػػػو علػػػى عاتقهػػػا تبػػػٍت  

وىػػػذا التػػػدريب ىػػػو دبثابػػػة . الحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػل اؼبتنػػػامي داخػػػل اؼبملكػػػة
ب فهػػػو يسػػػاعد الشػػػبا وواحػػػد اسػػػتثمار ال غػػػٌت عنػػػو للشػػػباب واجملتمػػػع يف آفٍ 

سػػبة لػػديهم دبػػا ونوعيػػة اؼبهػػارات واؼبعػػارؼ الفنيػػة والتقنيػػة اؼبكتَ  علػػى زيػػادة كػػم  
يعود بالفائدة على اجملتمع الػذي يعيشػوف داخلػو أيضػاً يف صػورة ربسػُت جػودة 

 : ولذا تبدو اؼبهمة الرئيسة يف كو او أدائو وإنتاجيتو

 اإلنساين العميق ذباه اجملتمع نابعة من اإلحساس االجتماعي . 

 وإمبا االستثمار يف العامل البشري الذي  وال تسعى للربح اؼبادي
 . ىو أساس عمليات التنمية وغاياهتا

  ،هتدؼ مسانباهتا لرسم صورة مبوذجية لربامج اجتماعية وتأىيلية
 .يبكن أف وبتذي  ا اآلخروف

 مل حقيقية تسعى براؾبها للتأىيل والتدريب إىل توفَت فرص ع
 . للشباب والشابات
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  برامج التأىيل والتدريب تتم وفقاً ألسس علمية وتقنية متعارؼ
 . عليها،  دؼ إهباد فرص عمل ذاتية لشرائح اجملتمع اؼبتعددة

تقدًن الدعم اؼبادي واؼبعنوي  -إىل التدريب  إضافةً  -وتشمل الربامج 
  .  مفهـو األسر اؼبنتجةألصحاب اؼبشروعات الصرَتة وتبٍت  

عياصس التنًص اليت ميهً ستاناتها يف ادتهات ارترييُ 

 : مً خالل التجازب الطابكُ

 ووجػػػود التنسػػػيق بػػػُت اعبهػػػات اػبَتيػػػة واعبهػػػات الرحبيػػػة أو الرظبيػػػة  -ٔ
بينمػػػا تتػػػوىل األخػػػرى  ،حبيػػػ ث تتػػػوىل اعبهػػػات اػبَتيػػػة نػػػواحي التنفيػػػذ

 . التمويل والدعم والتسهيبلت

 االت ؿبددة ػبدمة وتنمية وتعزيزأىداؼ واضحة وؾب وجود  -ٕ
 . التواصل مع شرائح اجملتمع

ربديد عدد من الشرائح اليت ستسعى اعبهة اػبَتية لتعزيػز التواصػل   -ٖ
  .ورجاؿ األعماؿ ،والعاطلُت عن العمل ،اؼبرأة الفقَتة :مثل ،معها

اغباجة إىل تنويع قنوات وؾباالت التواصل مع عدد ـبتلف من   -ٗ
  .شرائح اجملتمع
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ضرورة وجود أنظمة وبرامج وسياسات دقيقة تسػَت عليهػا اعبهػات   -٘
واختيػار مػن يقػـو بػدور خدمػة اجملتمػع  ،اػبَتية للتواصل مػع اجملتمػع

  .والتواصل معو

  .الربط بُت برامج اؼبوارد اؼبالية وبرامج خدمة اجملتمع والتواصل معو  -ٙ

يبكػػن مػػن  وثةة مسػػتحدَ اغباجػػة إىل وجػػود بػػرامج اجتماعيػػة إبداعيػػ  -ٚ
  .خبلؽبا السبق يف التواصل مع اجملتمع

  .االىتماـ بالنواحي اإلعبلمية والًتوهبية للتواصل مع اجملتمع  -ٛ

  .فة من خبلؿ التدريب وغَتهالشرائح اؼبستهدَ  يميعاالىتماـ   -ٜ

يمكن التخطيط لتعزيز التواصل  ؛من المجتمع قائمة تفصيلية بفئات  
 :  بل الجهات الخيريةمعها من ق  
  اؼبقبلوف على الزواج -األطفاؿ  -األمهات  -اآلباء. 

 أصحاب األسر الكبَتة - عائبلت العاملُت يف اعبهات اػبَتية.  

 حراس اؼبنازؿ -اؼبربيات  -خادمات البيوت  -ف و السائق.  

 فو الفقراء واؼبساكُت واحملتاج. 

  أصػػحاب  -العمالػػة يف ؾبػػاالت البنػػاء وكبػػوه مػػن األعمػػاؿ اؼبيدانيػػة
  .سيارات األجرة
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  ف عن العملو العاطل -الدخل احملدود  وذو. 

  ؾ احملبلت التجاريةبل  مُ  -رجاؿ وسيدات األعماؿ. 

  غػػػػَت النػػػػاطقُت  -حػػػػديثو الػػػػدخوؿ يف اإلسػػػػبلـ  -غػػػػَت اؼبسػػػػلمُت
 .غَت اؼبتعلمُت -بالعربية 

 ف يف قطاع العقارو العامل -البنوؾ  وموظف - اغبكومة وموظف.  

  ف واؼبعلماتو اؼبعلم -أساتذة اعبامعات. 

  العوانس -األرامل  - األيتاـ -اؼبطلقات. 

 العجزة وكبار السن -اؼبرضى يف اؼبستشفيات  -ف و اؼبعاق.  

 الشباب -ف و الرياضي.    

  الطػبلب والطالبػات يف ـبتلػف اؼبراحػل  -طبلب اؼبدارس األجنبيػة
 .الدراسية

  اظ القػػػػرآف حف ػػػػ -ف و األئمػػػػة واؼبؤذنػػػػ -طػػػػبلب العلػػػػم  -البػػػػاحثوف
 .والسنة

 متخصصو التسويق واؼببيعات -األطباء  -ف و اؼبهندس.  

  اؼبتخصصوف يف التقنية -رواد مواقع احملادثة يف االنًتنت.  

 اؼببدعوف واؼببتكروف - الكتاب واؼبؤلفوف. 
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لمجتمع بمختلف فئاتو من ابع  األفكار العملية لتعزيز التواصل مع 
 : قبل الجهات الخيرية

  ٍدوريػػة لسػػكاف اغبػػي ووجهائػػو واؼبتخصصػػُت  هتيئػػة مكػػاف اجتماعػػات
  .وغَتىم

  إقامػػة عبلقػػات ذبمػػع العػػاملُت يف اعبهػػة اػبَتيػػة والعػػاملُت يف اعبهػػات
 .القريبة من نفس اعبهة ،اغبكومية واػباصة

 لتقدًن وعقد اللقاءات بُت أفراد اجملتمع ئة مكافٍ هتي.   
 تقدًن األحباث والدراسات واؼبشاركة يف نشرىا وتنظيمها.  
  تبػػٍت كتابػػػة مقػػاالت وصػػػفحات عػػن العمػػػل اػبػػَتي بشػػػكل دوري يف

 .بعض الصحف اليومية
  إعداد بػرامج لتأىيػل الشػباب لبللتحػاؽ بالوظػائف اؼبهنيػة أو وظػائف

 .العمل اػبَتي
 متعددة رة بالتنسيق مع جهاتٍ اؼبعارض اؼبتخصصة واؼببتكَ  عمل.  
  اإلسػػػػهاـ يف النشػػػػر العلمػػػػي والًتصبػػػػة للتجػػػػارب واػبػػػػربات وغَتىػػػػا فبػػػػا

 .يهتم بو شروبة من اجملتمع
   ات الػػيت هتػػم شػػروبة اؼبشػػاركة يف الرصػػد اإلعبلمػػي لؤلخبػػار واؼبسػػتجد

  .أو أخرى
  ًفًتة السجن أو العبلج بعد انتهاء رعاية السجناء واؼبدمنُت خاصة. 
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  التعػػػاوف مػػػع اعبهػػػات اػباصػػػة واغبكوميػػػة يف بػػػرامج اإلسػػػكاف اػبػػػَتي
 .والربامج الصحية وغَت ذلك

  التعػػػاوف مػػػع اعبهػػػات اػباصػػػة واغبكوميػػػة يف تقػػػدًن الػػػربامج التدريبيػػػة
والتأىيليػػػػة والتعليميػػػػة اؼبتميػػػػزة يف اجملػػػػاالت اإلداريػػػػة والعلميػػػػة والطبيػػػػة 

 .اؼبهارات العامة وتدريب الكوادر اؼبتخصصة واؽبندسية وؾباالت
 فتح ؾباالت تنمية الطبلب والتعاوف مع كل من يتبناىا.  
 أصػػوؿ الكتابػػة والقػػراءة وتثقػػيفهم ة اؼبنػػاخ وتفعيػػل تعلػػيم اعبمػػاىَت هتيئػػ

والتعاوف يف تسيَت قوافل ثقافية للطػبلب واألسػاتذة إىل  ،(ؿبو األمية)
للتوعيػػػػة وتعلػػػػيم اجملتمػػػػع  والصػػػػيفيةاؼبنػػػػاطق الريفيػػػػة خػػػػبلؿ اإلجػػػػازات 

  .الريفي
 األعيػػػػػاد  :مثػػػػػل ،الػػػػػربوز واؼبشػػػػػاركة يف اؼبناسػػػػػبات العامػػػػػة مػػػػػع اجملتمػػػػػع

  .جازات الصيفيةواالمتحانات الدراسية واإل
  للمجتمع بالطرح الثقػايف واؼبعػارض الفنيػة اؽبادفة دعم العملية الثقافية

مشػػػكلة  :مثػػػل ،العلميػػػةالفنػػػوف الشػػػعبية والنػػػدوات و  ومعػػػػارض البيئػػػػة
 . التعاوف مع من يقـو بذلك أو ،اؼبياه واإلصدارات واؼبطبوعات
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ؿ شيئاً فشػيئاً كبػو االحػًتاؼ بتوفيػق تحو  من الاعبهات اػبَتية  ال تنفك  
مػػػػن  -االسػػػػتمرارية  إىلاهلل تعػػػػاىل، وبالنسػػػػبة إىل اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة الػػػػيت تسػػػػعى 

 ،تُعتػػرب إحػػدى اػبطػػوات اؼبهمػػة األوىل - مواردىػػا اؼباليػػةخػػبلؿ تعزيػػز وتثبيػػت 
علػػى تقبػػل انعػػداـ اغبلػػوؿ السػػريعة والطػػرؽ السػػحرية  فهػػي تػػنص  ، خطػػوة عقليػػة
ولكػْن بالعمػػل ، سػتقـو بػػو نشػاطٍ  والػيت تتمثػػل يف وجػود متػربع لكػػل   ،اؼبختصػرة

يذيػػػػػة الػػػػذي يقػػػػػـو بػػػػو أعضػػػػػاء ؾبلػػػػس اإلدارة واإلدارة التنف -الثابػػػػت واؼبنػػػػػتظم 
 سػػػػػػػًتاتيجيةً ايبكػػػػػػػن أف يطػػػػػػػوروا  - وف عػػػػػػػن اؼبػػػػػػػوارد اؼباليػػػػػػػةسػػػػػػػئولواؼبوظفػػػػػػػوف اؼب
تسػػػاعد اعبهػػػة اػبَتيػػػة  وفعالػػػة مػػػن خػػػبلؿ خطػػػوات صػػػرَتة متتابعػػػة وسياسػػػاتٍ 

علػػػػى االسػػػػتمرار وثبػػػػات األنشػػػػطة والػػػػربامج مػػػػن خػػػػبلؿ عوائػػػػد االسػػػػتثمارات 
 . الدائمة بتوفيق اهلل تعاىل

هبػب أف وبصػل ، الكتاب بشػكٍل أو بػآخرإف تطبيق أفكار ىذا : تنبيو
 ػػػػدؼ ربقيػػػػق الرػػػػرض  ومػػػػن خػػػػبلؿ التكامػػػػل مػػػػع أفػػػػراد وجهػػػػات متخصصػػػػة

يف إطػػػػار شػػػػرعي  ..األساسػػػػي مػػػػن االسػػػػتثمار وىػػػػو تػػػػوفَت عائػػػػد مػػػػادي رحبػػػػي
  .ونظامي كامل

  



 

124 
 

 آفاق االستثمار

 :         ىامةكلمة  
 ، ال يوجد استثمار بال مخاطرة أو تكلفة

 ، بمخاطر محسوبةلكن يوجد استثمار              

 .أو رابح ،ويوجد استثمار خاسر                                    
 ..!فالبقاء لألسرا: أما اليوم.. كان البقاء لألقوى: يوماً ما

 

إليهتا  ألمحت    وىنا أرجو أن تسمحوا لي في الخاتمة بتكرار فكترة  
 .. في المقدمة

اػبَتيػػػة باؼبػػػاؿ تػػػدعونا إىل زبطػػػي إف اؼبرحلػػػة الثالثػػػة يف عبلقػػػة اعبهػػػات 
 .. تقليدية سابق أو طريقة تفكَتٍ  أزمة فكرٍ 

 فكر أصيل بقي أسَتاً لتجارب سابقة ناجحة

 وطريقة تفكَت تقليدية ال توظف اإلبداع وال تدمج بُت العقوؿ

دت يف ثنايػػا ىػػذا رِ ولػػذلك فعشػػرات األفكػػار والنمػػاذج واألمثلػػة الػػيت ُسػػ
قػػد ال تػػنجح دبجػػرد .. يف بعػػض اعبهػػات اػبَتيػػة الكتػػاب والػػيت حققػػت قباحػػاً 

حريصػػة أف تعقػد ورشػػة عمػػل للتفكػػَت  فػػاؼبطلوب مػػن كػل جهػػةٍ ..! االستنسػاخ
 .. كاملة للتريَت اإلهبايب اؼبراد  يف آليةٍ 
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 ..قيادة وإدارة تقليدية نتج يف ظل  لن ت.. ةألف تنمية اؼبوارد اؼبالي

  ..غالباً ال تنجح دبجرد التقليد واألفكار

لكل يف اؼباؿ واعبهد والربكة للصواب، نسأؿ اهلل أف يكتب التوفيق 
 ... اعبهات اػبَتية

  والسبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو
 

 

 محمد بن يحيى مفرح . د                                              
Mym_muf@hotmail.com 
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 امللحق األول

  ًتعريف االستثمار: أوال.  
  ًنواا االستثمارأ: ثانيا. 
  ًصناديق االستثمار: ثالثا. 
  ًما ىي أسس االستثمار السليم؟: رابعا 
  ًالةفكار استثمارية فع  أتوجيهات للحصول على  ةعشر : خامسا. 
  ًمصطلحات االستثمار: سادسا. 

  :تعريف االستثمار
يف مشػػاريع اقتصػػادية واجتماعيػػة  األمػػواؿيعػػٍت توظيػػف : االسػػتثمار
 ،اإلنتاجيػةجديد، ورفع القدرة   دؼ ربقيق تراكم رأظباؿٍ  ووثقافية

 .القدًنرأس اؼباؿ و ذبديد وتعويض أ

 :واا االستثمارأن
 :لىإيمكن تقسيم االستثمار من حيث وسائلو  . أ
 اؼبشػػػاريع باسػػػتثناء أنػػػواعوىػػػو االسػػػتثمار يف صبيػػػع : اسػػػتثمار مباشػػػر -ٔ

اؼبتعلقػػة باؼبسػػاعدات واؼبعونػػات اؼباليػػة والفنيػػة والتقنيػػة الػػيت  اؼبشػػاريع
 .الدولة إىلـ تقد  
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وىػػػو االسػػػتثمار الػػػذي يػػػتم عػػػن طريػػػق : اسػػػتثمار غػػػَت مباشػػػر -ٕ
تسػػػػػهم يف النشػػػػػاط االقتصػػػػػادي  ماليػػػػػة لشػػػػػركاتٍ  أوراؽٍ شػػػػػراء 

 .اؼبباشر  دؼ الربح عن طريق البيع
االستتتتتثمار  أطتتتترافمتتتتن حيتتتتث دوافعتتتتو االقتصتتتتادية علتتتتى  . ب

 :الرئيسية، فهي
 (:استثمار الدولة)االستثمار الحكومي . 1

 وىػػػػػػػػو االسػػػػػػػػتثمار اغبكػػػػػػػػومي خبطػػػػػػػػط التنميػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية
  .واالذباه السياسي والفكري القائم فيها واالجتماعية للدولة،

 :االستثمار الخاص. 2
ر مػػػػػن اؼبشػػػػػروع وىػػػػػو اسػػػػػتثمار القطػػػػػاع اػبػػػػػاص الػػػػػذي تطػػػػػو  

شػػػركات  إىلؿبػػػدود  بنشػػػاطٍ  اسػػػتثمارهُ  العػػػائلي احملصػػػورِ  أوالفػػػردي 
مػػػػػػن اؼبسػػػػػتثمرين مػػػػػػن ـبتلػػػػػػف الشػػػػػػرائح  ومؤسسػػػػػات تضػػػػػػم عػػػػػػدداً 

االجتماعية، الذين يقومػوف بتوظيػف مػدخراهتم يف ـبتلػف اؼبشػاريع 
 .نتاجية اػبدميةاإل

خاصػػػػػػػػػػػػة يف ؾبػػػػػػػػػػػػاؿ اؼبعلومػػػػػػػػػػػػات  -اء التطػػػػػػػػػػػػور التقػػػػػػػػػػػػٍت إز و 
سػػتثمار القطػػاع ابقػػي  - ريػػةق إىلواالتصػػاالت، الػػذي حػػوؿ العػػام 

 .األجنيبزاء االستثمار إ اػباص ؿبدوداً 
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 :األجنبياالستثمار . 3
مػػػػػػن مصػػػػػػادر  أصػػػػػػبحتىػػػػػػو االسػػػػػػتثمارات اػبارجيػػػػػػة الػػػػػػيت 

التمويػػػػػل اؽبامػػػػػة ؼبشػػػػػاريع التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية، خاصػػػػػة يف البلػػػػػداف 
فقػػػد سبيػػػز  وربػػػاد السػػػوفييت السػػػابقالشػػػرقية واال أوروبػػػاالناميػػػة ودوؿ 

فقػد  ،األمواؿعقد التسعينيات وما بعده بالتدفقات الكبَتة لرؤوس 
 انكمػػػػش دور البنػػػػوؾ التجاريػػػػة يف سبويػػػػل االسػػػػتثمارات يف البلػػػػداف

 .النامية

 األجنبيػػةوقػػد سػػاعد علػػى تطػػور وتوسػػيع دور االسػػتثمارات 
قتصػػػػاديات الػػػػدوؿ الناميػػػػة، عوامػػػػل ودوافػػػػع عديػػػػدة اقتصػػػػادية ايف 

 :اأنبهوتقنية، 

 ػػػػدؼ ربقيػػػػق  واألمػػػواؿحاجػػػة الػػػػدوؿ الناميػػػة اؼباسػػػػة لػػػػرؤوس  .ٔ
 ،داخليػػاً  األمػػواؿىائػػل يف ىػػذه  ووجػػود نقػػصٍ  ،مشػػاريع تنمويػػة
الػػػيت تبحػػػ ث  د فػػوائض نقديػػػة يف الػػػدوؿ اؼبتقدمػػةيف حػػُت وجػػػو 

 أعبػػػػػاءعػػػػػن  عػػػػػن فػػػػػرص لبلسػػػػػتثمار يف ـبتلػػػػػف الػػػػػدوؿ بعيػػػػػداً 
 . البورصات والفوائد أسعارالضرائب وتقلبات 

الػػػػػدوؿ اؼبتلقيػػػػػة لبلسػػػػػتثمار بتقػػػػػدًن التسػػػػػهيبلت واؼبزايػػػػػا  قيػػػػػاـ .ٕ
 أجنبيػة أمواؿٍ عفاءات والضمانات لتشجيع وجذب رؤوس واإل

 .وؽبالبلستثمار داخل دُ 
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تػػػرابط اؼبصػػػا، بػػػُت عػػػدد مػػػن اؼبسػػػتثمرين واؼبمػػػولُت الػػػدوليُت،  .ٖ
شػػػركات متعػػػددة اعبنسػػػيات تنتشػػػر فروعهػػػا  إقامػػػة إىلدفعهػػػم و 

 .لف القاراتوتتوزع مصاغبها يف ـبت

 :صناديق االستثمار
الػػذين  - لؤلشػػخاصاسػػتثمارية تػػوفر  أدواتتعتػػرب صػػناديق االسػػتثمار 

الفرصػػة للمشػػاركة  - اسػػتثماراهتم بصػػورة مباشػػرة إدارةيبلكػػوف القػػدرة علػػى  ال
قيػاـ عػدد كبػَت  يف وفكػرة ىػذه الصػناديق تػتلخص ،العاؼبية واحملليػة األسواؽيف 

لتحقيػػق  وبواسػػطة مؤسسػػات ماليػػة وإدارهتػػامػػن اؼبسػػتثمرين بتجميػػع مػػواردىم 
اؼبزايػػا الػػيت ال يبكػػن ؽبػػم ربقيقهػػا منفػػردين مقابػػل رسػػم سػػنوي بسػػيط تتقاضػػاه 

 .ىذه اؼبؤسسات

 :من مزايا ىذه الصناديق
مػػػػػن خػػػػػبلؿ توزيػػػػػع مبػػػػػالغ االسػػػػػتثمار  وتوزيػػػػػع اؼبخػػػػػاطر االسػػػػػتثمارية -

 .االستثمارية األدواتبالعديد من 

 .استثمارية متخصصة إدارةاغبصوؿ على  -

 األعبػػاءالصػػندوؽ يتكفػػل  ػػذه  فإ إذ، اإلداريػػة األعبػػاءمػػن  عفػػاءاإل -
 .ر نفسومن اؼبستثمِ  بدالً 
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ر ؼبػدير الصػندوؽ دبجرد تقدًن طلب اسػًتداد اؼببلػغ اؼبسػتثمَ : السيولة -
 .التفاؽسوؼ ربصل على اؼببلغ خبلؿ اؼبدة احملددة يف ا

كػػػػػرب اػبػػػػػدمات أتعتػػػػػرب صػػػػػناديق االسػػػػػتثمار مػػػػػن : التنظػػػػػيم والرقابػػػػػة -
 للرقابػػػة مػػػن قبػػػل الدولػػػة، خاصػػػةً  كثرىػػػا خضػػػوعاً أ، ومػػػن االسػػػتثمارية تنظيمػػػاً 

 .البنوؾ اؼبركزية

 :المناخ االستثماري
ىػػػو ؾبموعػػػة القػػػوانُت والسياسػػػات واؼبؤسسػػػات االقتصػػػادية والسياسػػػية 

، ىل بلػػػد دوف آخػػػرإتثمر وتشػػػجيعو يف توجيػػػو اسػػػتثماره الػػػيت تػػػؤثر يف ثقػػػة اؼبسػػػ
بػل يتجاوزىػا  ،اؼبناخ االستثماري ال يقتصر علػى اغبػدود االقتصػادية أفويبدو 
السػػػػائدة يف البلػػػػد  ةيتماعيػػػػة والقانونيػػػػة واؼبؤسسػػػػجالظػػػػروؼ السياسػػػػية واال إىل

اؼبعٍت، حي ث تتداخل ىذه العوامل والظروؼ فيما بينها لتشكل وحدة واحػدة 
ال يبكػػػن التراضػػػي عنهػػػا يف ؾبمػػػل الوضػػػع االسػػػتثماري واالقتصػػػادي للبلػػػداف 

 .اؼبضيفة

 :ىلإيبكن تقسيم مكونات اؼبناخ االستػثماري  :على ما تقدـ وتأسػػػػيساً 

 :االقتصادي اإلطار -ٔ

االقتصادية السػائدة يف البلػد وآفػاؽ  واألوضاعٌت بالبُ  اإلطاريتمثل ىذا 
رؤيػػػػا يف اؼبنػػػػاخ ) يف حبثهػػػػا - تطػػػػوره، وتعتقػػػػد الػػػػدكتورة نضػػػػاؿ شػػػػاكر اؽباشػػػػم

كػػػالطرؽ ووسػػػائل   األساسػػػيةٌت التحتيػػػة تػػػوفر البُػػػ ف  أ -( سػػػتثماري اعبػػػاذباال
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تصاؿ اؼبتطورة واػبدمات الصحية والتعليمية وشبكات اؼبػاء والكهربػاء البػد اال
سػػػػػػػتثمارية لػػػػػػيس فقػػػػػػط يف ربديػػػػػػػد اغبجػػػػػػـو اال ومػػػػػػػؤثراً  مهمػػػػػػاً  تلعػػػػػػب دوراً  فأ

 .قتصادية اؼبختلفةبل وتوزيعها بُت القطاعات اال واؼبستقطبة

يف البلػد ( قتصاديةااؼباكرو ) ختبلالتكما يتأثر اؼبناخ االستثماري باال
معػػدؿ التضػػخم، تقلبػػات سػػعر الصػػرؼ، مػػدى )اؼبعػػٍت، خاصػػة فيمػػا يتعلػػق بػػػ 

مكانػػػات مبوىػػػا اؼبتوقعػػػة، مػػػدى تػػػوفر إاؼبصػػػريف، حجػػػم السػػػوؽ و تطػػػور اعبهػػػاز 
 (.ولية والعمالة احمللية اؼباىرة وغَت اؼباىرةاؼبواد األ

 :طار السياسياإل -ٕ

ىػػػػػم العوامػػػػػل يف ازبػػػػػاذ ـبتلػػػػػف أتعتػػػػػرب العوامػػػػػل السياسػػػػػية واحػػػػػدة مػػػػػن 
القػػػػػرارات االسػػػػػتثمارية اػباصػػػػػة، فاؼبسػػػػػتثمرين يأخػػػػػذوف بنظػػػػػر االعتبػػػػػار صبيػػػػػع 

طبيعػػػػػػػة النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي،  :اؼبخػػػػػػاطر االقتصػػػػػػادية وغػػػػػػػَت االقتصػػػػػػادية، مثػػػػػػل
رة اؼبلكيػػػات اػباصػػػة، مػػػدى التػػػدخل اغبكػػػومي يف احتمػػػاالت التػػػأميم ومصػػػادَ 

النشػػػاطات االقتصػػػادية، االسػػػتقرار السياسػػػي يف البلػػػد، قػػػوة اؼبعارضػػػة وطبيعػػػة 
سياسػػػية والظػػػروؼ ال األوضػػػاعوغػػػَت ذلػػػك مػػػن  ..الترػػػَتات السياسػػػية احملتملػػػة
 .واالجتماعية يف البلد اؼبعٍت

  :القانوني اإلطار -3
مػة التشػريعية والقانونيػة اؼبنظ   األسػسرسػي قانوين يُ  إطارالبد من وجود 

ينسػػػجم مػػػع  بشػػػكلٍ  وواغبركػػػة االسػػػتثمارية خاصػػػة للنشػػػاط االقتصػػػادي عامػػػةً 
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تميػػز ت أفالتنميػػة يف شػػىت اؼبيػػادين والقطاعػػات االقتصػػادية، كمػػا البػػد  أىػػداؼ
و التطبيقػػات أ اإلجػػراءاتفيمػػا ىبػػص  القػػوانُت بعػػدـ التعقيػػد والتنػػاقض خاصػػةً 

القػػانوين  اإلطػػارف يتسػػم أرض الواقػػع، كمػػا البػػد أالعمليػػة لتلػػك القػػوانُت علػػى 
بػػػػػػالتطور واؼبرونػػػػػػة التامػػػػػػة،  ػػػػػػدؼ جػػػػػػذب االسػػػػػػتثمارات، ويأخػػػػػػذ الظػػػػػػروؼ 

عػػػػن  ، فضػػػػبلً واؼبؤسسػػػػات الوطنيػػػػة لؤلفػػػػراداؼبسػػػػتجدة واالحتياجػػػػات اؼبتناميػػػػة 
 :ونعٍت بالشفافية ىنا، ةالشفافية ووضوح الرؤي

 إىل، وعػػػدـ اللجػػػوء اإلجػػػراءاتونظافػػػة  ،ف التنػػػافس شػػػريفأالشػػػعور بػػػ
 .التحايل والرشوة، واستربلؿ النفوذ

مػػا وضػػػوح أ، وبػػذلك يبكػػن تػػػأمُت مشػػروع وجػػػذب اسػػتثماري حقيقػػػي
ولوياهتػػا بالنسػػبة أىػػدافها وتعيػػد ترتيػػب أف ربػػدد اغبكومػػات أفيتمثػػل يف  ةالرؤيػػ

ف تتسػم قراراهتػا علػى أللمشروعات اليت يراد تشجيعها ػبدمة خطط التنمية، و 
 .ل تنفيذىاليسهُ  ،ـبتلف اؼبستويات بدقة الصياغة والوضوح

 ما ىي أسس االستثمار السليم؟
يتوقػع  مػواؿ بطريقػةٍ أىو توظيػف  ،االستثمار باؼبعٌت الذي نتحدث عنو ىنا

 :ساسيةأطبسة مبادىء  يف يراعأوعلى اؼبستثمر . تثمرعلى اؼبس ف تدر دخبلً أ
عػػػػة معرفػػػػة البػػػػدائل اؼبتاحػػػػة لػػػػو مػػػػن حيػػػػ ث تكاليفهػػػػا ومنافعهػػػػا اؼبتوق   -ٔ

 يبكنػػو مػػثبلً ( عػػة يف كػػل بػػديلاؼبتوق   األضػػرار أواػبسػػائر )وـباطرىػػا 
يشػًتي  أو ،سػندات حكوميػة ييشػًت  أو ،يودع مالو لدى بنػك أف
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 ير هُبػ أفولذلك هبػب  اً كاف اؼببلغ كبَت   إذا يشًتي منزالً  أو ،أسهماً 
 .لفرص االستثمار اؼبتاحة لو مسحاً 

وىػل ينػوي  ،الزمنية لبلسػتثمار فاؽاآل على اؼبستثمر أف وبددهبب  -ٕ
وىػػػل يريػػػد  ،البعيػػػد أواؼبتوسػػػط  أوللمػػػدى القصػػػَت  أموالػػػواسػػػتثمار 

 . البعيد أواؼبتوسط  أوالدخل يف اؼبستقبل القريب 
حيػ ث  واؼبعيشػية؟ىل سيؤثر رأس اؼبػاؿ علػى األوضػاع اؼباليػة  معرفة -ٖ

طر ماليػػة ؾبػػاالت االسػػتثمار الػػيت تنطػػوي علػػى ـبػػاأف عليػػو تفػػادي 
االسػػػػػػتثمار يف الشػػػػػػركات  :مثػػػػػػل ،لتحملهػػػػػػا م يكػػػػػػن مسػػػػػػتعداً  إذا

 . يف األداء ستقراراً اثبت حديثة التأسيس اليت م تُ 
 زبفيفػاً  ووينػوع اسػتثماراتو علػى عػدة أوجػو ،موالوأف يوزع أعلى اؼبستثمر  -ٗ

و يػػوزع اؼببلػػغ أسػػهم للمخػػاطر، بػػأف يسػػتثمر يف ؿبفظػػة مػػن عػػدد مػػن األ
 . اخل.....سهم واالستثمار يف السندات بُت االستثمار يف األ

إذا كػػػػػاف اؼبسػػػػػتثمر ال يبلػػػػػك الوقػػػػػت واؼبعرفػػػػػة واؼبهػػػػػارات الضػػػػػرورية  -٘
االسػتثمار الػذي يناسػبو  لتجميع اؼبعلومات وربليلها والتقريػر بشػأف

ف يبحػػ ث عػن شػػخص أعلػػى تلػك اؼبعلومػػات، فػإف عليػو  فيهػا بنػاءً 
علػػػػى درجػػػػػة عاليػػػػػة مػػػػػن النزاىػػػػة واعبػػػػػدارة ليقػػػػػدـ لػػػػػو االستشػػػػػارات 

وإذا م هبػػػػػػد مثػػػػػػل ىػػػػػػذا  ،(قػػػػػػد يكػػػػػػوف شػػػػػػركة وسػػػػػػاطة)الضػػػػػػرورية 
الودائػػع  إىلسػػهم واللجػػوء الشػػخص عليػػو تفػػادي االسػػتثمار يف األ

 .ة اػبالية من احملاذير الشرعيةالقروض اغبكومياؼبصرفية وسندات 
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 :توجيهات للحصول على أفكار استثمارية فعالة ةعشر 
لػػدى التفكػػَت يف الرغبػػة ببػػدء نشػػاط ذبػػاري خػػاص يتبػػادر ىػػذا السػػؤاؿ 

يبكنٍت االبتػداء  ػا لبػدء  ما ىي الفكرة اليت: نا، أال و ىويف أذىاف الكثَتين م
 نشاطي التجاري؟ 

تبػدأ مػن عنػدؾ  ىػذا اؼبوضػوع أف فكػرة النشػاط التجػاري عػادةً العجيب يف 
 :نعم، وعندما تقرأ بقية اؼبوضوع سوؼ ترى أنك اؼبصدر الرئيسي لؤلفكار! أنت

 :تملك الفكرة بأنكع توق  . 1
 أنصػػحكلسػػت مػػؤىبلً للخػػروج بفكػػرة جديػػدة،  بأنػػككنػػت تعتقػػد   إذا

ف أ وىػػػو: وذلػػػك لسػػػبب بسػػػيط جػػػداً  وتفكػػػر بالبػػػدء بالنشػػػاط التجػػػاري ال  أبػػػ
دعػػػػػك مػػػػػن  اً ىػػػػػم الركػػػػػائز ألي نشػػػػػاط ذبػػػػػاري، إذأتكػػػػػوف  فأاالهبابيػػػػػة هبػػػػػب 

 ،باإلبػػػػداعصػػػػف تت يتيف داخلػػػػك والػػػػ تلػػػػك اإلرادة النائمػػػػة واسػػػػتدعِ  ،السػػػػلبية
 .فكار التجارية اؼبذىلةمن األ وسوؼ ترى سيبلً  ،انتظر قليبلً و 

 :احتفظ بعقلية منفتحة. 2
فكػػػار قػػػد تكػػػوف مسػػػػتحيلة بعض ىػػػػذه األفػػػ ،تنوعػػػةم األفكػػػارمصػػػادر 

علػػى  كػػذلك بنػػاءً و  ،علػػى خربتػػك وكػػذلك بنػػاءً  ،علػػى قػػدراتك اؼبعرفيػػة اعتمػػاداً 
 ،اعبديػػػدة أفكػػػارؾالسػػػتعراض  اً كػػػن مسػػػتعد  :لػػػك أقػػػوؿىنػػػا  ولكػػػنْ  ،توقعاتػػػك

 . من حولك ي نظرتك لقدراتك وللعام الذوغَت  
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 :الجديدة أفكار مكتوب لكل  احتفظ بسجل  . 3
ىػػػػذه  إىلسػػػيكوف مػػػن السػػػػهل عليػػػك الرجػػػوع  أفكػػػػارؾعنػػػدما تكتػػػب 

ربويلهػا و  األفكػاريت الفرصة اؼبناسبة لبػدء مثػل ىػذه أعندما ت وخاصةً  ،األفكار
فسػػػوؼ  ،وحػػػُت وراجعهػػػا بػػػُت كػػػل حػػػُتٍ  ،فكػػػارؾأمشػػػاريع ذباريػػػة، سػػػجل  إىل
 .تقـو بتطوير وتريَت ىذه األفكارس تلقائيوبشكل  بأنكترى 

 :حاول أن تتعلم ويًئا جديًدا كل يوم. 4
، واألعمػػاؿقاربػػك الػػذين ؽبػػم بػػاع يف ؾبػػاؿ اؼبػػاؿ أو أ ،ؾءنػػاقش أصػػدقا

مػػػػػن مواقػػػػػع االنًتنػػػػػت، الصػػػػػحف،  أاقػػػػػر ، أفكػػػػػارؾعػػػػػن  أصػػػػػحابكم مػػػػػع ل ػػػػػتك
طػػبلع علػى اعبديػد اإل وفوببػ يننػا مػن النػاس الػذأ :اجملبلت، على سبيل اؼبثاؿ

، لكػًتوينعػن التسػويق اإل يكػل مػا يقػع يف يػد  فػأقرأ  وواألعمػاؿيف عام اؼبػػاؿ 
وىنػا  ،من اؼبواضػيع قػد زاد ف ـبزوين اؼبعلومايت حوؿ كثَتٍ أالحظت ب بعد ذلك
 ػػذا سػػوؼ تنظػػر للعػػام بصػػورة  ألنػػك واعبيػػدة لؤلفكػػارز الرئيسػػي يكػػوف احملف ػػ

 .واضحة وبطريقة علمية

 :تكلم عن أفكار . 5
 بالنسػبة يل عػادةً  ،إليػكينصػت  قػد شػخصٍ  أيمػع  أفكػارؾتكلم عػن 

تكلػم مػع أين إفػ اً م يكن موجػود اذإولكن  ،ىل صديقي اؼبقرب جداً إتكلم أ ما
تكلم مع نفسي عرب الػورؽ، الفكػرة ىػي عنػدما أولكٍت  ،نعم(( يا اهلل))نفسي 

بطريقػػػة  األفكػػػارنك تقػػػـو برربلػػػة ىػػػذه ػأفكػػػارؾ سػػػوؼ تبلحػػػظ بػػػأتػػػتكلم عػػػن 
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و قػػد تقػػـو بػػالتخلص أ ،األفكػػاروتصػػحيح بعػػض  بإضػػافةحبيػػ ث تقػػـو  وتتابعيػػة
 .م ذبد فرصتها للنجاح خرىأ و ذلك لوجود فكرةٍ  ومن الفكرة اسبام

حتتالم النتتاس وأ ىوايتتاتو تطلعتتات و لتتى مشتتاكل إاستتأل واستتتمع . 6
و أو تطلعػات أكارؾ التجارية مػن خػبلؿ حػل مشػاكل فأيت أقد ت :من حولك

 :حبلـ الناس، كيف يبكن ذلك؟ اعبواب ىوأ

مػن  أتػتالتجاريػة  األفكارمعظم  أفوسًتى  ،اؼباضي القريب إىلارجع 
بالنسػػػبة للمسػػػتهلك،  السػػػلعة ىػػػي سبثػػػل حػػػبلا  أوج فػػػاؼبنتَ  ،حػػػل مشػػػاكل النػػػاس
ف اؼبسػػػافرين أوجػػػدت بػػػ  (southwest airline)شػػػركة :علػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ

 low-cost)يبحثػػػوف عػػػن وسػػػيلة سػػػفر رخيصػػػة فقامػػػت باسػػػتحداث نظػػػاـ 
airline). 

 :البحث. 7
عػػػن اؼبقػػػاالت والكتػػػب و  ،احبػػػ ث دائًمػػػا عػػػن األفكػػػار اؼبشػػػا ة ألفكػػػارؾ

 .منتجات أو خدمات أكانت سواء تتبناىا، الفكرة اليت رتأثْ  اليت

  (mind map):على وكل رسوم بيانية أفكار اعكس . 8
علػى سػبيل  ،دقػة أكثػر ح فكرتػك بشػكلٍ وض ػستخدـ الرسـو البيانية لتُ ا
و قػػم أ ،و مربعػػاتأ ،قػػم بػػربط العناصػر الرئيسػػية لفكرتػػك بشػكل دوائػػر :اؼبثػاؿ

 . ىيكلي بتوضيحها بشكلٍ 
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 :ألفكار قم بعمل توليفة . 9
طريقػػػػة واحػػػػدة لعمػػػػل  ،فكػػػػار مػػػػع بعػػػػضأو ثبلثػػػػة أ ،قػػػػم بػػػػربط فكػػػػرتُت

 حصػلتنػك أ، سػوؼ تػرى بأصػدقائكىي عملية العصػف الػذىٍت مػع  وذلك
 .النتائج أفضلعلى 

 :أفكار  بشكل دائمر طو  . 11
ودع العقل البػاطن ىبػرج مػا  ،ساس علميأعلى  بناءً  أفكارؾقم بتطوير 

 يت الفرصػػة سػػتكوف يف وضػػع مناسػػب جػػداً أفعنػػدما تػػ ووطػػور مػػن قػػدراتك ،بػػو
 .َت حياتك بكل ما فيهايللعمل على فكرتك وتر

 :مصطلحات االستثمار

 :األورا  المالية •
بػػػػػل االمػػػػػتبلؾ القػػػػػانوين مػػػػػن قِ د يُظهػػػػػر ىػػػػػي مسػػػػػتنَ  :الورقػػػػػة اؼباليػػػػػة

الشػػخص لسػػهم يف شػػركة اؼبسػػانبة، ويعكػػس امػػتبلؾ الشػػخص ؽبػػا 
 وصػػدر للورقػػة اؼباليػػة وثيقػػة مطبوعػػةيويف اؼباضػػي كػػاف . ماليػػة قيمػػةً 

 .  بعد نشوء الوثائق اإللكًتونيةإال أف ذلك ترَت  

 :(الموجودات)األصول  •
دبػا يف ذلػك األمػواؿ الػيت  وىي كل ما يُبلػك وتكػوف لػو قيمػة نقديػة

وبػػػذلك تكػػػوف أصػػػوؿ الشػػػركة كػػػل مػػػا  ،يػػػدين للشػػػركة  ػػػا آخػػػروف
 . ؼبديونيتها لدى اآلخرين سبتلكو من النقد واآلالت، إضافةً 
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 :األصول الرأسمالية •
يػتم تػداوؽبا بيعػػاً  وال ،ىػػي أصػوؿ طويلػة األجػػل :األصػوؿ الرأظباليػة

 :ومػػػن أمثلتهػػػا ،ركةضػػػمن العمليػػػات التجاريػػػة اؼبعتػػػادة للشػػػ وشػػػراءً 
 . وكبوىا ،واؼبباين ،اآلالت

 :األصول المتداولة •
مػػػن  سػػػواءً  ،ىػػػي قيمػػػة األصػػػوؿ اؼبتػػػوافرة للشػػػركة :األصػػوؿ اؼبتداولػػػة

النقػػػد أو مػػػا يبكػػػن ربويلػػػو بسػػػهولة إىل نقػػػد، دبػػػا يف ذلػػػك حسػػػاب 
ة مػػػػػػػديونياهتا لػػػػػػػدى اآلخػػػػػػػرين، واؼبخػػػػػػػزوف، واألوراؽ اؼباليػػػػػػػة اؼبعػػػػػػػد  

أل ػػػػػا  واألصػػػػػوؿ اؼبتداولػػػػة مهمػػػػػة عػػػػػد  وتُ . ألجػػػػلرة قصػػػػػَتة اللمتػػػػاجَ 
  .ستخدـ لترطية اؼبصاريف اليومية للشركة البلزمة ؼبزاولة نشاطهاتُ 

 :إجمالي الناتج المحلي •
ىػػو إصبػػايل القيمػػة النقديػػة لكػػل مػػا ينػػتج يف  :إصبػػايل النػػاتج احمللػػي

سػتخدـ إصبػايل ويُ . واحػد االقتصاد من سػلع وخػدمات خػبلؿ عػاـٍ 
على صحة وسبلمة وإنتاجية االقتصػاد احمللػي  احمللي كمؤشرٍ الناتج 
 . للدولة

 :إجمالي الهامش الربحي •
 -يبثل إصبايل اؽبػامش الرحبػي حاصػل قسػمة إصبػايل قيمػة اؼببيعػات 

 عنهػا يف عرب  ويُ . على إصبايل قيمة اؼببيعات - بعد خصم التكاليف



 

141 
 

 آفاق االستثمار

حػػدى إذا كانػػت مبيعػػات إ :علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ. شػػكل نسػػبة مئويػػة
، وكانػػػػػػت تكػػػػػػاليف مبيعاهتػػػػػػا لايرألػػػػػػف  ٓٓٔالشػػػػػػركات تسػػػػػػاوي 

، فػػػػإف إصبػػػػايل اؽبػػػػامش الرحبػػػػي ؽبػػػػا يسػػػػاوي لايرألػػػػف  ٘ٚتسػػػػاوي 
  مقسػػػػػػػػػػػوماً يكػػػػػػػػػػػوف والنػػػػػػػػػػػاتج  ،(0ٓٓٓ٘ٚ – 0ٓٓٓٓٓٔ) %ٕ٘
 .0ٓٓٓٓٓٔعلى 

 :إعادة التوزيع •
إحػػػػػػػػداث تريػػػػػػػػَتات يف تشػػػػػػػػكيلة احملفظػػػػػػػػة  :عػػػػػػػػٍت إعػػػػػػػػادة التوزيػػػػػػػػعت

جديػػػػػػدة توافػػػػػػق أىػػػػػػداؼ  االسػػػػػػتثمارية، إمػػػػػػا بإضػػػػػػافة اسػػػػػػتثماراتٍ 
اؼبسػػػػػتثمر، أو بتريػػػػػػَت اسػػػػػػتثمارات احملفظػػػػػػة بسػػػػػػبب ترػػػػػػَت أىػػػػػػداؼ 

 .أو الفًتة الزمنية اؼبتاحة لو ،أو مستوى ـباطرتو ،اؼبستثمر

 :األرباح المبقاة •
ركة اسػػتثمارىا بػػدالً مػػن ىػػي األربػػاح الػػيت تعيػػد الشػػ :األربػػاح اؼببقػػاة

وتظهػػػػػر األربػػػػػاح اؼببقػػػػػاة يف . توزيعهػػػػػا كأربػػػػػاح علػػػػػى ضبلػػػػػة األسػػػػػهم
ميزانيػػػة الشػػػركة العموميػػػة ربػػػت بنػػػد حقػػػوؽ اؼبسػػػانبُت، وقػػػد يشػػػار 

 .إليها أحياناً بالفائض اؼبتبقي

 :اإليراد •
. ىػػػي األمػػػواؿ الػػػيت ذُبػػػٌت مقابػػػل تقػػػدًن منػػػتٍج أو خدمػػػةٍ  :اإليػػرادات

وزبتلف عن األربػاح يف أف األربػاح سبثػل اؼبتبقػي مػن اإليػرادات بعػد 
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خصػػم تكػػاليف اإلنتػػاج والتوزيػػع أو تكػػاليف تقػػدًن اػبدمػػة، ودفػػع 
 .أخرى أي ضرائب مستحقةٍ 

كالكهربػاء واالتصػاالت عنػد   وتصف الشركات اليت تقدـ خػدماتٍ 
، يف حػػػُت تصػػػف (اإليػػػرادات)ػ هػػػا بػػػإصػػػدارىا لقوائمهػػػا اؼباليػػػة دخلَ 

هػػػػػا ؿبػػػػػددة كاألغذيػػػػػة واؼببلبػػػػػس دخلَ  عة ؼبنتجػػػػػاتٍ الشػػػػػركات اؼبصػػػػػن  
 .(اؼببيعات)ػب

 :تكلفة المبيعات •
ىػي كافػة النفقػات الػيت تػدخل يف إنتػاج منتجػات  :تكلفة اؼببيعػات

 :ويبكػػػػػن أف تتضػػػػػمن ىػػػػػذه النفقػػػػػات علػػػػػى سػػػػػبيل اؼبثػػػػػاؿ. الشػػػػػركة
 . وغَتىا ،ورواتب اؼبوظفُت ،والتسويق ،مصاريف اإلنتاج

 :التنويع •
مػن خبلؽبػا الفػرد أموالػو اؼبتاحػة  عىو اسًتاتيجية اسػتثمارية يػوز   :ويعنالت

ويهػػدؼ  وأو أوراؽ ماليػػة ـبتلفػػة لبلسػػتثمار علػػى أسػػواؽ أو صػػناعات
التنويػػع إىل ضبايػػة احملفظػػة االسػػتثمارية للفػػرد يف حػػاؿ تراجعػػت العوائػػد 

 .من أحد القطاعات أو األوراؽ اؼبالية اؼبختارة ةاؼبتحقق

 :السنوي التقرير •
د بػو عامػة أف تػزو   ىو التقرير الذي يتوجب علػى كػل شػركة مسػانبةٍ 

وال  ،اؼبركػػػػز اؼبػػػػايل والػػػػدخل ويتضػػػػمن قػػػػائميت. مسػػػػانبيها كػػػػل عػػػػاـ
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بػػل يشػػمل  ويقتصػػر التقريػػر السػػنوي علػػى التفاصػػيل اؼباليػػة فحسػػب
 . معلومات عامة عن الشركة

 :التةخم •

ىػػػو االرتفػػػاع الكبػػػَت و اؼبسػػػتمر ؼبعظػػػم أسػػػعار السػػػلع و  :التضػػػخم
وغالبػػػاً مػػػا يكػػػوف التضػػػخم مصػػػاحباً لفػػػًتات االنتعػػػاش . اػبػػػدمات
 . االقتصادي

 :التقييم •
ويبكػػػن . ىػػػو عمليػػػة تقػػػدير القيمػػػة لؤلصػػػل أو لبلسػػػتثمار :التقيػػػيم

أيضػػػاً أف يعػػػٍت تقػػػدير القيمػػػة اؼبسػػػتقبلية باسػػػتخداـ بيانػػػات تشػػػمل 
معػػدالت السػػعر إىل العائػػد، أو السػػعر إىل  :مثػػل ،معػػدالت ـبتلفػػة

ويبكػن أف يػتم التقيػيم بنػاًء . اؼببيعات، أو السعر إىل القيمة الدفًتية
أو  ،جيلػػػػػة األجػػػػػل بقيػػػػػاـ الشػػػػػركة بتطػػػػػوير منػػػػػتَ علػػػػػى التوقعػػػػػات طو 

 . التوسع يف اغبصة السوقية

 :حقو  المساىمين •
ويتم حسػاب  ،صايف األصوؿ :يطلق على حقوؽ اؼبسانبُت أحياناً 

وىػػػػي  - حقػػػػوؽ اؼبسػػػػانبُت بإضػػػػافة األربػػػػاح اؼببقػػػػاة لػػػػدى الشػػػػركة
إىل األمػواؿ  - اؼببالغ اؼبتبقية بعػد توزيػع األربػاح علػى ضبلػة األسػهم
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ذكػػػر صبيػػػع  وىبصػػػم مػػػن نػػػاتج إضػػػافة مػػػا ،اؼبسػػػتثمرة لػػػدى الشػػػركة
ويػػتم اإلشػػارة عػػادًة إىل . التزامػػات الشػػركة القصػػَتة والطويلػػة األجػػل

  .يف التقرير اؼبايل السنوي( صايف األصوؿ)حقوؽ اؼبسانبُت 

 :الخسائر الرأسمالية •

مػػػن األصػػػوؿ  ىػػػي تلػػػك الناذبػػػة عػػػن بيػػػع أصػػػلٍ  :اػبسػػػائر الرأظباليػػػة
  .أقل من السعر الذي دفع لشرائو الرأظبالية بسعرٍ 

 :الدخل •

إصبػايل اؼببػالغ النقديػة  :-الذي يعرؼ أيضاً بالعائد  -يبثل الدخل 
 . واألصوؿ األخرى اليت تعود منفعتها لؤلفراد أو الشركات

 :السو  المالية •
فيػػػو تػػػداوؿ األوراؽ ىػػػو اؼبكػػػاف الفعلػػػي الػػػذي يػػػتم  :السػػػوؽ اؼباليػػػة
 .شمل الشراء والبيع اإللكًتوين اؼبنظم لؤلوراؽ اؼباليةياؼبالية، كما 

 :السيولة •
ويسػػر  رة الػػيت يبكػػن ربويلهػػا بسػػرعةٍ األصػػوؿ اؼبسػػتثمَ  :السػػيولة تعػػٍت

ويبكػػػػن أف . يسػػػػَتة يف قيمتهػػػػا أو خبسػػػػارةٍ  ،بػػػػدوف خسػػػػارة إىل نقػػػػدٍ 
مػن اؼبمكػن بيعهػا  تسػييل إذا كػافتكوف األصوؿ اؼبستثمرة سػهلة ال

 .ةىا بسهولؤ شراو 
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 :السهم •
وىبػو ؿ اؼبالػػك  ،ىػو اسػػتثمار يبثػل حصػة اؼبلكيػػة يف الشػركة :السػهم

 .من أرباح الشركة وأصوؽبا لو اغبصوؿ على جزءٍ 

 :الصندو  االستثماري •
برنامج استثمار مشػًتؾ يهػدؼ إىل إتاحػة الفرصػة للمسػتثمرين فيػو 

ويػػديره مػػدير الصػػندوؽ مقابػػل  ،الربنػػامجباؼبشػاركة صباعيػػاً يف أربػػاح 
 . رسـو ؿبددة

 :العائد على االستثمار •

وبسب العائد على االستثمار بقسػمة ؾبمػوع األربػاح اؼبتحققػة مػن 
 عنػػػو يف شػػػكل عػػػرب  بيػػػع األسػػػهم علػػػى حجػػػم اؼببػػػالغ اؼبسػػػتثمرة، ويُ 

، لاير ٓٓٓ٘إذا ت اسػػػػػتثمار  :فعلػػػػػى سػػػػػبيل اؼبثػػػػػاؿ ،نسػػػػػبة مئويػػػػػة
، فػػػإف  لاير ٓٓ٘ٚوأصػػبحت بعػػد عػػامُت مػػػن اسػػتثمارىا تسػػاوي 

ويتم اغبصوؿ على ىػذه . %ٓ٘نسبة العائد على االستثمار تكوف 
علػى ( ٓٓٓ٘ - ٓٓ٘ٚ) لاير ٕٓٓ٘النتيجة بقسمة الػربح وىػو 
وللحصػػػػػػوؿ علػػػػػػى العائػػػػػػد . لاير ٓٓٓ٘قيمػػػػػػة االسػػػػػػتثمار البالرػػػػػػة 
 .ستثمارعلى عدد سنوات اال %ٓ٘السنوي، تتم قسمة الػ 
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 :القيمة الدفترية •

ىي صايف قيمة أصوؿ الشػركة، أو إصبػايل األصػوؿ  :القيمة الدفًتية
ودبقارنػػة القيمػػة الدفًتيػػة للشػػركة مػػع قيمتهػػا . بعػػد خصػػم اؼبطلوبػػات

السوقية يستطيع اؼبستثمر ربديد مػا إذا كػاف سػعر السػهم أعلػى أو 
يشػػػمل كػػل منتجػػػات  واؼبخػػزوف. لمخػػػزوفل أقػػل مػػن قيمتػػػو العادلػػة

. نتػاجأو الػذي يف إحػدى مراحػل اإل ،اؼبنػتج النهػائي سػواءً  والشركة
ج سػػػػػتخدـ يف إنتػػػػػاج اؼبنػػػػػتَ اؼبػػػػػواد اػبػػػػػاـ الػػػػػيت تُ  ويػػػػػدخل فيػػػػػو أيضػػػػػاً 

 . النهائي

 (:الخصوم)المطلوبات  •

ة علػػى أصػػوؿ الشػػركة الػػيت يبكػػن ىػػي االلتزامػػات اؼبسػػتحق   :اؼبطلوبػػات
، واألجػػور والرواتػػب، (دوفاؼبػػور  )الػػذمم الدائنػػة : أف ترطػػي البنػػود التاليػػة

 . وأي ديوٍف أخرى قائمة ..والتوزيعات اؼبستحقة، والضرائب

 :المحفظة االستثمارية •

عند امتبلؾ الفرد ألكثر من ورقة مالية فهو بػذلك قػد كػو ف ؿبفظػة 
ويتكامػػػػػل بنػػػػػاء احملفظػػػػػة بشػػػػػراء أسػػػػػهم أو اسػػػػػتثمارات . اسػػػػػتثمارية
ين احملفظػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتثمارية إىل اختيػػػػػػػػػار ويهػػػػػػػػػدؼ تكػػػػػػػػػو . إضػػػػػػػػػافية

ويسػػػػتطيع ، ع ارتفػػػػاع قيمتهػػػػا يف اؼبسػػػػتقبلتوق ػػػػاالسػػػػتثمارات الػػػػيت يُ 
اؼبسػػػتثمر زبفػػػيض مسػػػتوى اؼبخػػػاطر يف ؿبفظتػػػو مػػػن خػػػبلؿ التنويػػػع 
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باختيػػػار أوراؽ ماليػػػة منوعػػػة يكػػػوف بعضػػػها قػػػادراً علػػػى مػػػنح  وفيهػػػا
 .عوائد جيدة ربت أي ظروؼ اقتصادية

 :المخاطرة •

أو  ،رؼ اؼبخػػػػاطرة بإمكانيػػػػة خسػػػػارة أصػػػػل رأس اؼبػػػػاؿ اؼبسػػػػتثمَ عػػػػر  تُ 
باً متفاوتػػة مػػن َسػػوربمػػل االسػػتثمارات نِ . خسػػارة القػػوة الشػػرائية لػػو

عػػػػاـ، كلمػػػػا زادت مسػػػػتويات اؼبخػػػػاطرة زادت  وبشػػػػكلٍ . اؼبخػػػػاطر
 .معها إمكانات ربقيق عوائد أعلى

ربملهػا اؼبخػاطر الػيت يرغػب  أو وربدد درجة ربمػل الفػرد للمخػاطرة •
خػػػػػػػذاً يف االعتبػػػػػػػار أىدافػػػػػػػو االسػػػػػػػتثمارية والفػػػػػػػًتة الزمنيػػػػػػػة اؼبقػػػػػػػررة آ

ل مػن العوائػد اؼبمكنػة عامػة فػإف اؼبسػتثمر يقل ػ وكقاعػدةٍ . لبلستثمار
 :فمػػثبلً  ،مػػن اسػػتثماراتو إذا م يكػػن راغبػػاً يف ربمػػل بعػػض اؼبخػػاطر

ينطػوي وجودىػا علػى أي  يف البنػك ال إذا قرر وضع أموالو كوديعػةٍ 
ح أف تتجػػػػػاوز العوائػػػػػد اؼبتحققػػػػػة لػػػػػو ر، فإنػػػػػو مػػػػػن غػػػػػَت اؼبػػػػػرج  ـبػػػػػاط

 . مستوى التضخم

 :النفقات •

نشػػػػاطها لىػػػػي اؼبصػػػػاريف الػػػػيت تتحملهػػػػا الشػػػػركة خػػػػبلؿ مزاولتهػػػػا 
اؼبصػػػروفات اؼبتعلقػػػة بػػػإدارة  :التجػػػاري، وتشػػػمل علػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ

 . شؤوف الشركة
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    :أىمية االستثمار
  :بالنقاط التاليةيبكن تلخيص أنبية االستثمار 

  .زيادة الدخل القومي •
 .فرص عمل إهباد •
 . دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية •
  .ودعم اؼبيزاف التجاري وميزاف اؼبدفوعات ،زيادة اإلنتاج •

السػتثمار مػن خػبلؿ قيامهػا با اً كبػَت   اً لػت الػدوؿ اؼبتقدمػة اىتمامػوْ وقد أَ 
لبلسػػػػتثمار والبلزمػػػػة النتقػػػػاؿ  عةبإصػػػػدار القػػػػوانُت والتشػػػػريعات اؼبشػػػػج  

عػَط ىػذا اؼبوضػوع االىتمػػاـ أمػا يف الػدوؿ الناميػة فلػػم يُ . رؤوس األمػواؿ
وتعػػػود ىػػػذه . الكػػػايف علػػػى الػػػرغم مػػػن نػػػدرة رأس اؼبػػػاؿ يف ىػػػذه الػػػدوؿ

  :الندرة يف رأس اؼباؿ لؤلسباب التالية
 . الدخل القومي البفاض معدالت مبو •
  .ارتفاع معدالت االستهبلؾ •
  .السكاين معدالت النمو ارتفاع •
  .عدـ توفر البيئة واؼبناخ اؼببلئم لبلستثمار •
  .ضعف الوعي االدخاري واالستثماري •
  .االستخداـ غَت العقبلين لرأس اؼباؿ اؼبتاح •
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  :أىداف االستثمار
كاؼبشػروعات العامػة )جػل النفػع العػاـ أقد تكػوف ىػذه األىػداؼ مػن 

الػػػػػػػربح  وأجػػػػػػػل ربقيػػػػػػػق العائػػػػػػػد أمػػػػػػػن  أو ،(الػػػػػػػيت تقػػػػػػػـو  ػػػػػػػا الدولػػػػػػػة
 : يضاً أ، ومن األىداؼ (كاؼبشروعات اػباصة)
  .ستمرارية اؼبشروعامناسب يساعد على  ربقيق عائدٍ  •
  .احملافظة على قيمة األصوؿ اغبقيقية •
  .ستمرارية اغبصوؿ على الدخل والعمل على زيادتوا •
  .ضماف السيولة البلزمة •

 :أنواا االستثمار
  ىػػو :االسػػتثمار اغبقيقػػي: واالستتتثمار المتتالياالستتتثمار الحقيقتتي 

، أما االسػتثمار (اؼبفهـو االقتصادي)االستثمار يف األصوؿ اغبقيقية 
الػػػػذي يتعلػػػػػق باالسػػػػتثمار يف األوراؽ اؼباليػػػػػة كاألسػػػػػهم  فهػػػػػو :اؼبػػػػايل

 . والسندات وشهادات اإليداع وغَتىا
 االسػػػتثمار : االستتتتثمار طويتتتل األجتتتل واالستتتتثمار قصتتتير األجتتتل

ق طلَػػويُ  ،الػػذي يأخػػذ شػػكل األسػػهم والسػػندات ىػػو :يػػل األجػػلطو 
فيتمثػػػػل  :أمػػػػا االسػػػػتثمار قصػػػػَت األجػػػػل. االسػػػػتثمار الرأظبػػػػايل :عليػػػػو

 ،ذونػػػػات اػبزينػػػػػةأباالسػػػػتثمار يف األوراؽ اؼباليػػػػة الػػػػيت تأخػػػػػذ شػػػػكل 
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 :ق عليػػػػػوطلَػػػػويُ  وبشػػػػكل شػػػػهادات اإليػػػػداع أو ،والقبػػػػوالت البنكيػػػػة
  .االستثمار النقدي

 ىػو :االسػتثمار اؼبسػتقل: تثمار المستقل واالستثمار المحفتزساال 
 ل قطػاع األعمػاؿ أوبَػمػن قِ  والنػاتج القػومي خلاألساس يف زيادة الد

الػػػذي  فهػػو :أمػػػا االسػػتثمار احملفػػز. أجنػػيب مػػن اسػػتثمارٍ  اغبكومػػة أو
  (.العبلقة بينهما طردية)لزيادة الدخل  يأيت نتيجةً 

  ىػػػو :االسػػػتثمار اؼبػػػادي: البشتتترياالستتتتثمار المتتتادي واالستتتتثمار 
، (أي االسػػتثمار اغبقيقػػي)الػػذي يبثػػل الشػػكل التقليػػدي لبلسػػتثمار 

نصػػػػر البشػػػػري مػػػػن فيتمثػػػػل باالىتمػػػػاـ بالع :أمػػػػا االسػػػػتثمار البشػػػػري
  .دريبخبلؿ التعليم والت

 وبتػػل ىػػػذا النػػوع مػػػن  :االستتتثمار فتتي مجتتتاالت البحتتث والتطتتتوير
حيػػ ث زبصػػص لػػو ىػػذه  واؼبتقدمػػة يف الػػدوؿ خاصػػةً  االسػػتثمار أنبيػػةً 

يسػاعد علػى زيػادة قػدرة منتجاهتػا التنافسػية  ألنو والدوؿ مبالغ طائلة
 . إهباد طرؽ جديدة يف اإلنتاج وأيضاً  ،يف السوؽ العاؼبية

 طبيعة العالقة بين العائد ودرجة المخاطرة:   
العائػػػد الػػػذي وبصػػػل عليػػػو صػػػاحب رأس ": ىػػػو :عائتتتد االستتتتثمار •

 ، أو"ولفػًتة زمنيػة معينػة ،زبليو عن االسػتمتاع دبالػو للرػَتاؼباؿ مقابل 
عػػػدـ  وأ ،شبػػػن لتحمػػػل عنصػػػر اؼبخػػػاطرة" :نػػػوأؼ علػػػى يبكػػػن أف يعػػػر  

كػػػرب  أ ، وكلمػػػا كػػػاف طمػػػوح اؼبسػػػتثمر باغبصػػػوؿ علػػػى عائػػػدٍ "التأكػػػد
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 وىنػػاؾ عبلقػػة أيضػػػاً . فالعبلقػػة طرديػػػة ،كػػربأكانػػت درجػػة اؼبخػػػاطرة 
اؼبخػػػاطرة، أي كلمػػػا زادت الفػػػًتة  بػػػُت طػػػوؿ فػػػًتة االسػػػتثمار ودرجػػػة
واؼبخػػػػػاطرة . ر زادت درجػػػػػة اؼبخػػػػػاطرةالسػػػػػًتجاع رأس اؼبػػػػػاؿ اؼبسػػػػػتثمَ 

 ولظػػػػروؼ عػػػػدـ التأكػػػػد احمليطػػػػة باحتمػػػػاالت ربقيػػػػق أ تظهػػػػر نتيجػػػػةً 
والعبلقػػػػة بػػػػُت العائػػػػد ودرجػػػػة اؼبخػػػػاطرة . ععػػػػدـ ربقيػػػػق العائػػػػد اؼبتوق ػػػػ

 ثػبلث فئػاتٍ وىنػاؾ . حبسب طبيعػة وحجػم االسػتثمار تكوف متباينةً 
  :مفوا حبسب تقبلهم لدرجة اؼبخاطرة وىن  من األفراد صُ 

درجػػػػة اسػػػػتعدادىا لتحمػػػػل اؼبخػػػػاطرة و  :فئتتتتة متجنبتتتتي المختتتتاطرة •
  .من اؼبستثمرين اعبدد ما تكوف ىذه الفئة وعادةً  ،ضعيفة

تػػاـ لتحمػػل  وتكػػوف علػػى اسػػتعدادٍ  :فئتتة البتتاحثين عتتن المختتاطرة •
  .ما تكوف ىذه الفئة من اؼبستثمرين القدامى وعادةً  ،اؼبخاطرة

وسبثػػل اغبالػػة الوسػػط بػػُت اغبػػالتُت  :فئتتة المستتتثمرين المحايتتدين  •
  .السابقتُت

 :األسس والمبادئ العلمية في اتخاذ القرارات االستثمارية
هبػػػػب علػػػػى متخػػػػذ القػػػػرارات أف يراعػػػػي بعػػػػض اؼببػػػػادئ عنػػػػد ازبػػػػاذ 

  :القرار منها
  .الفرص االستثمارية أو ،مبدأ تعدد اػبيارات •
  .مبدأ اػبربة والتأىيل •
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 (. أي اختيار اجملاؿ االستثماري اؼبناسب)مبدأ اؼببلئمة  •
  .توزيع اؼبخاطر االستثمارية وأمبدأ التنوع  •

 :محددات االستثمار
عبلقػػة عكسػػية طبقػػاً للمفهػػـو االقتصػػادي ) العائػػد علػػى االسػػتثمار •

  (.مارثلبلست
ر اإلنتاجيػػة اغبديػػة لػػرأس اؼبػػاؿ اؼبسػػتثمَ )اؼبػػاؿ الكفايػػة اغبديػػة لػػرأس  •

  (.رالعائد على رأس اؼباؿ اؼبستثمَ  وأ
  .التقدـ العلمي والتكنولوجي •
  .درجة اؼبخاطرة •
  .مدى توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واؼبناخ االستثماري •
 ،واالسػػػػػػتثماري ،تػػػػػػوفر الػػػػػػوعي االدخػػػػػػاري :مثػػػػػػل ،عوامػػػػػػل أخػػػػػػرى •

 .الةاؼبالية الفع   وكذلك مدى توفر السوؽ

 :أنواا المخاطر 
 .ـباطر السوؽ -ٔ
 .اؼبخاطرة اؼبنتظمة -ٕ
 .اؼبخاطرة غَت اؼبنتظمة -ٖ
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 امللحق الثاىي

 

تنقسم أمواؿ اعبهات اػبَتية إىل أمواؿ واجبػة يف حػق اهلل تعػاىل وأمػواؿ 
 .غَت واجبة

 .كالزكاة والنذور والكفارات واؽبدي  :الواجبةاألموال 
 .كالصدقات العامة واؽببات واألوقاؼ  :واألموال غير الواجبة
 :وىذه على ضربين

 .ما صة لفئة أو نشاطٍ غَت ـبص  وىي  :عامة -ٔ 
 .ُحد دت فيها جهة الصرؼ :صةمخص   -ٕ

 .من ىذه األمواؿ أحكاـ وضوابط ولكل  
الواجبة وغَت الواجبة إىل ما هبوز اسػتثماره ومػا ال وتنقسم ىذه األمواؿ 
 :هبوز، على التفصيل التايل

 األموال التي ال يجوز استثمارىا: النوا األول
والصػدقات واؽببػػات  ،واؽبػدي ،والكفػارات ،والنػػذور ،وىػي أمػواؿ الزكػاة

 :د صرفها، وعلة عدـ اعبوازاحملد  
ؽبػػػػػم وال هبػػػػػوز أف  نػػػػػُت وجػػػػػب صػػػػػرفهاأ ػػػػػا أمػػػػػواؿ ؼبسػػػػػتحقُت معي   -ٔ
 .لكهاسبر اؼبرء أو اعبهة اػبَتية أمواالً ال يستثمِ 
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ؼبػػػا عليػػػو صبهػػػور  أنػػػو بالنسػػػبة للزكػػػاة فتأخَتىػػػا السػػػتثمارىا ـبػػػالفٌ  -ٕ
 .العلماء من أ ا ذبب على الفور

يها كػبعض ض بعضها لئلنفاؽ علػى غػَت مسػتحق  عر  ستثمارىا يُ اأف  -ٖ
 .ؽبم كلها ؼبستحقيها أل ا حق  اإلداريُت وغَتىم، والواجب صرفها  

للػػػربح واػبسػػػارة وال يصػػػح عػػػرض  معػػػر ضٌ أف االسػػػتثمار اؼبشػػػروع   -ٗ
 .ستحقُت ؼبخاطر اػبسارةاؼبأمواؿ 

أف اعبهػػػات اػبَتيػػػة ليسػػػت كلهػػػا دبثابػػػة نائػػػب اإلمػػػاـ بػػػل بعضػػػها  -٘
أقػػرب إىل الوكيػػل عػػن صػػاحب اؼبػػاؿ منػػو إىل نائػػب اإلمػػاـ، والوكيػػل يف حكػػم 

 دٌ و، فكما أنو ال هبوز للمرء أف يستثمر أمواؿ زكاتػو وغَتىػا فبػا ىػو ؿبػدا من وك ل
 .وجهة صرفو فكذلك ىذا النوع من اعبهات اػبَتية

 :وممن أفتى بعدم جواز استثمار ىذا النوا من األموال وبخاصة الزكاة
ربيػػػػػة عباؼبملكػػػػػة ال واإلفتػػػػػاءوث العلميػػػػػة اللجنػػػػػة الدائمػػػػػة للبحػػػػػعلمػػػػػاء 

عبػػػػػدالعزيز بػػػػػن بػػػػػاز، عبػػػػػدالرزاؽ عفيفػػػػػي، عبػػػػػداهلل بػػػػػن : )ي ، اؼبشػػػػػاالسػػػػػعودية
بػن صػا، بػن عثيمػُت، والشػي  بكػر  ، والشػي  ؿبمػد(غدياف، عبداهلل بن قعود

بو زيد، وغَتىم من اؼبعاصرين، واجملمع الفقهي اإلسبلمي التػابع لرابطػة العػام أ
 .اإلسبلمي، وؾبمع الفقو اإلسبلمي يف مدينة لكنو يف اؽبند

بػػاعبواز بعػػض اؼبعاصػػرين إال أ ػػم وضػػعوا شػػرطاً يكفػػي يف تطبيقػػو وقػػاؿ 
ة ؼبسػػتحقي ة ماس ػػعػػدـ وجػػود حاٍجػػ: أف يػػؤوؿ األمػػر إىل عػػدـ اعبػػواز أال وىػػو
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ؼ ز عػر وما ىم فيو من فقر وعػوَ  اليـو اؼبسلمُت ومن عرؼ حاؿَ . الزكاة للماؿ
 .فيهم قٍ أف ىذا الضابط غَت متحق  

 :العلماءفتاوى 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  فتاوى: أوالً 
 :فتوى اللجنة يف عدـ جواز استثمار أمواؿ الزكاة -ٔ

ال هبػوز لوكيػػل اعبمعيػػة اسػػتثمار أمػػواؿ الزكػػاة، وإف الواجػػب صػػرفها يف )
يف صػػرفها يف اؼبسػػتحقُت ؽبػػاو مصػػارفها الشػػرعية اؼبنصػػوص عليهػػا بعػػد التثبػػت 

وقضػاء ديػن الررمػاءو وألف االسػتثمار قػد ألف اؼبقصود منها سد حاجة الفقراء 
 .(ٔ) (وباهلل التوفيق. يفوت ىذه اؼبصا، أو يؤخرىا كثَتا عن اؼبستحقُت

 :د صرفهافتوى اللجنة يف التصرؼ يف أمواؿ الصدقات احملد   -ٕ

مػػػن اؼبػػػاؿ لتوزيعػػػو علػػػى  سػػػلمٍت أحػػػد احملسػػػنُت مبلرػػػاً : )ت اللجنػػػةئلَ ُسػػػ
 الفقػػراء واؼبسػػػاكُت، فقمػػػت بتوزيعػػو حسػػػب وصػػػيتو، وبقػػي منػػػو جػػػزء، وحرصػػػاً 

، أف ال وبصػل مثػل ىػذا اؼببلػغ مسػتقببلً  مٍت على اسػتمرار النفػع للفقػراء وخوفػاً 
تصرفت يف ىذا اعبػزء اؼبتبقػي باالسػتثمار، ويف حػدود سػنة صػار الػربح ضػعف 

ربػػاح يف وجػػوه اػبػػَتو ألف رأس اؼبػػاؿ رأس اؼبػػاؿ، واؽبػػدؼ مػػن ذلػػك صػػرؼ األ
 من الصدقات اؼبطلقة ال الزكاة، فهل تصريف ىذا يف ؿبلو؟

                                                 

 .(ٗ٘ٗ/ٜ)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  (ٔ)
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يف  لػػػػػتَ ك  الواجػػػػػب عليػػػػػك اؼببػػػػػادرة بتوزيػػػػػع الصػػػػػدقة الػػػػػيت ُو : )وأجابػػػػػت
توزيعهػػػا علػػػى مسػػػتحقيها، وال هبػػػوز لػػػك تػػػأخَت التوزيػػػع، وال االذبػػػار  ػػػا، فمػػػا 

بتوزيػػػع اؼبتبقػػػي منهػػػا، وأرباحهػػػا الػػػيت  فعلتػػػو خطػػػأ، وعليػػػك التوبػػػة منػػػو واؼببػػػادرة
 .(ٔ) (وباهلل التوفيق. ؼبثل ىذا حصلت من االذبار  ا، وال تعدْ 

 :فتوى اللجنة يف جواز استثمار أمواؿ الصدقات العامة -ٖ

إذا كاف اؼباؿ اؼبذكور يف السؤاؿ من الزكاة فالواجػب صػرفو يف مصػارفو )
كاف مػن غػَت الزكػاة فػبل مػانع مػن الشرعية من حُت يصل إىل اعبمعية، وأما إف  

التجػػارة فيػػو ؼبصػػلحة اعبمعيػػةو ؼبػػا يف ذلػػك مػػن زيػػادة النفػػع ألىػػداؼ اعبمعيػػة 
 .(ٕ) (وباهلل التوفيق. وللمسانبُت فيها

 فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: ثانياً 
 :ئل الشي  رضبو اهللسُ 

 الدعوية؟جاف ىل هبوز استثمار أمواؿ الزكاة والصدقات بالنسبة لل  

أمػػا الزكػػاة فػبل هبػػوزو أل ػػا لػػدفع حاجػة الفقػػَت اغباضػػر، وىػػو إذا ): فأجػاب
اسػػتثمرىا ردبػػا وبلػػو للفقػػراء اؼبوجػػودين ويسػػترل ىػػذا الفقػػراء الػػذين م يوجػػدوا اآلف، 

 .وىي لدفع حاجة الفقراء اغباضرين، فبل هبوز استثمار الزكاة يف مشاريع

                                                 

 .(ٕٕٛ/ٗٔ)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  (ٔ)
 .(ٖٓٗ/ٜ)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  (ٕ)
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عػن حاجػة  كانت الصدقات فائضةً إذا  : أما الصدقات فنعم، ردبا نقوؿ
أىل البلد ورأى أف يستثمرىا فهذا جيد، بشرط أال وبـر اؼبوجػودين اآلف، فػإذا 

اعطهػػػا الػػػببلد : وإذا كػػػاف أىػػػل البلػػػد ال وبتاجو ػػػا؟ قلنػػػا: يف الزكػػػاة قػػػاؿ قائػػػلٌ 
 .األخرى من ببلد اؼبسلمُت يف الشرؽ أو يف الررب، أما الصدقة فهي أوسع

ف وىػػو جػػواب مهػػمو ألف بعػػض أىػػل اػبػػَت الػػذين فحاصػػل اعبػػواب اآل
الزكػاة : يتولوف مثل ىذه اعبمعيات يتصرفوف تصرفاً حبسػن نيػة لكنػو غػَت صػا،

ت يف حاجػػػػػة الفقػػػػػَت جػػػػػدَ نشػػػػػأ فيهػػػػػا أشػػػػػياء اسػػػػػتثماريةو أل ػػػػػا وُ ال هبػػػػػوز أف يُ 
 .(ٔ) (ت إىل أقرب الببلد إليهمقلَ اغباضر، فإف كاف البلد ليس فيو فقراء نُ 

وأمػػػػا اسػػػػتثمارىا يف شػػػػراء العقػػػػارات : )علػػػػى سػػػػؤاؿ آخػػػػر إجابػػػػةً وقػػػػاؿ 
الواجػب دفػع حاجػة الفقػَت اؼبسػتحق اآلف،  وشبهها فبل أرى ذلك جػائزاًو ألف

وأمػػػػػا الفقػػػػػراء يف اؼبسػػػػػتقبل فػػػػػأمرىم إىل اهللو لكػػػػػن كوننػػػػػا قبعلهػػػػػا يف عقػػػػػارات 
ـٌ : ة، أقوؿلبلستثمار وىي زكاة تدفع اغباجة اؼبلح    .(ٕ) (وزوال هب إف ىذا حرا

 ي التابع لرابطة العالم اإلسالميقرار المجمع الفقهي اإلسالم: ثالثاً 
بعػػػده، سػػػيدنا  اغبمػػد هلل وحػػػده، والصػػبلة والسػػػبلـ علػػى مػػػن ال نػػػيب)

 فػػػإف ؾبلػػػس اجملمػػػع الفقهػػػي اإلسػػػبلمي،: ؿبمػػػد وعلػػػى آلػػػو وصػػػحبو، أمػػػا بعػػػد
برابطػػة العػػام اإلسػػبلمي، يف دورتػػو اػبامسػػة عشػػرة اؼبنعقػػدة دبكػػة اؼبكرمػػة، الػػيت 

                                                 

 (٘ٔ/ٓ٘ٔ)لقاء الباب اؼبفتوح  (ٔ)
 (ٚٙ/ٔ)لقاء الباب اؼبفتوح  (ٕ)
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ـ قػػد نظػػر ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٖٔاؼبوافػػق  ،ىػػػٜٔٗٔ رجػػب ٔٔيػػـو السػػبت  بػػدأت
وبعػد التػػداوؿ واؼبناقشػة، والتأمػػل يف أحكػػاـ . يف موضػوع اسػػتثمار أمػواؿ الزكػػاة

 : يلي إخراج الزكاة ومصارفها، قرر اجمللس ما

زكػػػػاة األمػػػػواؿ علػػػػى الفػػػػور، وذلػػػػك بتمليكهػػػػا ؼبسػػػػتحقيها هبػػػػب إخػػػػراج 
  تعييػػػنهم بػػػنص   سػػػبحانو  وجػػػوب إخراجهػػػا، الػػػذين تػػػوىل اهلل اؼبوجػػػودين وقػػػت
َػػا}: وشػػأنُ  عػػز   كتابػػو، فقػػاؿ و [ٓٙ:التوبػػة] {الص ػػَدقَاُت لِْلُفَقػػرَاِء َواْلَمَسػػاِكُتِ  إمب 
 .(ٔ) (من مستحقيها استثمار أمواؿ الزكاة لصا، أحدٍ  ؽبذا فبل هبوز

 األموال التي يجوز استثمارىا: النوا الثاني
د جهػػػة صػػػرفها، وىػػػي الصػػػدقات والتربعػػػات وىػػػي األمػػػواؿ الػػػيت م رُبػػػد  

 .ما أو نشاطٍ  ص لفئةٍ العامة اليت م زُبص  

 :وىذه هبوز استثمارىا باالتفاؽ، ولكن بضوابط، قبملها فيما يلي

 :أموال الجهات الخيرية ستثمارا جواز ضوابط
 .ـ اهللمشروعة، فبل هبوز استثمارىا فيما حر   أف يكوف يف ؾباالتٍ  :األول

ضػػرورية  مراعػػاة حاجػػة احملتػػاجُت حبيػػ ث ال توجػػد وجػػوه صػػرؼٍ  :الثتتاني
 .تقتضي الصرؼ الفوري ؽبذه األمواؿ

                                                 

 .بشػػأف استثمار أمػػػػواؿ الزكاة ٘ٔ: رقم الدورة ٘: رقم القرار (ٔ)
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ب علػػػػى الظػػػػن مػػػػن اسػػػػتثمار ىػػػػذه األمػػػػواؿ مصػػػػلحة رلُػػػػأف يَ  :الثالتتتتث
 .حقيقية راجحة

 د اإلشػراؼ علػػى اسػػتثمار ىػذه األمػػواؿ إىل ذوي العلػػمسػػنَ أف يُ  :الرابتع
 .واػبربة االقتصادية واألمانة الشرعي

  

 وباد التوفيق ،،،
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 أهه املزاجع

 

 . دراسات ميدانية خاصة يف القطاع اػبَتي للمؤلف -ٔ
األطػػر القانونيػػة ذات العبلقػػة بالقطػػاع اػبػػَتي والتطػػوعي ) :دراسػػة بعنػػواف -ٕ

موسػػػػػػى بػػػػػػن جرمػػػػػػاف العتيػػػػػػيب / لؤلسػػػػػػتاذ( يف اؼبملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية
 (.  نًتنتتتوفر نسخة إلكًتونية على اإل. )ـٕٚٓٓ

تتػػػػػوفر نسػػػػػخة )ترصبػػػػػة فػػػػػا، اعببػػػػػار  ،فردريػػػػػك أقبلػػػػػزلمػػػػػوجز رأس اؼبػػػػػاؿ  -ٖ
 (. إلكًتونية على االنًتنت

مػػػن إصػػػدارات اؼبعهػػػد  ،ظمػػػة غػػػَت حكوميػػػة صػػػرَتة وجيػػػدةكػػػي تبػػػٍت من -ٗ
تتػػػػػػوفر نسػػػػػػخة إلكًتونيػػػػػػة علػػػػػػى )الػػػػػػوطٍت للشػػػػػػؤوف الدوليػػػػػػة  الػػػػػػديبقراطي
 (. االنًتنت

 .إدارة اؼبوارد البشرية للدكتور زكي ؿبمود ىاشم -٘
 .مشروعية اإلنفاؽ على األنشطة اإلعبلمية للدكتور أضبد السهلي -ٙ
 .عبد اهلل عريبطرؽ استثمار األمواؿ للدكتور ؿبمد  -ٚ
 .حوؿ األسهم وحكم الربا للشي  ؿبمد العثيمُت -ٛ
 .حبوث يف االقتصاد اإلسبلمي للشي  عبد اهلل اؼبنيع -ٜ
 .اعبامع يف فقو النوازؿ للشي  صا، بن ضبيد  -ٓٔ
 .تنمية اؼبوارد اؼبالية والبشرية يف اؼبنظمات اػبَتية لسليماف العلي  -ٔٔ
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اإلمػػػػارات  - ديب -تصػػػػدر عػػػػن صبعيػػػػة بيػػػػت اػبػػػػَت ، نشػػػػرة بيػػػػت اػبػػػػَت  -ٕٔ
 .2002 إبريل، السنة الرابعة، العدد الثامن، العربية اؼبتحدة

مة للملتقى السنوي السابع للجهػات اػبَتيػة باؼبنطقػة الشػرقية، ورقة مقد    -ٖٔ
اعبوانػػب الشػػرعية يف  :ىػػػ بعنػػوافٕٛٗٔتنميػػة اؼبػػوارد يف اعبهػػات اػبَتيػػة 

لػػػػدكتور أضبػػػػد بػػػػن ليف اعبهػػػػات اػبَتيػػػػة ( اؼباليػػػػة/ البشػػػػرية )اؼبػػػػوارد تنميػػػػة 
 .موسى السهلي

 يف واالسػتثمار لبلبتكػار جديػدة اسػًتاتيجيات :التربعػات صبػع وراء مػا  -ٗٔ
 مػن وىػو سػنوات كاملػة، عشػر إقبػازه اسػتررؽ. اغبكوميػة غَت اؼبنظمات
غػػػػػػَت )ـ ٕٛٓٓكػػػػػػريس  سػػػػػػربنكل كػػػػػػي التربعػػػػػػات صبػػػػػػع خبػػػػػػَتة تػػػػػػأليف
  . (ممًتجَ 

 اؼباؿ على ربصل كيف :اغبكومية غَت للمنظمات التربعات صبع دليل  -٘ٔ
 ؟واألفػراد واؼبؤسسػات والشػركات اغبكوميػة الوكػاالت مػن الػذي ربتاجػو

 . (مغَت مًتجَ )ـ ٜٕٓٓليندا و ميشاؿ 
-تنميػػػػػػػػة اؼبػػػػػػػػوارد اؼباليػػػػػػػػة يف اعبهػػػػػػػػات اػبَتيػػػػػػػػة : دورة تدريبيػػػػػػػػة بعنػػػػػػػػواف  -ٙٔ

يػػونس صػػلوايت مػػدير تنميػػة : للمستشػػار ،اسػػًتاتيجيات وأسػػاليب عمليػػة
 . اؼبوارد اؼبالية يف صبعية ربفيظ القرآف الكرًن يدة

 .فتاوى اللجنة الدائمة  -ٚٔ
 .لقاء الباب اؼبفتوح للشي  ابن عثيمُت -ٛٔ


