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الجهــات االستشــارية األجنبيــة  إحــدى  المــادة دراســة أعدتهــا  أصــل هــذه 

بطلــب مــن شــركة أوقــاف ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي القابضــة، وكان 

ــة. ــة اإلنجليزي ــداً باللغ ــا مع أصله

أوقــاف  لشــركة  آراءاً  اعتبارهــا  يمكــن  ال  الدراســة  هــذه  فــي  الــواردة  اآلراء 

القابضــة. الراجحــي  عبدالعزيــز  بــن  ســليمان 

ال تضمــن شــركة أوقــاف ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي القابضــة ســامة 

توجهــات الجهــات موضــوع الدراســة وال توافــق ذلــك مــع قيمهــا أو مبادئهــا.

يقتصــر غــرض إعــداد هــذه الدراســة ونشــرها علــى االســتفادة مــن تجــارب 

الجهــات الوقفيــة والمقايســة معهــا، دون أدنــى مســؤولية علــى الشــركة.
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مؤسسة )قارفيلد وستون(

تاريخ الشركة:
الفترة األولى:

كانــت البدايــة مــن مصنــع )وســتون( للخبــز محلــي الصنــع الــذي أنشــأه )جــورج وســتون( عــام 1882م فــي )تورنتــو، 

ــتون(،  ــد وس ــة )قارفيل ــس مؤسس ــرك ورئي ــتون( وبطري ــد وس ــالرد قارفيل ــد )وي ــورج(، وال ــد كان )ج ــدا(. لق كن

ــا مبتدًئــا فــي صناعــة الخبــز، ثــم اجتهــد وبنــى نفســه بنفســه إلــى أن أصبــح رجــل أعمــال.  حرفيًّ

قــام )ويــالرد قارفيلــد وســتون(، الــذي ُولــد عــام 1898م، بالعمــل مــع أبيــه فــي ســن مبكــرة، لكنــه ســرعان مــا التحــق 

بصفــوف الخدمــة فــي الحــرب العالميــة األولــى، التــي شــاهد فــي أثنائهــا أشــهر المصانــع البريطانيــة فــي صناعــة 

البســكويت، فتيقــن عندئــذ أنــه يســتطيع صناعــة نــوع المنتــج نفســه وتســويقه فــي كنــدا.

ــى  ــة إل ــكويت إضاف ــة البس ــدات صناع ــتيراد مع ــه باس ــام 1919م، وأقنع ــه ع ــل أبي ــى عم ــام إل ــى االنضم ــاد إل ــم ع ث

ــركة  ــا لش ــتون( رئيًس ــد وس ــح )قارفيل ــام 1924م، أصب ــه ع ــاة أبي ــرا. وبوف ــن إنجلت ــة م ــرة الالزم ــتعانة بالخب االس

ــدا(. ــدودة )كن ــتون( المح ــورج وس )ج

التوسع الدولي:
ــد( إلــى إعــداد  ــاًرا فــي فتــرة الكســاد العالمــي الكبيــر؛ ممــا دفــع )قارفيل فــي عــام 1931م، شــهد ســعر القمــح انهي

ــة  ــز بريطاني ــى مخاب ــدي. فقــام باالســتحواذ عل ــر القمــح الكن ــة لدعــم تصدي خطــة للتوســع فــي األســواق العالمي

وتحديثهــا عــام 1933م بدعــم مــن مســتثمر فــي )نيويــورك(؛ حيــث بــدأ باالســتحواذ علــى إدارة بســكويت )متشــل أنــد 

مويــل(، وهــي مخابــز أســكتلندية منشــأة منــذ قــرن، وكانــت هــذه المخابــز تســتورد القمــح الكنــدي إلنتــاج خبــٍز 

بجــودة أعلــى لعامــة الشــعب البريطانــي.
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اتخاذ المملكة المتحدة موطًنا:
اســتطاع )قارفيلــد( أن ُيخــرج منافســيه مــن العالمــات التجاريــة العالميــة المشــهورة مــن المشــهد، وذلك عــن طريق 

تحديــث نظــام المنشــآت لكــي ُتنتــج بالجملــة وبتكلفــة مخفضــة فــي المملكــة المتحــدة. واســتحوذ )قارفيلــد( أيًضــا 

علــى سلســلة مــن مصانــع البســكويت والخبــز فــي أنحــاء المملكــة المتحــدة، ثــم قــرر االنتقــال مــع أســرته إلــى 

إنجلتــرا عــام 1935م إلدارة االســتثمار الخارجــي الــذي ينمــو بســرعة تحــت مظلــة »تحالــف المخابــز«. وبحلــول عــام 

ــد(  ــح )قارفيل ــام 1939م، أصب ــي ع ــف. وف ــن )15.000( موظ ــر م ــه أكث ــا في ــتون( )15( مصنًع ــدى )وس ــح ل 1937م، أصب

يســيطر علــى )30( مخبــًزا فــي أنحــاء الجــزر البريطانيــة.

النمو المستمر: 
فــي أثنــاء ذلــك، أعــاد )وســتون( تنظيــم أعمالــه فــي الواليــات المتحــدة، التــي كانــت مســتمرة فــي النمــو، مــن 

خــالل االســتحواذ علــى ثالثــة مصانــع كبــرى للمخبــوزات والبســكويت. ثــم عــاد )قارفيلــد( إلــى كنــدا عــام 1945م 

ليســتقر فــي منطقــة الســاحل الغربــي لوقــت مــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه كان يفكــر حينهــا فــي شــبه التقاعــد إال أنه 

لــم يلبــث أن انخــرط فــي سلســلة مــن أعمــال االســتحواذ خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا بيــن سلســلة محــالت 

بقالــة إلــى محــالت شــوكوالتة وصناعــة الحلويــات. وواصلــت أعمالــه النمــو بشــراء شــركات ومخابــز البســكويت 

فــي أنحــاء كنــدا والواليــات المتحــدة.

ــات  ــى عالم ــث اســتحوذ عل ــي الخــارج؛ حي ــه ف ــد وســتون( حجــم أعمال ــد الحــرب، زاد )قارفيل ــا بع ــرة م ــي فت وف

تجاريــة كبــرى. وفــي عــام 1949م، قامــت شــركته البريطانيــة القابضــة، وفيهــا )47( شــركة تابعــة لها داخــل المملكة 

المتحــدة، بتأســيس مخابزهــا األولــى فــي أســتراليا وجنــوب أفريقيــا. وأعقــب ذلــك األمــر بتنفيــذ مشــروعات فــي 

نيوزلنــدة، والهنــد، وروديســيا. وفــي عــام 1951م، قــام وســتون بشــراء شــركة فورتنــام أنــد مايســون لنــدن، وهــي 

سلســلة بقالــة راقيــة المســتوى ومتاجــر تجزئــة متخصصــة. وفــي عــام 1955م، اشــترى تحالــف المخابــز الخــاص بــه 

شــركة )إيريتــد بريــد(، ثانــي أكبــر سلســلة مطاعــم فــي إنجلتــرا. واســتمر التوســع الكبيــر فــي المملكــة المتحــدة 

منــذ أواســط الخمســينيات لتشــمل عالمــات تجاريــة لبقــاالت كبيــرة وتجــارات التجزئــة.
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أمــا فــي شــمال أمريــكا، فقــد قــام )قارفيلــد وســتون( بالتوســع الســريع فــي شــركاته القابضــة، وباألخــص فــي 

قطــاع التجزئــة ومــن بينهــا متاجــر األدويــة والبضاعــة المخفضــة. يوضــح الشــكل )1( فتــرة حيــاة )ويــالرد قارفيلــد 

وســتون( وتطــور أعمالــه. ويوضــح الشــكل )2( المراحــل الرئيســة فــي نمــو األعمــال الســريع.

شكل )1(: تطور األعمال



1212

شكل )2(: التوسع المبكر لألعمال
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إطاق مؤسسة )قارفيلد وستون( الخيرية: 
ــا علــى الفلســفة الخيريــة فــي نفــع الشــعب  ــا مبنيًّ فــي عــام 1958م، أســس )قارفيلــد( وزوجتــه )ريتــا( صندوًقــا خيريًّ

الكنــدي؛ حيــث إن ســبب نجــاح أعمالهــم فــي الفتــرة األولــى كان  بفضــل الجهــد الشــاق الــذي بذلــه الموظفــون 

الكنديــون.

الفترة األخيرة:
ــام  ــذ ق ــودز(. وحينئ ــى شــركة )وســتون أسوشــيتد بريتــش ف ــز إل ــف المخاب ــان تحال فــي عــام 1961م، تحــول كي

ــة وفرنســا. ــا الغربي ــة بألماني ــى أســواق التجزئ ــن الدخــول إل ــد وســتون( بتأمي )قارفيل

وفــي عــام 1966م، أي عنــد بلوغــه الـــ)68( مــن العمــر، وصــل عــدد الشــركات القابضــة التابعــة لـ)جــورج وســتون( 

المتحــدة )150( شــركة نشــطة بمبيعــات ســنوية ُتقــدر بـــ)2.8( مليــار دوالر أمريكــي، وأربــاح وأصــول تشــغيلية ُتقدر 

بـــ)43( مليــون دوالر أمريكــي، وقــد تصــل إلــى )800( مليــون دوالر أمريكــي. 

ــن )قارفيلــد  عقــب بعــض الضغــوط الماليــة وتراجــع أداء تجــارة التجزئــة فــي كنــدا فــي أوائــل الســبعينيات، عيَّ

وســتون( ابنــه األصغــر )قالــن وســتون( إلعــادة هيكلــة األعمــال التــي عانــت بســبب ذلــك وتعديــل مســارها. وفــي 

ــا لشــركة )جــورج وســتون( المتحــدة، مــع احتفــاظ  ــن )قالــن( رئيًســا لمجلــس اإلدارة ومديــًرا عامًّ عــام 1974م، ُعيِّ

)قارفيلــد( بمنصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس الشــركة. 

وفــي عــام 1976م، ِبيعــت معظــم األقســام غيــر المربحــة، وُصفيــت كل أعمــال التجزئــة والجملــة تقريًبــا فــي الواليات 

ــا. وكان ذلــك العــام نفســه الــذي ســجل أول خســارة فــي تاريخ شــركة )جــورج وســتون( المتحدة  المتحــدة تدريجيًّ

بنهايــة الســنة الماليــة. غيــر أن الشــركة عــادت لتحقيــق األربــاح فــي الســنة الماليــة التالية، عــام 1977م.

وفــي عــام 1978م، منحــت كنــدا )قارفيلــد وســتون( وســام االســتحقاق، وتوفــي فــي العــام نفســه إثــر تعرضــه ألزمــة 

قلبيــة عــن عمــر يناهــز الـــ)80( عاًمــا. وعقــب وفاتــه، انتقلــت مقاليــد إدارة )وســتون أسوشــيتد بريتــش فــودز( إلــى 

ابنــه )قــاري(، وانتقلــت إدارة أعمــال شــمال أمريــكا إلــى ابنــه )قالــن(.
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لحظات رئيسة فاصلة:
فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر: كان )جــورج وســتون(، والــد )قارفيلــد وســتون(، ُيفكــر فــي بيــع )جــورج وســتون( 

المحــدودة إلــى شــركة منافســة عقــب وفــاة ابنــه األصغــر ومــرض زوجتــه. وكان )قارفيلــد( يــؤدي الخدمــة فــي 

ــر  ــركة وأن ينتظ ــظ بالش ــد( أن يحتف ــواب )قارفيل ــر وكان ج ــك األم ــي ذل ــده ف ــاره وال ــذاك، فاستش ــرب آن الح

عودتــه.

1922م: إطــالق مصنــع )وســتون( »بســكويت إنجليــزي الجــودة«، وكانــت هــذه الخطــوات األولــى لتنــوع نشــاط العمل 

وإطــالق منتــج جديــد. حيــث كان )قارفيلــد( دائًمــا مــا يجــد معارضــًة مــن والــده حيــال تطلعاتــه فــي المشــروعات، 

ولكــن )قارفيلــد( كان مختلًفــا عــن والــده ويســعد بخــوض المخاطــر المحســوبة.

ــة لشــركة )جــورج وســتون( المحــدودة،  ــد وســتون( اإلدارة الكامل ــي )قارفيل ــاة )جــورج وســتون( وتول 1924م: وف

ــا«. وتعهــد )قارفيلــد( بــأن يجعــل »اســم جــورج وســتون معــروف عالميًّ

1928م: إعالن شركة )جورج وستون( المحدودة عن أول استحواذ لها.

ــرة  ــاء فت ــل فــي أثن ــن التموي ــم تأمي ــة المتحــدة. لقــد ت ــدء نشــاط األعمــال فــي المملك ــل لب ــن التموي 1933م: تأمي

ــب بخطتــه لوجــود )120(  ا مــن )قارفيلــد(؛ حيــث لــم ُيرحَّ ت حينئــذ خطــوة جريئــة جــدًّ الكســاد الكبيــر، التــي ُعــدَّ

ــد( فرصــة يجــب اســتثمارها. ــت فــي نظــر )قارفيل ــا كان ــة المتحــدة. ولكنه ــي المملك ــل ف ــع بســكويت بالفع ُمصنِّ

ــر  ــم ُيث ــي عــام 1933م، ل ــا. وف ــل فــي ظــل وضــع ســوق األســهم حينه ــر التموي ا تدبي  لقــد كان مــن الصعــب جــدًّ

ذلــك االســتثمار اهتمــام أحــد ســوى المضــارب النيويوركــي )برنــارد إي ســميث( صاحــب شــركة )ســيل ام بــن(؛ 

حيــث كانــت فلســفة )ســميث( هــي أن االســتثمار فــي الرجــال أولــى مــن االســتثمار فــي قوائــم المراكــز الماليــة 

للشــركات. وبرصيــد يبلــغ مليونــي دوالر أمريكــي، صافــح )وســتون( )ســميث( وقــال لــه بثقــة وهــو ينظــر إليــه: 

»ســأجني لــك كثيــًرا مــن المــال«.

1939م: أصبــح )قارفيلــد وســتون( عضــًوا فــي البرلمــان فــي مجلــس العمــوم البريطانــي عــن دائــرة الطبقــة العاملــة 

فــي )ماكليســفيلد(.
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1945م: عزم )قارفيلد وستون( وعائلته العودة إلى كندا.

ــق  ــى تحقي ــد( إل ــعي )قارفيل ــن س ــا م ــدة، انطالًق ــة المتح ــي المملك ــتون( ف ــد وس ــة )قارفيل ــيس مؤسس 1958م: تأس

اهتماماتــه الخيريــة الشــخصية فــي أثنــاء الحــرب، بــدا هــذا الوقــت هــو األنســب فــي نظــره لوضــع اإلطــار الرســمي 

الهتمامــات )قارفيلــد( الخيريــة؛ حيــث إنــه قــد حقــق المــال الكافــي، وكان يســتعد للتقاعــد المبكــر.

1976م: ســجلت شــركة )جــورج وســتون( المحــدودة أول خســارة لهــا فــي تاريــخ الشــركة بنهايــة الســنة الماليــة. 

ثــم أخــذت فــي النمــو الســريع وبــدأت االســتحواذات الواســعة فــي تحقيــق األربــاح؛ حيــث كانــت شــركات مثــل 

)لوبلــوز( تعانــي مــن أجــل االحتفــاظ بحصتهــا الســوقية نتيجــة ظهــور عديــد مــن الشــركات الجديــدة فــي الســوق؛ 

ممــا أســفر عــن خســارة ماليــة ســريعة. لــذا طلــب )قارفيلــد( حينهــا مســاعدة ابنــه )قالــن وســتون(، الــذي كان قــد 

أنشــأ سلســلة ناجحــة مــن متاجــر البقالــة فــي أيرلنــدا.

ل الوضع  ومــن ثــم اتُّخــذت إجــراءات تصحيحيــة فوريــة فــي )لوبلــوز(، وتبعتهــا )جــورج وســتون( المحــدودة، فتحــوَّ

ا. إلــى مــا ُيوصــف بـ«قصــة تحــول كالســيكية«، وُأعيــد تصميــم متاجــر )لوبلــوز( المتبقيــة جذريًّ

1977م: عاد كل من شركتي )جورج وستون( و)لوبلوز( المحدودة إلى تحقيق األرباح.

1978م: وفاة )قارفيلد وستون( إثر تعرضه ألزمة قلبية.



1616

المؤسسات الخيرية:
التطور المبكر لمؤسسة )قارفيلد وستون(:

ــا، مــع جعــل كنــدا والمملكــة المتحــدة أبــرز مراكــز ممارســة العمــل، تــم تأســيس مؤسســتين،  بنمــو األعمــال دوليًّ

همــا: مؤسســة )و. قارفيلــد وســتون( فــي كنــدا، ومؤسســة )قارفيلــد وســتون( فــي المملكــة المتحــدة.

قــام )ويــالرد قارفيلــد وســتون( وزوجتــه )ريتــا وســتون( بتأســيس هاتيــن المؤسســتين الخيريتيــن عــام 1958م عــن 

طريــق وقــف حصــة الزوجيــن فــي شــركة العائلــة بصــك الوقــف المــؤرخ فــي 10 أكتوبــر 1958م. وكانت الفلســفة 

األساســية لهــذا الوقــف هــي نفــع الشــعب الكنــدي انطالًقــا مــن اعتقادهمــا أن عمــل الموظفيــن الجــاد فــي الفتــرة 

األولــى كان ســبًبا فــي النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه الشــركة. يوضــح الشــكل )3( الخــط الزمنــي لتطــور المؤسســة.

لقــد تــم وهــب مؤسســة )وســتون قارفيلــد( فــي المملكــة المتحــدة أســهم العائلــة فــي شــركة )أسوشــيتد بريتــش 

فــودز بــي ال ســي(، تحالــف المخابــز ســابًقا، فــي حيــن تــم وهــب مؤسســة )و.قارفيلــد وســتون( فــي كنــدا أســهم 

العائلــة فــي شــركة )جــورج وســتون( المحــدودة.

وأســهمت التجــارب التــي تعــرض لهــا )قارفيلــد وســتون( فــي أثنــاء الحــرب العالميــة األولــى والثانيــة فــي إدراكــه 

احتياجــات وقضايــا خيريــة متنوعــة. وكان لـ)قارفيلــد( دور سياســي فــي المملكــة المتحــدة؛ حيــث أســهم فــي رفــع 

مســتوى الوعــي االجتماعــي والمســؤولية االجتماعيــة.

ُوجهــت المنــح بصــورة رئيســة نحــو الجهــود المجتمعيــة المبتكــرة، والبحــوث الطبيــة، والمستشــفيات، والجامعــات، 

ومشــروعات األطفــال والشــباب. وُقدمــت عديــد مــن المنــح دون اإلفصــاح عــن مصدرهــا. 

ــاء )قارفيلــد( و)ريتــا( دور أكبــر فــي أعمــال المؤسســة. فلقــد  وفــي فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات، أصبــح ألبن

أعطــوا الفرصــة -مــن خــالل أعمــال المؤسســة- فــي المشــاركة فــي إعــداد مجتمــع أفضــل وتطويــر إمكانياتهــم 

ــس  ــد(، منصــب رئي ــرى لـ)قارفيل ــة الكب ــت(، االبن ــام بورني ــت )ميري ــث تول ــور؛ حي ــى األم ــم الشــخصي عل وحكمه

مجلــس إدارة الصنــدوق الخيــري فــي كنــدا، وتولــت إدارة مؤسســة )و.قارفيلــد وســتون( مــع إخوتهــا. وفــي المملكــة 

ــس إدارة  ــة مجل ــي رئاس ــتون( ف ــد وس ــالرد قارفيل ــاه )وي ــتون( أب ــوارد وس ــاري« ه ــد »ق ــف )قارفيل ــدة، خل المتح
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شــركة )وســتون أسوشــيتد بريتــش فــودز( والمؤسســة الخيريــة فــي المملكــة المتحــدة.

شكل )3(: الخط الزمني إلنشاء المؤسسة

ُيعــد )قــاري وســتون( مــن الشــخصيات الُمعتبــرة فــي المملكــة المتحــدة، وهــو شــخص متواضــع وبســيط وُيفضــل 

االبتعــاد عــن أعيــن العامــة. وعلــى الرغــم مــن ثروتــه الهائلــة، إال أن الســيد )وســتون( كان يســعد بقضــاء عطلــة 

نهايــة األســبوع فــي تهذيــب حشــائش الحديقــة، وكثيــًرا مــا كان يذهــب إلــى العمــل بوســائل النقــل العــام. وكانــت 

لديــه ســيارة مرســيدس مســتعملة.
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التأسيس المبدئي لصندوق االستثمار وصندوق األعمال الخيرية في المملكة المتحدة: 
لقــد ُأسســت مؤسســة )قارفيلــد وســتون، المملكــة المتحــدة( ألغــراض خيريــة فقــط؛ حيــث تــوزع المؤسســة الدخــل 

الــذي يــرد إليهــا مــن ذراعهــا االســتثماري، شــركة )وتنقتــون( لالســتثمارالمحدودة، وهــي شــركة إنجليزيــة خاصة 

ُأسســت عــام 1941م، وتعــد الكيــان القابــض لــكل األعمــال التجاريــة التــي تتــم فــي المملكــة المتحــدة، بمــا فــي ذلــك 

شــركة )أسوشــيتد فــودز(.

تمتلــك مؤسســة )قارفيلــد وســتون( الخيريــة )79.2%( مــن شــركة )وتنقتــون( لالســتثمارالمحدودة، ويملــك أعضــاء 

عائلــة )وســتون( الـــ)20.8%( المتبقية.

شكل )4(: هيكلة الوقف

يوضــح الشــكل )4( األصــول األساســية لوقــف المؤسســة متمثلــة فــي وقــف حصــة األغلبيــة فــي شــركة )وتنقتــون( 

لالســتثمارالمحدودة بوصفهــا شــركة قابضــة.
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ــون( لالســتثمار المحــدودة رأس  ــا ألحــكام صــك الوقــف، يشــكل االســتثمار فــي مجموعــة شــركات )وتنقت ووفًق

المــال الدائــم الموقــوف للمؤسســة، وال يجــوز لمجلــس األمنــاء التصــرف فــي هــذه االســتثمارات إال بإجمــاع جميــع 

األمنــاء علــى ذلــك.

والهدف من االستثمار هو المحافظة على »القيمة المطلقة« لرأس المال.

فــي بدايــة األمــر، أســس )قارفيلــد وســتون( الصنــدوق الخيــري وتولــى إدارتــه بنفســه، وعمــره ســتون عاًمــا، مــع 

ابنــه األكبــر )قارفيلــد »قــاري« هــوارد وســتون( الــذي كان يبلــغ الـــ)32( مــن عمــره آنــذاك، حيــث كان )قــاري( 

مشــارًكا فعــااًل فــي األعمــال التجاريــة للعائلــة منــذ ســن مبكــرة. 

ووفًقــا ألحــكام صــك الوقــف أيًضــا، ُتصبــح ســاللة الســيد )و.قارفيلــد وســتون( وزوجتــه أمنــاء للوقــف خلًفــا لهمــا 

عنــد وفاتهمــا. ويجــب أال يزيــد عــدد األمنــاء عــن عشــرة أمنــاء وأال يقــل عــن خمســة. وفــي حــال قــلَّ عــدد األمنــاء 

عــن خمســة، فيجــب تعييــن أميــن مــن الســاللة المباشــرة لـ)و.قارفيلــد وســتون(.
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نبذة عن الشخصيات  الرئيسة في الفترة األولى: 
ويالرد قارفيلد وستون )1898 – 1978م( –بطريرك.

قارفيلد »قاري« هوارد وستون )1927 – 2002م( – ابن )الرابع من بين تسعة أبناء(.

فرع المملكة المتحدة من عائلة )وستون(:

• انتقل إلى إنجلترا مع أسرته وهو في الرابعة من عمره واحتفظ بجنسيته الكندية.	

• أصبــح المديرالعــام لشــركة )ريفيتــا( وابتكــر )بســكوت واقــن وييــل( وهــو فــي الـــ)22( مــن عمــره. ثــم 	

تــرك )ريفيتــا( عــام 1952 م وشــارك فــي تأســيس شــركة )وســتون( للبســكويت فــي أســتراليا. وعــاد إلــى 

ــا  ــس إدارته ــو مجل ــب عض ــغل منص ــث ش ــودز( )FBA(؛ حي ــش ف ــيتد بريت ــدة إلدارة )أسوش ــة المتح المملك

منــذ عــام 1949م، ثــم تولــى منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة فــي عــام 1967م. ظــل فــي منصبــه فــي 

المجلــس حتــى عــام 2000م.

شــغل منصــب رئيــس مؤسســة )و. قارفيلــد وســتون(، وكان مســاهًما فــي عديــد مــن المشــروعات الخيريــة، فقــد 

قــدم عــام 1999م -علــى ســبيل المثــال- مبلــغ )20( مليــون جنيــه إلــى المتحــف البريطانــي فــي هيئــة تبــرع مــن 

مؤسســة )قارفيلــد وســتون(.

ويارد قوردون قالن وستون )ُولد عام 1940م( – ابن )األصغر من بين تسعة أبناء(.

الفرع الكندي من عائلة )وستون(: 

• ُولد في إنجلترا، ولكنه عاد إلى كندا عام 1945م؛ حيث درس في جامعة )وسترن أونتاريو(.	

• أســس متاجــر البقالــة وأعمــال تجــارة التجزئــة. واليــزال )قالن وســتون( مســيطًرا علــى مجموعة شــركات 	

)لوبلــوز(، أكبــر سلســلة متاجــر المــواد الغذائيــة فــي كنــدا، كمــا يــرأس ثانــي أكبــر سلســلة متاجــر 

للســلع الفاخــرة فــي العالــم بوصفــه رئيًســا لمجلــس إدارة )هولــت رينفــرو( فــي كنــدا. ويــرأس )قالــن( 

أيًضــا مجموعــة )ســيلفريدجز(، ويملــك مجموعــة )ســيلفريدجز( فــي المملكــة المتحــدة، وشــركة )براون 
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تومــاس، أيرلنــدا(، وسلســلة متاجــر )دي بيجنكــورف، هولنــدا(، ومتجــر )أوجيلفــي( فــي )مونتريــال(. وُيعــد 

)قالــن وســتون( رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة )و.قارفيلــد وســتون(.

جورج ق. وستون )ُولد عام 1964م( – حفيد )ابن قاري وستون.( 

الرئيس التنفيذي لشركة )أسوشيتد بريتش فودز(:

• درس فــي )أكســفورد(،   وحصــل علــى الماجســتير فــي السياســة والفلســفة واالقتصــاد إضافة إلى ماجســتير 	

إدارة أعمــال مــن كليــة أعمــال )هارفارد(. 

• ــا ألغذيــة )وســتميل( مــن عــام 1992م إلــى 1998م، ثــم تولــى إدارة تحالــف المخابــز مــن عــام 	 كان مديــًرا عامًّ

1999م إلــى 2003م. وكان الرئيــس التنفيــذي لشــركة )جــورج وســتون( لألغذيــة المحــدودة فــي أســتراليا 

ــا لشــركة )أسوشــيتد بريتــش فــودز بــي ال ســي( فــي  مــن عــام 2003م إلــى 2005م. ثــم أصبــح رئيًســا تنفيذيًّ

2005م، خلًفــا لـ)بيتــر جاكســون(، الــذي اســتلم إدارة الشــركة فــي عــام 1999م بعــد أبيــه )قــاري وســتون( 

)توفــي عــام 2002م(. 

قاي وستون )ُولد عام 1961م(- حفيد )االبن األكبر لقاري وستون(.   

رئيس مجلس إدارة شركة )هيلز بي ال سي(: 

• درس القانــون فــي جامعــة )أكســفورد(، وحصــل علــى الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة )إنســيد( 	

لألعمــال.

• شغل مناصب عديدة في شركة )أسوشيتد بريتش فودز بي ال سي(.	
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التبرعات الخيرية األولى:
ــث  ــو(؛ حي ــة )تورونت ــي جامع ــكري ف ــرض الس ــت( لم ــد )بس ــق( ومعه ــى )بنتين ــة إل ــن المؤسس ــرع م ــح أول تب ُمن

اكتشــف الطبيبــان )فردريــك ق. بانتيــق( و)تشــارلز هـ.بســت( اإلنســولين عــام 1923م، وُقدمــت المنحــة لهمــا خــالل 

زيــارة وديــة بيــن )تشــارلز بســت( و)قارفيلــد وســتون( الــذي تبــرع حينئــذ بـــمليون دوالر.

ا منــذ إنشــاء المؤسســة، إال أن منــح الهبــات لــم يكــن أمــًرا جديــًدا علــى  ورغــم أنهــا ُتعــد أول هبــة قيِّمــة تتــم رســميًّ

)قارفيلــد وســتون(. ففــي عــام 1939م، قبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة، تبــرع )قارفيلــد وســتون( بمبلــغ )5000( دوالر 

إلــى أعضــاء كتيبــة )ماكنزي-بابينيــو( الكنديــة، التــي تقطعــت بهــم الســبل أثنــاء الحــرب، حتــى ُييَّســر لهــم طريــق 

العــودة مــن فرنســا إلــى كنــدا.

ــاري  ــات طي ــد وســتون( شــديًدا بتضحي ــر )قارفيل ــة، كان تأث ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــي أثن ــام 1940م، ف ــي ع وف

القــوات الجويــة الملكيــة، فــزار وزارة إنتــاج الطائــرات والتقــى بـ)لــورد بيفربــروك(، كنــدي آخــر مســتنفذ القوى؛ 

حيــث ســلمه )قارفيلــد وســتون( شــيًكا مفتوًحــا قائــاًل: »إن الــرب وحــده هــو القــادر علــى اســتبدال هــؤالء الفتيــة.. 

لكــن لــي رغبــة فــي اســتبدال اآلالت«. فخــرَّ )بيفربــروك باكًيــا(، وحــرر الشــيك بمبلــغ )100.000( جنيــه إســترليني.

وكان )وســتون( ســباًقا فــي جهــوده تعاطًفــا منــه مــع الجنــود البريطانييــن والكندييــن للتضحيــات التــي يقدمونهــا. 

لــذا فعندمــا أصــاب الملــل القــوات الكنديــة فــي انجلتــرا، أرســل لهــم )وســتون( أجهــزة مذيــاع تبرًعــا منــه. وأنشــأ 

أيًضــا مطاعــم مؤقتــة فــي المملكــة المتحــدة ُتقــدم الطعــام الســاخن لمــا يقــارب )150.000( مدنــي حينمــا كان يحتمي 

ســكان )لنــدن( فــي المالجــئ جــراء القصــف األلمانــي. بــل لقــد ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ حيــث قــدم ممتلكاتــه 

ي لعائــالت الطياريــن البريطانييــن والكندييــن. خــارج )لنــدن( مــأوًّ

أيدولوجية العمل الخيري:
ــا؛ حيــث كان لــدى )وســتون قارفيلــد( اعتقــاد  لقــد كان العمــل الخيــري فيمــا يخــص كنــدا والكندييــن أمــًرا مهمًّ

ــاء الكســاد الكبيــر، بذلــت الشــركة أقصــى جهدهــا  شــديد بــأن الفضــل فــي نجاحــه يرجــع إلــى النــاس. وفــي أثن

ــه  ــا ال نجني ــال م ــي بالرج ــن نجن ــرد، فنح ــات أي ف ــن خدم ــتغناء ع ــد االس ــة. »... ال أري ــوى العامل ــاظ بالق لالحتف
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ــم«. ــبين ووالئه ــال المناس ــة دون الرج ــذه المؤسس ــح ه ــن أن تنج ــا. وال يمك ــن واآلالت وغيره بالمكائ

ــات  ــي األيديولوجي ــة ف ــر الزاوي ــخة حج ــة الراس ــة العقدي ــم االجتماعي ــة والقي ــع المحلي ــا المجتم ــكلت قضاي وش

ــة  ــار المحيط ــن األنظ ــاد ع ــا واالبتع ــن هويته ــاح ع ــدم اإلفص ــتون( ع ــة )وس ــت عائل ــتون(. وحاول ــة لـ)وس الخيري

ــك. ــا ذل ــح له ــا أتي ــة، كلم ــطتها الخيري بأنش

ــة بصــورة  ــة وبجعــل المؤسســة األســاس الرســمي للعمــل الخيــري، نمــت اهتماماتهــم الخيري وبنمــو اإلمبراطوري

أكبــر.

ــم  ــث تدع ــة«؛ حي ــة الُملح ــا الحاج ــتجابة حيثم ــريعة االس ــون »س ــى أن تك ــتون( إل ــد وس ــة )قارفيل ــو مؤسس وترن

المؤسســة مجموعــة واســعة مــن األنشــطة دون وجــود أي أولويــات محــددة أو تحيــز إقليمــي للحصــول علــى التمويل. 

ويفضــل أمنــاء المؤسســة »المرونــة فــي االســتجابة لطلبــات المنظمــات التــي تســتطيع توضيــح أنهــا تخاطــب احتياًجا 

مــا، وأن عملهــا ذو مســتوى عــاٍل«.

ــس، واليــزال األمنــاء ملتزميــن بالمفاهيــم الخيريــة  إن جميــع األمنــاء فــي يومنــا هــذا مــن الســاللة المباشــرة للُمؤسِّ

لألســرة التــي جعلــت المؤسســة إحــدى أكبــر وأكثــر المؤسســات الخيريــة احتراًمــا فــي البــالد.
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مؤسسة )قارفيلد وستون(

الصندوق الخيري:
هيكلة الصندوق:

تركيبة مؤسسة )قارفيلد وستون( الحالية:

شكل )5(: أصول المؤسسة
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ــا، إضافــة إلــى مبلــغ الوقــف األصلــي المكــون  ــدار خارجيًّ إن المؤسســة لديهــا عــدد صغيــر مــن الصناديــق التــي ُت

مــن )79.2%( مــن أســهم شــركة )وتنقتــون( لالســتثمار المحــدودة، وتبلــغ قيمــة تلــك الصناديــق )88.9( مليــون جنيــه 

إســترليني، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )5(.

وُيخصــص دخــل صنــدوق تمويــل رئيــس واحــد لتمويــل االهتمامــات الخيريــة المتنوعــة. ويتخــذ األمنــاء قــرارات 

التخصيــص وفًقــا لصــك الوقــف وبمــا يحافــظ علــى مفاهيــم عائلــة )وســتون( الخيريــة.
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نبذة عامة عن االهتمامات الخيرية:
مــن المنظــور التاريخــي، نجــد أن المؤسســة تقــدم التبرعــات للمنظمــات الخيريــة التــي تخاطــب مجموعــة واســعة 

ــى البرامــج فــي مجــال  ــة إل ــة والغذائي ــدًءا مــن البحــوث الطبي مــن االحتياجــات فــي مناطــق الحضــر والريــف، ب

الفنــون والتعليــم والبيئــة.

ــي  ــح الت ــار المن ــي مس ــًزا ف ــر تركي ــة وأكث ــر فاعلي ــى أكث ــة منح ــذت المؤسس ــرة، اتخ ــنوات األخي ــي الس وف

تقدمهــا؛ حيــث ارتكــز اهتمــام المؤسســة علــى مجــاالت أربعــة رئيســة وهــي التعليــم، والصحــة، والفنــون، والرعايــة 

ــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )6(. اإلجتماعي

شكل )6(: نبذة عامة عن االهتمامات الخيرية

وتشــمل المجــاالت األخــرى مشــروعات للمجتمــع، والبيئــة، والعقيــدة، والشــباب واهتمامــات أقــل شــأنًا. وقــد بلــغ 

إجمالــي توزيــع المنــح لعــام 2013م مــا يقــدر بـــ)49.5( مليــون جنيــه إســترليني.
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التعليم:

ــاء مــدارس متنوعــة، كمــا يحرصــون علــى ترويــج مفهــوم تميــز التعليــم لضمــان توافــر فــرص  يدعــم األمن

ــى  ــات عل ــراد والمؤسس ــن األف ــي تعي ــطة الت ــوي لألنش ــل ق ــاء تفضي ــدى األمن ــن. ول ــدة للخريجي ــف جي توظي

ــهم. ــاعدة أنفس مس

ــث يكــون  ــى الدعــم المــادي، وحي ــا إل ــب الطــالب فيه ــاج أغل ــي يحت ــح لمــدارس الموســيقى الت وقــد ُقدمــت من

تركيــز المدرســة علــى موهبــة الطالــب وتميــزه بــداًل مــن المقــدرة الماليــة لــه. وهــذا يتفــق مــع قيــم المؤسســة 

وأولوياتهــا. وقــد ُخصصــت منــح كبيــرة أخــرى لبنــاء منشــآت تعليميــة جديــدة.

الصحة:

كان األمنــاء مســرورين لقدرتهــم علــى دعــم مجموعــة متنوعــة مــن المشــروعات فــي هــذا المجــال، بــدًءا مــن 

اســتثمار رأس المــال فــي المعــدات والمرافــق الطبيــة إلــى المشــروعات البحثيــة الفريــدة مــن نوعها. إن المؤسســة 

ليســت جهــة طبيــة متخصصــة فــي التمويــل، ولكــن األمنــاء يســعون إلــى تخصيــص المنــح للمشــروعات العمليــة 

التــي ســتنفع العامــة علــى المــدى الطويــل. ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، المنحــة الكبــرى الوحيــدة الُمقدمــة 

إلــى معهــد )فرانســيس كريــك( ألبحــاث مــرض الســرطان فــي المملكــة المتحــدة؛ حيــث بلغــت قيمتهــا خمســة 

مالييــن جنيــه إســترليني.

الفنون:

كان لــدى مؤسســة )وســتون( اهتمــام بالــغ ودائــم بالفنــون؛ حيــث دعمــت المؤسســة مشــروعات فنيــة متنوعــة 

مثــل ترميــم وبنــاء المتاحــف الرئيســة ومعــارض الفنــون.

وبفضــل دعمهــم الجهــات الخيريــة فــي تعليــم الفنــون، تــم توفيــر فــرص لألطفــال والشــباب مــن ســن الثامنــة 

إلــى الثامنــة عشــرة مــن بيئــات مختلفــة للتــدرب علــى المســرحيات الشــهيرة وأدائهــا أمــام الجمهــور عبــر أنحــاء 

المملكــة المتحــدة. ونخــص منهــا مهرجــان مــدارس )شكســبير( الــذي حقــق نجاًحــا باهــًرا عبــر الســنوات الـــ)13( 
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ــي )150(  ــرحيات شكســبير ف ــؤدي مس ــة ت ــن )900( مدرس ــل م ــى )26.000( طف ــد عل ــا يزي ــرة، ويضــم اآلن م األخي

مســرًحا.

الرعاية اإلجتماعية:

م منــح الرعايــة إلــى المنظمــات الصغيــرة والمتوســطة فــي أنحــاء البــالد التــي توفــر دعًمــا متميــًزا للفئــات  ُتقــدَّ

 )ACMY( الضعيفــة مثــل كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة. وتعد منظمــات مثل اتحــاد الشــبان المســيحيين

مــن بيــن المنظمــات التــي تنــدرج تحــت هــذا التصنيــف؛ حيــث إنهــا تخاطــب مجــاالت ذات صلــة بالبطالــة العاليــة، 

وثقافــة العصابــات والجريمــة. وتوفــر مثــل هــذه المنظمــات مهــارات المعيشــة والعمــل الالزمــة لحيــاة المجتمعات 

. لمحلية ا

ــهم؛  ــا بأنفس ــون عنه ــي يبحث ــة الت ــات الخيري ــى الجه ــات إل ــة التبرع ــاء المؤسس ــدم أمن ــك، يق ــى ذل ــة إل إضاف

ممــا يشــير إلــى وجــود تنــوع فــي االهتمامــات واالحتياجــات فــي القطاعــات األخــرى بمــا فــي ذلــك مشــروعات 

الشــباب والبيئــة.

العقيدة:

ُتوّجــه الغالبيــة العظمــى مــن منــح هــذا المجــال إلــى ترميــم عديــد مــن الكنائــس المذكــورة فــي قائمــة اإلعانــة؛ 

ــا للمجتمعــات الريفيــة ذات التجمعــات الصغيــرة  ــل تحدًي حيــث إن صيانــة وترميــم تلــك المبانــي ُمكلفــة وُتمثِّ

أو الكثافــة الســكانية القليلــة. أمــا المنــح األخــرى الُمقدمــة، فُتخصــص لدعــم العمــل االجتماعــي لتلــك الجهــات، 

بصــورة مجملــة، بصــرف النظــر عــن المذهــب. 

البيئة:

ُقدمــت منــح هــذا العــام إلــى نطــاق واســع مــن األنشــطة، مــن بينهــا العمــل التعليمــي ومشــروعات إعــادة التدويــر 

والحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة.
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الشباب والمجتمع:

ــي  ــة ف ــطة العملي ــم واألنش ــر الدع ــي توف ــدة الت ــة المتح ــاء المملك ــي أنح ــة ف ــات الخيري ــاء الجه ــم األمن يدع

مجتمعاتهــا المحليــة؛ حيــث ُيــدرك األمنــاء تماًمــا مــدى أهميــة هــذا النــوع مــن الدعــم لحيــاة المجتمعــات فــي 

ظــل الُمنــاخ الحالــي. لــذا، يبــادر األمنــاء بصــورة  رئيســة فــي دعــم المشــروعات التــي تســاعد الشــاب علــى أن 

ــا.  ــدة وأن يســتقل مالًي ــه بخطــوات جي ــدأ حيات يب

شكل )7(: عدد المنح الُموزعة من خال االهتمام الخيري 

ا فــي مجــاالت التعليــم، والصحــة، والفنون،  يتبيــن عنــد مقارنــة الشــكل )6( بالشــكل )7( أن عــدد المنــح أصغــر نســبيًّ

لكنهــا أكبــر فــي القيمــة النقديــة للمنحة.
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سياسات الحوكمة للمؤسسة: 
ــد وفاتهمــا.  ــا لهمــا عن ــاء خلًف ــه أمن ــد وســتون( وزوجت ــا ألحــكام صــك الوقــف، ُتصبــح ســاللة الســيد )و.قارفيل وفًق

د عــدد األمنــاء بعشــرة أمنــاء، علــى أال يقــل عــن خمســة. وفــي حــال قــلَّ عــدد األمنــاء عــن خمســة، فيجــب أن  وُيحــدَّ

ــن أميــن مــن الســاللة المباشــرة لـ)و.قارفيلــد وســتون(. ُيعيَّ

ــة، وتواصــل المؤسســة مســارها فــي الحفــاظ علــى أهــداف وغايــات 	  ُيقصــر تعييــن األمنــاء علــى أعضــاء العائل

صــك الوقــف. ولضمــان مواكبــة جميــع األعضــاء للممارســات الخيريــة ولوائحهــا، يشــغل أغلــب األمنــاء منصــب 

أميــن فــي مجالــس إدارة جهــات خيريــة أخــرى فــي المملكــة المتحــدة، أو كنــدا، أو الواليــات المتحــدة.

ــى 	  ــة للموافقــة عل ــاء مســؤولين مســؤولية مباشــرة عــن إدارة المؤسســة، ويعقــدون اجتماعــات دوري ُيعــد األمن

المنــح الكبيــرة وتصديــق المنــح الصغيــرة التــي تــم تحديدهــا.

ينظر في كل نموذج طلب عضو واحد على األقل من مجلس األمناء.	 

إضافــة إلــى ذلــك، تضمــن اجتماعــات األمنــاء الدوريــة إتمــام التدابيــر الالزمــة بصــورة ســليمة؛ ممــا يجعــل 	 

المؤسســة أقــل عرضــة لحــوادث كبــرى. لهــذا الشــأن، يراجــع األمنــاء مســتويات المخاطــر التــي اعتمدهــا مديرو 

ــا، وذلــك بصفــة دوريــة. وســتقدم تفصيــالت إضافيــة عــن سياســات إدارة المخاطر لالســتثمارات  الصناديــق خارجيًّ

المباشــرة )بمــا فــي ذلــك المديــرون الخارجيــون( فــي تحليــل »صنــدوق االســتثمار ».

تشــمل توزيعــات المنــح تعهــدات مســتقبلية؛ ففــي عــام 2013م، بلغــت قيمــة التعهــد مــا يقــارب )10%( مــن قيمــة 	 

ــاء شــديدي الحــرص علــى إبقــاء االلتزامــات المســتقبلية فــي وضــع مــرن. التوزيــع. وُيعــد األمن

ا. ويخصــص أعضــاء مجلــس 	   ُتعقــد االجتماعــات الســنوية بغــرض اعتمــاد الحســابات الســنوية ومراجعتهــا رســميًّ

ــق المصلحــة العامــة.  األمنــاء وقًتــا للمؤسســة طبًقــا لمــا ُيحقِّ
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سياسات الحوكمة لتوزيع الصندوق:
»يحتــوي صــك الوقــف علــى مــواد خيريــة واســعة تســمح لألمنــاء -حســب تقديرهــم- بدفــع أو تخصيــص الدخــل، 

ــات أو  ــة والجمعي ــق الوقفي ــات والصنادي ــن الهيئ ــح أي م ــى أو لصال ــف إل ــدوق الوق ــال صن ــود، ورأس م ــا للقي طبًق

المؤسســات أو المنظمــات الخيريــة«.

• ــاعي 	 ــإن المس ــذا، ف ــة«، ل ــة الُملح ــث الحاج ــح »حي ــات المن ــى طلب ــتجابة إل ــى االس ــة إل ــدف المؤسس ته

ــا لذلــك تعــد أوســع مجــااًل مــن االســتجابة المبنيــة علــى أولوليــات ُمحــددة أو  الخيريــة الُمدعمــة وفًق

ــي. ــز إقليم تحي

• ــى قــدر اإلمــكان، عــن 	 ــب المنحــة عل ــى كفــاءة إجــراءات نمــوذج طل ــى الحفــاظ عل تهــدف المؤسســة إل

ــب. ــم الطل ــطة« » لتقدي ــدة »مبس ــة واح ــص مرحل ــق تخصي طري

• يوجد مساران رئيسيان للنشاط:	

o .مسار المنح الكبرى؛ حيث تبلغ المنح )100.000( جنيه إسترليني  أو ما يزيد عليها

o .مسار المنح الصغرى التي تتراوح قيمتها بين )1.000( إلى )99.999( جنيه إسترليني

• يتم التعامل مع كل طلب إعانة خالل أربعة أشهر من استالمه. 	

• قــد يقــوم أحــد أعضــاء مجلــس األمنــاء أو المؤسســة بزيــارة الجهــة الُمتقدمــة بالطلــب ليــرى تلــك الجهة 	

عــن قــرب ويــدرس الغــرض مــن طلــب اإلعانة.

• ثم يتم اإلبقاء على قناة تواصل منتظمة مع المنظمة عقب تقديم المنحة.	



3232

معيار المنحة وإجراءات طلبات المنح:
ُأعدت إجراءات تقديم الطلبات لتكون في أيسر صورة، ومتطلباتها األساسية هي:

• من أنت؟ وما عمل منظمتك؟	

• ما االحتياج الذي تنشده؟	

• كم األشخاص المنتفعون؟	

• كيف ومتى سيتم تسليم العمل أو المشروع؟	

• كم ستكون التكلفة؟	

• ماذا سيكون األثر المستمر للمشروع؟	

ُيقــدم موقــع المؤسســة اإللكترونــي دليــاًل شــاماًل عــن كيفيــة تقديــم طلــب اإلعانــة مــع توفيــر دراســات حالــة، علــى 

الرابط: 

http://www.garfieldweston.org/_common/updateable/downloads/How-to-Make-an-Application.pdf

 يتبع - السياسات والمعايير:

إضافــة إلــى ذلــك، ُيوفــر الموقــع اإللكترونــي اإلرشــادات العامــة التــي تحكــم قــرار األمنــاء حيــال الطلبــات الُمقدمة، 

: منها و

الجدوى المالية للمنظمة.	. 

درجة احتياج المشروع الذي يتطلب التمويل.	. 

المبلغ الذي ُأنفق على اإلدارة وجمع التبرعات مقارنة باألنشطة الخيرية.	. 

القدرة على جمع التمويل الكافي لتحقيق هدف طلب اإلعانة.	. 

ما إذا كانت المنظمة ذات أولويات وخطط مناسبة إلدارة أنشطتها.	. 

وتقدم المؤسسة نبذة في غاية الوضوح عن األنشطة التي ال تدعمها، وتشمل حاليًا اآلتي:
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طلبات التمويل التي ُتقدم خالل )12( شهًرا من تاريخ الطلب السابق، سواء تم استالم منحة أم ال.	. 

 المؤسســة ال تنظــر إال فــي الطلبــات المقدمــة مــن الجهــات الخيريــة الُمســجلة فــي المملكــة المتحــدة )إال 	. 

إذا كانــت ُمعفــاة مــن التســجيل مثــل الكنيســة، أو المؤسســات التعليميــة أو المستشــفيات أو مؤسســات عامــة 

لإلســكان(.

ــة 	.  ــت المنظمــة جهــة خيري ــى وإن كان ــة المتحــدة، حت ل مشــروعات خــارج المملك المؤسســة عــادة ال ُتمــوِّ

ــا. ُمســجلة فــي بريطاني

المؤسسة ال تقبل الطلبات الخاصة باألفراد أو بالبحوث والدراسات الفردية.	. 

المؤسسة ال تدعم جمعيات رعاية الحيوان الخيرية.	. 

ل فعاليــات المــرة الواحــدة مثــل المهرجانــات أو االحتفــاالت، حتــى وإن كانــت بغرض 	.  المؤسســة عــادة ال تمــوِّ

جمــع التبرعــات. والمؤسســة أيًضــا ال تقــوم برعايــة الفعاليات.

ــف 	.  ــي تكالي ــي المســاهمة ف ــم النظــر ف ــاء ُيمكنه ــب ومناصــب محــددة، إال أن األمن ل روات ــوِّ المؤسســة ال تم

ــية. ــغيل األساس التش

المؤسسة ال تلتزم بتمويالت عبر سنوات عديدة )تكون المنح الُمقدمة عادة لعام واحد فقط(.	. 

ــا بعــد جمــع التبرعــات. وبشــكل عــام، 	.  ــا ملموًس ــر تقدًم ــي ال ُتظِه ــح للمنظمــات الت المؤسســة ال تقــدم المن

ــة أو تشــريعية. ــل مــن خــالل مصــادر محلي ــر معظــم التموي ــاء أن تقــوم المنظمــات بتدبي ــع األمن يتوق

وبتوفيــر المعلومــات المفصلــة عــن إجــراءات ســير الطلــب وتوفيــر تعليمــات واضحــة عــن األنشــطة التــي يمكــن تمويلها 

أو ال يمكــن تمويلهــا، تقــل عــدد الطلبــات الُمقدمــة. وهــذا، بــدوره، يضمــن تكاليــف تشــغيلية أقل فــي إدارة المؤسســة.
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التوظيف والهيكل التنظيمي:
ــزودي  ــاء وم ــس األمن ــن مجل ــط م ــون فق ــركة تتك ــة الش ــإن هيكل ــة، ف ــن أي عمال ــة ال تعيِّ ــت المؤسس ــا كان لّم

ــة. ــة للمؤسس ــة الحالي ــة اإلداري ــح الهيكل ــكل )8( يوض ــة. الش ــارج المؤسس ــن خ ــات م الخدم

شكل )8(: الهيكلة اإلدارية
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مجلس األمناء:
قاي وستون، رئيس مجلس اإلدارة

هــو حفيــد )قارفيلــد وســتون( وابــن )قــاري وســتون( الراحــل، درس فــي جامعتــي )أكســفورد وإنســيد(. بــدأ حياتــه 

المهنيــة فــي االســتثمار البنكــي قبــل أن ينتقــل إلــى شــركة )أسوشــيتد بريتــش فــودز بــي ال ســي(؛ حيــث شــغل 

منصــب المديــر العــام لشــركتي )جاكســونز او بيكاديلــي( و)ذا ريفيتــا كــو(. تقلــد )قــاي( منصــب رئيــس مجلــس 

إدارة )وتنقتــون( لالســتثمار ومؤسســة )قارفيلــد وســتون( منــذ عــام 2000م.

كاميا دالقلش

ــت  ــا. التحق ــى )30( عاًم ــد عل ــا يزي ــن لم ــب األمي ــغل منص ــت تش ــتون(، كان ــد وس ــس )قارفيل ــة المؤس ــي ابن ه

)كاميــال( بالعمــل فــي )فورتنــام أنــد مايســون( بعــد تخرجهــا مــن جامعــة )ماكقيــل( فــي مدينــة )كيبــك(، 

واســتمرت بالعمــل فيهــا لمــدة عاميــن قبــل انضمامهــا للعمــل بمتاجــر التجزئــة لتجهيــزات المطابــخ الفاخــرة 

فــي )أونتاريــو(. شــغلت )كاميــال( عضويــة مجلــس اإلدارة لـ)فورتنــام أنــد مايســون( مــدة )33( عاًمــا، وهــي أيًضــا 

أحــد األمنــاء فــي مؤسســة )وســتون، كنــدا(، وهــي جهــة خيريــة منفصلــة.

كيت هوبهاوس

هــي حفيــدة المؤســس، تخرجــت فــي جامعــة )بريســتول(، والتحقــت بالعمــل فــي جميــع أقســام األطعمــة الفاخــرة 

وتجــارة التجزئــة لشــركة )فورتنــام أنــد مايســون(. أصبحــت )كيــت( مديــًرا لألعمــال عــام 1998م، ومديــًرا غيــر 

تنفيــذي عــام 2005م، ومــن ثــم رئيًســا لمجلــس اإلدارة عــام 2008م خلًفــا ألختهــا جنــى خيــاط.

جنى خياط

هــي حفيــدة المؤســس، درســت التاريــخ فــي جامعــة )أكســفورد( قبــل التحاقهــا بـ)فورتنــام أنــد مايســون(. ثــم 

ــك  ــغلت ذل ــام 2000م، وش ــون( ع ــد مايس ــام أن ــس إدارة )فورتن ــة مجل ــي رئاس ــتون( ف ــاري وس ــا )ق ــت أباه خلف

ــا فــي المؤسســة عــام 1994م. ــى أميًن ــة أعــوام. أصبحــت جن المنصــب لمــدة ثماني
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صوفيا مايسون

هــي حفيــدة المؤســس، درســت فــي جامعــة )دورهــام(، وعملــت فــي مجــال الصحافــة والنشــر، ولديهــا )20( عاًمــا 

ــنوات  ــالل الس ــتون( خ ــد وس ــة )قارفيل ــا( إدارة مؤسس ــت )صوفي ــة. تول ــح الفعال ــم المن ــي تقدي ــرة ف ــن الخب م

ــا عــام 1994م. األخيــرة لحيــاة أبيهــا )قــاري وســتون( قبــل أن ُتصبــح أميًن

إليزا متشل

هــي حفيــدة المؤســس، درســت التاريــخ فــي جامعــة )ويليــام أنــد مــاري( فــي )فيرجينيــا(. شــغلت مناصــب فــي 

ــة  ــا بمؤسس ــزا( أيًض ــت )إلي ــرة. التحق ــا كثي ــت بلداًن ــد طاف ــس، وق ــون والتدري ــا القان ــن بينه ــدة م ــاالت ع مج

ــدا. ــة فــي كن ــة المنفصل العائل

ميليسا موردوخ

ــان  ــوق اإلنس ــك حق ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الدولي ــال التنمي ــن مج ــدة ع ــة جي ــع بخلفي ــس، تتمت ــدة المؤس ــي حفي ه

والصحــة العامــة فــي كمبوديــا وبرامــج القــروض الصغيــرة فــي بيــرو. التحقت )ميليســا( بمجلــس إدارة مؤسســة 

)قارفيلــد وســتون( عــام 2008م، وهــي أيًضــا عضــو فــي مجلــس إدارة عــدد مــن المنظمــات الخيريــة واإلنســانية.

جورج وستون

هــو حفيــد )قارفيلــد وســتون(، درس فــي جامعــة )أكســفورد(، وحصــل علــى الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن 

جامعــة )هارفــرد(. شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لـ)أسوشــيتد بريتــش فــودز( )FBA( منــذ 2005م، وكان عضــًوا 

ــز  ــودز(، ومخاب ــام )لوســتميل ف ــر ع ــا مدي ــذ 1999م. شــغل )جــورج( مناصــب عــدة منه ــا من ــس إدارته ــي مجل ف

التحالــف، وشــركة )جــورج وســتون( لألغذيــة المحــدودة فــي أســتراليا.

قالن وستون

هــو االبــن األصغــر لـ)قارفيلــد وســتون(. وهــو الرئيــس التنفيذي لشــركة )جــورج وســتون( المحدودة، الشــركة 

التــي أسســها جــده )جــورج وســتون(. وهو أيًضــا رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة )ســيلفريدجز( المحــدودة.
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التحليل المالي:
ــن  ــة أو م ــن الحكوم ــرى، أو م ــة األخ ــات الخيري ــن الجمعي ــواء م ــة، س ــرادات خارجي ــى أي إي ــدوق عل ــد الصن ال يعتم

ــة. ــات العام التبرع

شكل )9(: نبذة تاريخية عن اإلنفاق الخيري
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قامت مؤسسة )قارفيلد وستون( بتوزيع )735( مليون جنيه إسترليني منذ إنشائها.

 شكل )10(: الملخص المالي

تحليل النفقات

النسبة المؤية لتكاليف تاريخ الحسابات
اإلدارة والحوكمة من التوزيع 

النسبة المؤية لقيمة الصندوق 
المدار من األصول المدارة

2013%	.0	%0.		
2012%	.		%0.		
2011%	.		%0.		
2010%	.		%0.	0
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الماحظات المالية:
• تشــمل تكاليــف الحوكمــة تكاليــف العمالــة، والخدمــات المهنيــة والقانونيــة، وتكاليــف الدعــم. ويخصــص 	

األمنــاء وقتهــم للمؤسســة بصفــة عمــل خيــري تطوعــي.

• ــف أي عمالــة، لــذا فــإن تكاليــف العمالــة المذكــورة أعــاله هــي األجــور المدفوعــة إلــى 	 المؤسســة ال ُتوظِّ

عمالــة )وتنقتــون( لالســتثمار المحــدودة نظيــر العمــل الــذي تقــوم بــه للمؤسســة، إضافــة إلــى خدمــات 

الســكرتير الخــاص بمجلــس األمنــاء. وهــذا يضمــن الحفــاظ علــى تقليــل المصاريــف اإلداريــة. 

• ــاض 	 ــال انخف ــي ح ــح ف ــع المن ــتمرار توزي ــن اس ــا يضم ــي كاف بم ــل احتياط ــن دخ ــاء بتأمي ــوم األمن يق

مســتويات الدخــل. وفــي عــام 2011م، عندمــا انخفــض دخــل المؤسســة إلــى أقــل مــن )50%( مــن متوســط   

الدخــل التاريخــي لهــا، واصلــت المؤسســة زيــادة توزيــع المنــح من خــالل القيــام بالســحب مــن االحتياطيات 

النقديــة. خــالل هــذه الفتــرة، شــهدت األرصــدة النقديــة انخفاًضــا مــن )60( مليــون جنيــه إســترليني إلــى 

)38( مليــون جنيــه إســترليني.

• عــاد مســتوى الدخــل إلــى وضــع االســتقرار عقــب األزمــة الماليــة، ولكــن لّمــا كانــت التوزيعــات فــي نمــو 	

مســتمر، واصلــت المؤسســة الســحب مــن االحتياطيــات النقديــة.

• ــع 	 ــنوات األرب ــر الس ــط )1.33%( عب ــات بمتوس ــى التوزيع ــبة إل ا نس ــدًّ ــة ج ــة قليل ــف اإلداري ــل المصاري تظ

ــدرة بـــ )%7(. ــة المق ــي الصناع ــادة ف ــبة المعت ــت بالنس ــا قورن ــة إذا م ــبة منخفض ــرة. وهــذه نس األخي

• تتقاضــى كل مــن شــركتي )إنفســتك( و)يونيجستشــن( أجــوًرا إداريــة خارجيــة قليلة بنســبة تبلــغ )%0.33( 	

ــها. ــن الفترة نفس ع
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مؤسسة )قارفيلد وستون( - وظيفة االستثمار

ال ُيوجــد لــدى مؤسســة )قارفيلــد وســتون( »وظيفــة اســتثمار« داخليــة؛ حيــث إنهــا تعمــل بشــكل »خيــري« وتحصــل 

علــى إجمالــي دخلهــا مــن الـــ)79.2%( مــن شــركة )وتنقتــون( لالســتثمار المحــدودة )رأس مــال الوقــف الدائــم -ُيحتفــظ 

ــا ومملوكــة  بــه وديعــة فــي بنــك رويــال فــي أســكتلندا(، إضافــة إلــى دخــل قليــل مــن صناديــق تتــم إدارتهــا خارجيًّ

مــن المؤسســة نفســها.

هيكلة صندوق االستثمار:
شركة )وتنقتون( لالستثمار المحدودة )%79.2(. 	 

االستثمار المباشر )100%( - مديرو الصناديق الخارجية.	 

حيــث إن المؤسســة ال تقــوم بتوظيــف أي عمالــة، فــإن تنظيــم تلــك الصناديــق الخارجيــة وإدارتهــا يتــم عــن طريــق 

شــركة )وتنقتــون( لالســتثمار المحــدودة. 

هيكلة الشركة - شركة )وتنقتون( لاستثمار المحدودة )ويل(:
تتكون شركة )ويل( القابضة بصورة أساسية من:

شركات تابعة مباشرة:	 

o .فورتنام أند مايسون

o .هيلز

o .فندق رتشموند هل

o .استثمارات )وتنقتون( للتطوير العقاري المحدودة

o .أخرى

مجموعة )أسوشيتد بريتش فودز( والشركات التابعة )54.5% المملوكة من شركة ويل(.	 
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ــل مــا يقــارب )%99(  ُتعــد مجموعــة )أسوشــيتد بريتــش فــودز( أكثــر الشــركات المملوكــة لـ)ويــل( أهميــة؛ حيــث ُتمثِّ

مــن أربــاح الشــركات الموحــدة قبــل خصــم الضرائــب.

وكانــت )وتنقتــون( شــركة قابضــة، فهــي تتلقــى توزيعــات األربــاح مــن الشــركات التابعــة لهــا وتوزعهــا وفًقــا لهيكلة 

ملكيــة األســهم. أمــا )وتنقتــون( بذاتهــا فــال تملــك أي احتياطيــات أو أرصــدة نقديــة. ويتــم إخــراج حســابات وبيانــات 

الدخــل لـ)وتنقتــون( علــى أســاس ُموحــد ليعكــس جميــع الشــركات المختلفــة المملوكــة لهــا.

المديرون:

قاي وستون )رئيس مجلس اإلدارة(.	 

إيما أدامو.	 

السير هاري دجانوجلي.	 

كيت هوبسون.	 

)و. قالن( وستون.	 

)ق. قراينر( وستون.	 

جورج وستون.	 

ستيفن هانكوك.	 

تشارلز مايسون.	 

     - سكرتيرة الشركة: أماندا قيداي.
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الصناديق التي تتم إدارتها خارجًيّا: 
ُتدار هذه الصناديق من ثالث شركات مستقلة إلدارة الصناديق:

صنــدوق ممتلــكات )ســافيلز الخيــري(: صنــدوق ممتلــكات خيــري منــذ إطالقــه عــام 2000م، وهــو أول صنــدوق . 	

اســتثمار مشــترك ُيتــاح لجميــع المؤسســات الخيريــة فــي إنجلتــرا وويلــز لالســتثمار بصــورة مباشــرة فــي 

الممتلــكات التجاريــة فــي المملكــة المتحــدة. ولّمــا كانــت عديــد مــن الجهــات الخيريــة تقتقــر إلــى وجــود 

أمــوال كافيــة إلنشــاء محفظــة كبيــرة بمــا يكفــي لتوزيــع المخاطــر بــداًل عــن امتــالك ممتلــكات فرديــة، 

فقــد ُصمــم صنــدوق الممتلــكات الخيــري خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات الجهــات الخيريــة، والســماح لهــا بالتمكن 

مــن اســتثمار وإدارة الممتلــكات بصــورة مهنيــة مــع تجنــب وقــت ونفقــات إدارة الممتلــكات.

تقــدم شــركة )إنفســتك( مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة لقاعــدة عمــالء متخصصــة . 	

فــي ثــالث أســواق رئيســة، هــي: المملكــة المتحــدة وجنــوب أفريقيــا وأســتراليا. وُتعــد شــركة )إنفســتك( 

إلدارة األصــول مــزوًدا متخصًصــا للمنتجــات والخدمــات االســتثمارية النشــطة للمســتثمرين مــن المؤسســات 

واألفــراد.

أمــا شــركة )يونيجستشــن( فهــي تقــدم حلــواًل اســتثمارية مصممــة خصيًصــا لعــدد محــدود مــن المؤسســات . 	

والعائــالت الراقيــة. وتقــوم شــركة )يونيجستشــن( بــإدارة أصــول بقيمــة )15( مليــار دوالر أمريكــي؛ حيــث 

ــة. وُتعــد  ــة عــن عائــالت ثري ــا و)7%( نياب ُتديــر )93%( مــن األصــول لصالــح )250( مؤسســة اســتثمارية تقريًب

إســتراتيجيات االســتثمار للشــركة هــي األســهم وصناديــق التحــوط واألصــول الخاصــة وحلــول اســتثمارية 

عبــر األصــول.
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نموذج ومحفظة االستثمار:
فــي حيــن كان تاريــخ مؤسســة )وســتون( والنشــاط الخيــري الــذي ُتســيطر عليــه العائلــة ويرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بهــم 

مثيــًرا لالهتمــام بطريقتهــم الخاصــة، إال أن نمــوذج االســتثمار الخــاص بـ)وســتون( يختلــف إلــى حــد مــا عــن نمــوذج 

األوقــاف التقليديــة. فبــداًل مــن وهــب مبلــغ محــدد لالســتثمار فــي األغــراض الخيريــة، يعتمــد كل مــن هيــكل صنــدوق 

)وســتون( ونمــوذج االســتثمار التابــع لــه -إلــى حــد كبيــر- علــى جــزء مــن الدخــل محــدد ســابًقا متمثــاًل فــي نســبة 

ملكيــة شــركات العائلــة مقابــل األعمــال الخيريــة.

وتتــم إدارة اســتثمارات المؤسســة فيمــا يتعلــق بشــركة )وتنقتــون( لالســتثمار -بطريقــة غيــر مباشــرة- مــن خــالل 

ــون  ــاء الرئيس ــغل األعض ــاالت، يش ــم الح ــي معظ ــا. وف ــة له ــية التابع ــة األساس ــات التجاري ــرارات وإدارة األداء للجه الق

أنفســهم فــي عائلــة )وســتون( المناصــب العليــا فــي مجلــس إدارة الشــركات التابعــة؛ حيــث نــرى أربعــة أمنــاء يديــرون 

)وتنقتــون( لالســتثمار المحــدودة، ومنهــم ثالثــة يشــغلون أيًضــا مناصــب عليــا فــي مجلــس إدارة ومديريــن لشــركات 

)أسوشــيتد بريتــش فــودز(، و)هيلينــج( القابضــة، و)فورتنــام أنــد مايســون(.

وحيــث ُأدرجــت عديــد مــن الشــركات الغذائيــة وقطــاع التجزئــة التــي تمتلكهــا المجموعــة فــي قائمــة األســواق الدولية، 

فــإن تقييــم األصــول واألداء االســتثماري للمجموعــة ُيعــد عرضــة لتقلبــات ومخاطــر الســوق االقتصــادي والمالي الواســع. 

ولكــن ال يــزال باإلمــكان اعتبــار الرقابــة الكليــة وصناعــة القــرار تحــت مظلــة مجلــس أمناء المؤسســة.

ُتعــد المكونــات المحــددة لمحفظــة اســتثمارات شــركة )وتنقتــون( معقــدة؛ حيــث إنهــا كيــاُن غيــر مــدرج فــي البورصة، 

ــة مترابطــة كمــا هــو  ــة ملكي ــة فــي شــبكة مــن هيكل ــة الخاصــة والمعلن ــح التجاري وتتكــون مــن عديــد مــن المصال

موضــح فــي الشــكل )11(.
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شكل )11 (: مكونات شركة )وتنقتون( لاستثمار المحدودة )الشركة القابضة(
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)	.			.	(مليون جنيه إسترلينيصناديق تمويلية مقيدة )وقف دائم(

)	.		( مليون جنيه إسترلينيصناديق تمويلية غير مقيدة )صندوق رأس المال المصروفات(

)	.		( مليون جنيه إسترلينيصندوق الدخل غير المقيد

)	.			.	(مليون جنيه إسترلينيإجمالي تثمين صافي األصول )نهاية السنة المالية 2013م(

ــتهلكة )89.5  ــوال المس ــن رؤوس األم ــترليني م ــه إس ــون جني ــة )88.9( ملي ــتثمارية بقيم ــة اس ــة محفظ ــك المؤسس تمتل

ــا لتقديــر مجلــس  ــوزع الدخــل ورأس المــال وفًق مليــون جنيــه إســترليني بنهايــة العــام المالــي فــي 2013م(؛ حيــث ُي

األمنــاء. وُيســتعان بخبــرات خارجيــة الســتثمار هــذه الصناديــق وإدارتهــا فــي محافــظ متوازنــة علــى أســاس إجمالــي 

عائــد تقديــري ُيحــدده مديــرو الصناديــق فــي شــركة )إنفســتك ويونيجستشــن(. وُيســتثمر جــزء صغيــر فــي صنــدوق 

الممتلــكات الخيــري الــذي ُتديــره شــركة )إنفســتك/ ســافيلز(.

ــراه  ــا ي ــا لم ــتهلك وفًق ــد ُيس ــر مقي ــل غي ــدوق دخ ــي صن ــتثمار ف ــن االس ــدة م ــب العائ ــى المكاس ــظ عل ــم التحف ويت

ــة. ــداف المؤسس ــز أه ــي تعزي ــاعد ف ــم- سيس ــي تقديره ــاء -ف األمن

أمــا الدخــل الــوارد مــن الوقــف الرئيــس الدائــم، فيتــم تحصيلــه فــي صــورة أربــاح مســتحقة الدفــع. وبعــام 2014/13م، 

نــرى أنــه ال يوجــد لــدى األمنــاء أي نيــة فــي التنــازل عــن أي مــن مصالح المؤسســة فــي شــركة )وتنقتــون( لالســتثمار 

المحدودة.

ملخص نهاية السنة المالية 2013م:

قدمــت )وتنقتــون( لالســتثمار المحــدودة تقريــًرا عــن األربــاح »الموحــدة«؛ حيــث بلغــت قيمتهــا )642( مليــون 	 

جنيــه إســترليني.

ــي 	  ــدودة )حامل ــتثمار المح ــون( لالس ــركة )وتنقت ــى ش ــا إل ــترليني منه ــه إس ــون جني ــب )331( ملي ــي ُينس والت

ــهم(. األس

أرباح ُتدفع من شركة )وتنقتون( لالستثمار المحدودة بقيمة )53( مليون جنيه إسترليني.	 
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والتي ُيدفع )79.2%( منها، أو )42.3( مليون جنيه إسترليني، إلى مؤسسة )قارفيل وستون(.	 

المؤسســة نفســها حصلــت علــى دخــل إضافــي ُيقــدر بـــ)1.9( مليــون جنيــه إســترليني )مــن الصناديــق الُمــدارة( 	 

ــا ُيقــدر بـــ)44.2( مليــون جنيــه إســترليني.  والتــي حققــت للمؤسســة دخــاًل إجماليًّ

سياسات االستثمار:
ــى القيمــة  ــاء عل ــي اإلبق ــان السياســة العامــة- ف ــي بي ــن ف ــى النحــو المبي ــاء االســتثمارية -عل تكمــن أهــداف األمن

ــى حــد ســواء. ــه عل ــة« ل ــى »القيمــة الحقيقي ــرأس المــال مــع الحفــاظ عل المطلقــة ل

وتخضــع سياســات اســتثمار مؤسســة )وســتون( وقيودهــا وســلطاتها الرقابيــة إلــى نصــوص صــك الوقــف، وُتراجــع 

سياســات تقديــم المنــح مــن وقــت إلــى آخــر كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك. وتهــدف المؤسســة إلــى مواءمــة أهدافهــا 

االســتثمارية ومعاييرهــا ورغبتهــا فــي المخاطــرة وإدارتهــا الماليــة مــع مــا يلبــي أهدافهــا الخيريــة الشــاملة.

وُيــوزع الدخــل الــوارد مــن الوقــف الدائــم فقــط. وفــي حــال احُتفــظ باألربــاح، فــإن مــن الممكــن إعــادة اســتثمارها 

فــي صــورة أمــوال مســتهلكة / غيــر مقيــدة أو حفظهــا فــي صــورة نقديــة.

أمــا سياســة االســتثمار المباشــرة الوحيــدة التــي ينــص عليهــا مجلــس أمنــاء المؤسســة، فهــي التــي تخــص األهــداف 

التــي يضعهــا المجلــس للمديريــن الخارجييــن.

ــتراتيجية  ــي إس ــدة بتبن ــر المقي ــتهلكة غي ــوال المس ــتقلة لألم ــق المس ــري الصنادي ــات لمدي ــدار تعليم ــن إص ويتعي

ــق  ــة أو وف ــق العمل ــة أو وف ــود جغرافي ــة دون قي ــة متوازن ــي محفظ ــتثمار ف ــالل االس ــن خ ــة م ــتثمار محافظ إس

القطــاع، وتخضــع لشــروط أمــر اللجنــة الخيريــة المــؤرخ فــي 19 ســبتمبر 2001م. وكان األمنــاء قــد وضعــوا معيــاًرا 

ــرة  ــى )4%( خــالل فت لــألداء االســتثماري بشــأن هــذه األمــوال، وهــو مؤشــر أداء قطــاع المطاعــم )IPR( إضافــة إل

ــل  ــار، وكذلــك مقاب ــل هــذا المعي ــاس األداء باســتمرار وُيرصــد مقاب ــذ عــام 2008م. وُيق ــداول ثــالث ســنوات من ت

ــدة الدخــل. ــة مقي ــات الخيري ــروات للجه مؤشــر إدارة الث

ــتثمارات  ــتراتيجية أداء لالس ــدف وإس ــود ه ــإن وج ــم، ف ــف الدائ ــية للوق ــات األساس ــن المعوق ــر ع ــرف النظ وبص

التقديريــة ومبــدأ يســير فــي تأميــن التمويل المناســب ُيعــد كافًيــا للحفــاظ علــى االلتزامــات المســتقبلية والتعهدات 
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الخيريــة، ولــم نالحــظ وجــود سياســات اســتثمار أخــرى موثقــة.

ولــم نجــد للمؤسســة مخططــات اســتثمارية فــي صــورة مهــام أو برامــج مــن بيــن أهــداف محفظتهــا أو اســتثمارها؛ 

حيــث إن المؤسســة قــد تأسســت ببســاطة علــى مبــدأ تقديــم مــا هــو متــاح.

ــا كانــت جميــع أصــول االســتثمار موجــودة فــي المملكــة المتحــدة، فــال نــرى أي مراعــاة للعملــة علــى هــذا  ولمَّ

الجــزء مــن المؤسســة. ومــن الممكــن أن ننســب )1%( مــن الدخــل فــي محفظــة شــركة )وتنقتــون( لالســتثمار إلــى 

أنشــطة موزعــة علــى مناطــق جغرافيــة دوليــة. ولــم ُتالحــظ أي سياســات اســتثمار بعينهــا ذات ُبعــد أخالقــي، علــى 

الرغــم مــن أن المؤسســة تعتــرف وتعلــن فــي تقريرهــا الســنوي أن لــدى شــركة )وتنقتــون( ممارســات أخالقيــة 

تتماشــى مــع أهــداف المؤسســة.

ــن. فــي حيــن نــرى  تتــم معظــم أعمــال األصــول االســتثمارية األساســية فــي قطاعــي الغــذاء والتجزئــة المحافظي

ــوان، ولكــن  ــة تعرضــت مؤخــًرا لحمــالت مثيــرة للجــدل عــن انتهاكهــا لحقــوق الحي أن بعــض العالمــات التجاري

ــة هــذه الحمــالت، ومــن الممكــن أن تكــون هــذه الحمــالت قــد أدت أو  ســرعان مــا عالجــت إدارة الشــركات المعني

لــم تــؤدِّ إلــى أي مخــاوف أخالقيــة كبيــرة؛ حيــث يأخــذ األمنــاء األمــور الخاصــة باألخــالق والســمعة علــى محمــل 

الجــد، والســيما إن كانــت تتعلــق باألنشــطة التجاريــة واالســتثمارية التابعــة لهــا، وهــو أمــر يراقبونــه عــن كثــب.
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إدارة صناديق التمويل:
ــن أفــراد مــن الســاللة المباشــرة لـ)و.قارفيلــد وســتون( لشــغل منصــب األميــن وتوّلــي مســؤوليات اإلدارة المباشــرة  ُيعيَّ

للمؤسســة، بحــد أدنــى قــدره خمســة أفــراد وحــد أقصــى قــدره عشــرة؛ حيــث يعقــد مجلــس األمنــاء اجتماعــات بصفــة 

دوريــة لمراجعــة الوضــع المالــي للمؤسســة والنظــر فــي المنــح الُمقدمــة.

وال ُيمكــن إجــراء أي تغييــرات علــى األصــول االســتثمارية دون تصويــت باإلجمــاع مــن جميــع األمنــاء؛ حيــث إن إدارة 

االســتثمارات اليوميــة أمــر غيــر ُمطبــق فــي حالتهــم. أمــا سياســات االســتثمار، والقــرارات اإلداريــة، واإلدارة اليوميــة 

ا عــن )89( مليــون حنيــه إســترليني، فهــو متــروك بصــورة رئيســة  لصنــدوق التمويــل االســتهالكي، الــذي يقــل نســبيًّ

ــن لهــذا الغــرض. وهــذا يجعــل األمنــاء أكثــر تركيــًزا علــى أنشــطة تقديــم  لتقديــر شــركات إدارة الصنــدوق التــي ُتعيَّ

المنــح وإدارة االلتزامــات التــي تخــص الدخــل، والتدفــق واالحتيــاط النقــدي.  

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــن مهمــة المديــر الُمعيــن فــي المؤسســة مراجعــة المخاطــر التشــغيلية باســتمرار. لــذا يجتمع 

األمنــاء بصــورة منتظمــة لمراجعــة أداء االســتثمار والتعــرض للمخاطــر مــع مديــري االســتثمار المســتقلين للتأكــد 

مــن أنهــا تتناســب مــع العوائــد المتوقعــة.

وحيــث إن األمنــاء هــم مــن أعضــاء العائلــة الُمســيطرة علــى األصــول التجاريــة األساســية، فيمكننــا القــول إنــه اليــزال 

لديهــم نفــوذ وســيطرة إلــى حــد كبيــر علــى أداء االســتثمارات، ووضــع إســتراتيجية وسياســة إدارة الصناديــق التقليديــة 

بشــأن العوائــد المســتهدفة، أمــا تخصيــص األصــول وإدارة مخاطــر المحفظــة، فــال يمكــن تطبيقهــا فــي حالــة مؤسســة 

)وســتون(. لــذا نــرى أن أداء االســتثمار واإلدارة المذكوريــن يتناســبان أكثــر مــع اإلدارة اليوميــة لألعمــال التجاريــة 

فــي قطاعــي المــواد الغذائيــة وتجــارة التجزئــة.

ا للمؤسسة. ونجد انعكاس نموذج إدارة االستثمار بصورة مجملة في التكاليف والنفقات التشغيلية المنخفضة نسبيًّ
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أداء الصندوق:
ارتفعــت قيمــة األصــل الخــاص بالمؤسســة بشــكل ملحــوظ مــن )4.9( مليــار جنيــه إســترليني فــي عــام 2012م إلــى )7.2( 

مليــار جنيــه إســترليني فــي 2013م ُمدعًمــا بارتفــاع أســعار األســهم األساســية المدرجــة فــي شــركة )أسوشــيتد بريتــش 

فــودز بــي ال ســي(. 

ــيًرا  ــا يس ــف اختالًف ــذي يختل ــترليني ال ــه إس ــون جني ــام 2013م )44.2( ملي ــل ع ــرادات الدخ ــي إي ــغ إجمال ــن بل ــي حي ف

ــح هــذا االرتفــاع فــي قيمــة األصــول االســتثمارية  ــه إســترليني عــام 2012م، ولقــد من ــة بالـــ)42.2( مليــون جني مقارن

األساســية الثقــة للمؤسســة فــي زيــادة توزيعاتهــا التمويليــة لعــام 2013م إلــى )49.5( مليــون جنيــه إســترليني مقارنــة 

بالـــ)46( مليــون جنيــه إســترليني عــن عــام 2012م.

وبمقارنــة كلتــا المحفظتيــن مــن خــارج )وتنقتــون(، فلقــد ُثّمنــت )إنفســتك( بقيمــة تــكاد تصــل إلــى قيمــة تقــل عــن 

ــام  ــي هــذا متماشــًيا مــع االرتفــاع الع ــه إســترليني (. يأت ــون جني ــه إســترليني )عــام 2012م: 41.7 ملي ــون جني )46.3( ملي

فــي قيمــة أســواق األســهم فــي المملكــة المتحــدة وفــي الخــارج، ويشــير هــذا أيًضــا إلــى حــذر مديــري الصناديــق فــي 

اختيارهــم االســتثمارات ذات الفائــدة الثابتــة. وعلــى النقيــض، ُثّمنــت محفظــة )يونيجستشــن(، التــي ُتظهــر تحيــًزا واضًحا 

نحــو تجنــب مــا يعرضهــا لمخاطــر هبــوط األســعار، بقيمــة تبلــغ )38.8( مليــون جنيــه إســترليني )فــي عــام 2012م: 37.6 

ــة لمــدة ثــالث ســنوات بقيمــة  ــد تراكمي ــا عوائ ــن قدمت ــى ذلــك نجــد أن المحفظتي ــه إســترليني (. وعل ــون جني ملي

)28.4%( و)12.5%( علــى التوالــي مقابــل معيــار مؤشــر أداء قطــاع المطاعــم، إضافــة إلــى )4%( خــالل فتــرة ثــالث ســنوات 

التــداول )22.7 %(.

إضافــة إلــى ذلــك، كانــت عوائــد الـــ)12( شــهًرا عــن 5 أبريــل / 31 مــارس 2013م بنســبة )14.8%( لـ)إنفســتك( و)%7.8( 

لـ)يونيجستشــن( مقابــل العائــد الســنوي علــى مؤشــر إدارة الثــروات للجهــات الخيريــة مقيــدة الدخــل )14 %(. وانخفضــت 

قيمــة رأس مــال صنــدوق ممتلــكات الجهــات الخيريــة فــي )إنفستك/ســافيلز( قليــاًل إلــى )4.46( مليــون جنيــه إســترليني 

تماشــًيا مــع ســوق العقــارات التجاريــة بشــكل عــام.
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التزامات مستقبلية:
يلتــزم األمنــاء بمواصلــة تحقيــق أهدافهــم فــي الحفــاظ علــى قاعــدة رأس مــال االســتثمارات بقــدر االســتطاعة وفــي 

زيــادة مســتوى الدخــل الســنوي. وُيعــد اســتمرار االســتقرار المالــي الكلــي كفيــاًل بالحفــاظ علــى مســتوى عطــاء 

ــة. وســيواصل األمنــاء بحثهــم عــن صــور بديلــة لالســتثمار وبــذل  ــة المقبل المؤسســة علــى مــدى الســنوات القليل

المنــح حتــى ُتنشــر المــوارد الماليــة علــى أوســع نطــاق ممكــن، إضافــة إلــى مواصلــة توفيــر مرونــة الدعــم فــي 

التزاماتهــم نحــو تقديــم المنــح.

األداء التاريخي:

2004200520062007200820092010201120122013جنيه إسترليني )بالمليون(

الدخل اإلجمالي األنشطة الخيرية
		.			0.	0		.	0		.	0		.	0		.	0	0.	0		.	0		.	0		.	0

		.	0		.				.00		.				.				.				.			0.	0		.				.	0

-0	.	-		.	-0	.				.				.		-	0.	-		.	-0	.	-		.	-		.		العجز في اإلنفاق

0	.		00.				.				.0	0	.				.		0.00			.				.				.		األصول الحالية

		.			.			.			.			.			.			.		0.			.			.		0.	0	.				.				.				.				.	قيمة محفظة االستثمار

شكل )12(: إجمالي الدخل واإلنفاق )بالمليون جنيه إسترليني ( عبر السنوات العشر األخيرة
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شكل )13(: الرسم البياني للدخل واإلنفاق الخيري )بالمليون إسترليني ( عبر السنوات العشر األخيرة

ــه علــى سياســة توزيــع األربــاح لشــركة )أسوشــيتد بريتــش  يعتمــد الدخــل الموضــح بالشــكل )11( للمؤسســة فــي ُجلِّ

فــودز(، علــى الرغــم مــن أنــه يتســق إلــى حــد كبيــر مــع تقلبــات ســوق رأس المــال، لكــن األربــاح أشــارت إلــى تأرجــح 

كبيــر بيــن عامــي 2010م و 2011م بســبب وصــول دفعــة مبكــرة مــن أربــاح األســهم فــي فبرايــر 2010م بــداًل مــن أكتوبــر 

2010م. واتبــع عديــد مــن الشــركات الكبــرى خــالل هــذه الفتــرة إجــراءات مماثلــة بســبب تغييــر نســبة الضريبــة التــي 

كان مــن المقــرر إجراؤهــا فــي أبريــل 2010م.

ل إجمالــي العجــز فــي اإلنفــاق بيــن عامــي 2005م و 2013م )كمــا فــي الشــكل13( عــن طريق الســحب مــن األصول  لقــد ُمــوِّ

الحاليــة، التــي تتكــون فــي معظمهــا مــن األرصــدة واالحتياطيــات النقديــة. ومــع ذلــك، فعنــد النظــر فــي التفــاوت بيــن 

الدخــل واإلنفــاق، فإننــا بحاجــة إلــى أن نأخــذ فــي الحســبان تأثيــر تأخــر التزامــات المنــح مقابــل التوزيعــات النقديــة. 
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فعلــى ســبيل المثــال، التزمــت المؤسســة عــام 2008م بمبلــغ )25( مليــون جنيــه إســترليني مــع جامعــة )أكســفورد(؛ حيــث 

ا أن  ع التمويــل علــى عــدد مــن الســنوات ولكــن ُيحتســب فــي الســنة التــي تــم فيهــا االلتــزام. لــذا فمــن المهــم جــدًّ ُيــوزَّ

يعمــل الصنــدوق علــى تخطيــط الســيولة الخاصــة بــه بقــدر كبيــر مــن الحــذر..

ــات  ــي نفق ــع إجمال ــه إســترليني م ــون جني ــي الدخــل )374( ملي ــغ إجمال ــي 2004م و2013م، بل ــن عام ــرة بي وخــالل الفت

تبلــغ )407( مليــون جنيــه إســترليني . وقــد بلــغ العجــز -فيمــا يبــدو- )34( مليــون جنيــه إســترليني، ولكــن االحتياطيــات 

النقديــة لــم تقــل إال بتســعة مالييــن جنيــه إســترليني )انظــر الشــكل 13(.

تثمين رأس المال:
يشــير تثميــن رأس مــال المؤسســة إلــى ارتفــاع ملحــوظ عــن الفتــرة نفســها. ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع 

القيمــة الســوقية الملحــوظ لشــركة )أسوشــيتد بريتــش فــودز(.

شكل )14(: رسم بياني يوضح التغيير في قيمة األصول )بالمليون جنيه إسترليني ( عبر السنوات العشر األخيرة



5353

ا بنســبة تقــارب )300%( منــذ عــام 2004م، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن )90%( مــن الزيــادة  شــهد رأس مــال األســهم نمــوًّ

فــي قيمــة أصــول رأس مــال المؤسســة )انظــر الشــكل 15(.

ــيتد  ــركة )أسوش ــت ش ــة، ظل ــة المالي ــن األزم ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــل المجموع ــع داخ ــتوى التنوي ــى مس ــًرا إل ونظ

ــاح. ــع األرب ــي توزي ــقة ف ــع متس ــة دف ــة بسياس ا للغاي ــتقرًّ ــهًما مس ــودز( س ــش ف بريت

وتتجــاوز القيمــة الســوقية الحاليــة لشــركة )أسوشــيتد بريتــش فــودز( مــا قيمتــه )23.5( مليــار جنيــه إســترليني . 

لــذا تظــل الشــركة أصــاًل بالــغ االســتقرار دون أن يتــم تمويلهــا باالقتــراض.

شكل )15(: رسم بياني لـ)بلومبرج( يوضح سعر سهم )أسوشيتد بريتش فودز( على مدار عشر سنوات



5454

الملخـص:
ــا كان تاريــخ مؤسســة )وســتون( المفصــل ليــس متاًحــا، فقــد أصبــح األمــر ُيمثــل تحدًيــا فــي إيجــاد لحظــات ذات  لمَّ

ل تطويــر المنظمــة. ومــن ثــم قررنــا أن نتطــرق فــي القســم األخيــر مــن هــذا التقريــر  مغــزى فــي التاريــخ الــذي شــكَّ

إلــى التركيــز علــى مســاور القلــق التــي أظهرهــا تحليلنــا لهــذه المؤسســة، إضافــة إلــى التوصيــات التــي ُيمكــن اتباعهــا 

لمعالجــة عناصــر القلــق تلــك. ونأمــل أن تكــون تلــك الرؤيــة مفيــدة لــكل مــن يرغــب فــي إدارة صنــدوق وقفــي.

ا كبيــًرا فــي اآلونــة األخيــرة،  ــا الوقــف الــذي شــهد نمــوًّ وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن مؤسســة )وســتون( تمثــل لن

ــا  ومــن ثــم ُيتوقــع أن تــؤدي المؤسســة دوًرا أكبــر قريًبــا. لكــن، وكمــا نشــير أدنــاه، نــرى أن المؤسســة تفتقــر حاليًّ

إلــى الهيــاكل والسياســات التــي تهيــئ لهــا العمــل بطريقــة أكثــر إســتراتيجية )كمــا هــو الحــال فــي صنــدوق ولكوم(، 

وهــي الطريقــة التــي ستســاعدها فــي تعظيــم أثــر العمــل الخــاص بهــا.

الهاجس األول: االعتماد الزائد على األصول الرئيسة في الدخل:
ــة  ــي اآلون ــل. وف ــي الدخ ــس ف ــة الرئي ــل المؤسس ــى أص ــد عل ــة الزائ ــاد المؤسس ــرى اعتم ــق الكب ــاور القل ــن مس م

األخيــرة، شــكلت شــركة )أسوشــيتد بريتــش فــودز( مــا يقــارب )99%( مــن األربــاح الموحــدة لشــركة )وتنقتــون( 

لالســتثمار بعــد خصــم الضرائــب. وُيتــاح جــزء محــدد ســابًقا مــن هــذا للمســاعي الخيريــة. ولمعالجــة هــذه المخاطر 

ســة، الذيــن هــم أيًضــا أمنــاء المؤسســة.  ــا، تســتمر إدارة )أسوشــيتد بريتــش فــودز( فــي أيــدي العائلــة المؤسِّ جزئيًّ

ــذا فــإن محافظــة )أسوشــيتد بريتــش  ــح المؤسســة مــع مصالــح األصــل الرئيــس. ل ــم مواءمــة مصال ومــن ثــم، تت

فــودز( علــى سياســتها فــي توزيــع األربــاح، ســتظل تلبــي احتياجــات المؤسســة.

ــى مصــدر دخــل  ــم الحصــول عل ــوازن أفضــل للمخاطــر، ومــن ث ــق ت ــوع األصــول مــن أجــل تحقي ــات: تن التوصي

ــل. ــدًرا للتموي ــذ مص ــتقراًرا، وحينئ ــر اس أكث
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الهاجس الثاني: االفتقار إلى وجود رؤية واضحة وُمركزة:
تعمــل مؤسســة )قارفيلــد وســتون( علــى سياســة تفويضيــة عامــة وهــي »االســتجابة حيــث الحاجــة الُملحــة«، ومن ثم 

يمنــح ذلــك المرونــة القصــوى لألمنــاء فــي اختيــار متلقــي المنــح الذيــن يرغبــون فــي دعمهــم. وفــي واقــع األمــر، 

هــا وســيلة لــرد الجميــل  لقــد أنشــأ البطريــرك المؤسســة انطالًقــا مــن مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة؛ حيــث عدَّ

لمــن ســاعده فــي تحقيــق النجــاح. وشــكلت قضايــا المجتمــع المحليــة والقيــم االجتماعيــة العقديــة الراســخة حجــر 

الزاويــة فــي األيديولوجيــات الخيريــة لـ)وســتون(. غيــر أن مثــل هــذه المرونــة ليســت دون ثمــن؛ حيــث يبــدو أن 

ــا  المؤسســة تفتقــر إلــى وجــود رؤيــة واضحــة وُمركــزة. فنــرى أن فئــات التمويــل التــي تســتهدفها )وســتون( حاليًّ

تفتقــر إلــى التركيــز فــي تحديــد أنــواع المشــروعات التــي تشــغل اهتمامهــا بشــكل خــاص فــي تلــك المجــاالت.

التوصيــات: البــدء بإجــراءات تصوريــة مــن أجــل تحديــد رؤيــة شــاملة أكثــر تركيــًزا للمؤسســة، مــع وضــع معالــم 

أكثــر تحديــًدا فــي تمويــل المجــاالت المحــددة ســابًقا.

الهاجس الثالث: األمناء مسؤولون عن اتخاذ قرارات التمويل:
يتخــذ األمنــاء قــرارات تخصيــص المنــح وفًقــا لصــك الوقــف وبمــا يحافــظ علــى مفاهيــم عائلــة )وســتون( الخيرية. 

وذلــك ُيمثــل قلًقــا عندمــا نــرى افتقــار األمنــاء للخبــرة المناســبة فــي تقييــم المشــروعات بطريقــة ســليمة. فعلــى 

ســبيل المثــال، ال ُتَعــد المؤسســة جهــة طبيــة متخصصــة فــي التمويــل، ولكــن األمنــاء يســعون إلــى تخصيــص المنــح 

للمشــروعات العمليــة التــي ســتنفع العامــة علــى المــدى الطويــل. وحيــث إنــه ال ُيمكــن التحديــد بوضــوح كيفيــة 

اتخــاذ قــرار التخصيــص، فــإن القــرار ُيَعــد عرضــة للتحيــز الشــخصي.

ــا أكثــر علــى الشــؤون  التوصيــات: إنشــاء لجنــة منفصلــة لتقييــم طلبــات التمويــل وجعــل تركيــز األمنــاء منصبًّ

اإلســتراتيجية.
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الهاجس الرابع: تحديد تعيين األمناء من السالة المباشرة لـ)و.قارفيلد وستون(: 
يقِصــر صــك الوقــف تعييــن األمنــاء علــى الســاللة المباشــرة لـ)و.قارفيلــد وســتون(. ويرجــع ذلــك إلــى اعتقــاد 

)وســتون( أن عائلتــه ســتكون أكثــر درايــة باألشــياء التــي يقدرهــا ويرغــب فــي أن تنعكــس فــي عمــل المؤسســة.

وهــذا يجعــل عمــل مجلــس األمنــاء خاضًعــا لسياســات العائلــة. كمــا أنــه يحــد مــن االســتفادة مــن األشــخاص ذوي 

الخبــرة الذيــن قــد يكونــوا متاحيــن وقادريــن علــى اإلســهام بأفكارهــم بشــكل كبيــر فــي عمــل المؤسســة. وأخيــًرا، 

يبــدو أن هنــاك غياًبــا للمســاءلة؛ حيــث ال يوجــد مــن يشــرف علــى أعمــال مجلــس األمنــاء.

لــذا نــرى أن مــوروث مؤسســة )قارفيلــد وســتون( ُيشــكل عائًقــا لهــا مــن خــالل قصــر عضويــة مجلــس األمنــاء علــى 

ــاء حيــال اتجاهــات ونتائــج إســتراتيجية المؤسســة؛ حيث  الســاللة المباشــرة لـ)وســتون(. وهــذا يمنــع وجــود حــوار بنَّ

ــق القيمــة العظمى  إنهــا ال تســتطيع التطــور بطريقــة صنــدوق )ويلكــوم( نفســها. نتيجــة لذلــك، ندلــل بأنــه لــم ُتحقَّ

لألنشــطة الخيريــة. وهــذا يمثــل خطــًرا دائًمــا فــي األوقــاف العائليــة.

التوصيــات: النظــر فــي إمــا فتــح المجــال لتعييــن أمنــاء مــن خــارج عائلــة )وســتون(، أو إنشــاء مجلــس إشــرافي مــن 

خــارج عائلــة )وســتون( لتقييــم أعمــال مجلــس األمنــاء بصــورة دوريــة ودون تحيــز أو كليهمــا.

الهاجس الخامس: االفتقار إلى تركيز إستراتيجي:
تدعــم المؤسســة مجموعــة واســعة مــن األنشــطة دون وجــود أي أولويــات محــددة للحصــول علــى التمويــل أو التحيز 

إلقليمي. ا

ــب  ــا تخاط ــح أنه ــتطيع أن توض ــي تس ــات الت ــات المنظم ــتجابة لطلب ــي االس ــة ف ــة »المرون ــاء المؤسس ــل أمن ويفض

احتياًجــا مــا، وأن عملهــا علــى مســتوى عــاٍل مــن الجــودة«. وهــذا يشــير إلــى أن المؤسســة تفتقــر إلــى التركيــز 

ــة التمويــل؛ حيــث تتلقــى  ــا أولوي ــز أن تخصــص المؤسســة مجــاالت له ــب هــذا التركي اإلســتراتيجي؛ حيــث يتطل

تلــك المجــاالت معظــم التمويــل.

ويبحــث األمنــاء بشــكل عــام عــن المنظمــات التــي اســتطاعت بالفعــل توفيــر غالــب احتياجاتهــا التمويليــة مــن خــالل 

مصــادر محليــة أو تشــريعية؛ حيــث تركــز التمويــالت التــي يقدمونهــا علــى جوانــب معينــة مــن مشــروع كبيــر. 
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ــل مــن  ــى التموي ــة للحصــول عل ــوارد الالزم ــرة ذات الم ــات الكبي ــًزا تجــاه المنظم ــه تحي ــي حــد ذات ــد هــذا ف وُيع

مصــادر أخــرى.

فــي حــال ُطبــق النهــج األكثــر إســتراتيجية، ســيكون علــى المؤسســة أن ُتوظــف طواقــم متخصصــة فــي المجــاالت 

التــي ســيتم التركيــز عليهــا مــن أجــل اتخــاذ قــرارات التمويــل. وباســتخدام النهــج اإلســتراتيجي لألعمــال الخيريــة، 

ستســتطيع مؤسســة )وســتون( اســتهداف األســباب الكامنــة بفعاليــة أكثــر -وليــس األعــراض فقــط- مــع عديــد مــن 

القضايــا االجتماعيــة التــي تشــغل اهتمامهــا.

ــخاص أو  ــي األش ــدرات ف ــاء الق ــز، وبن ــديدة التركي ــاالت ش ــي مج ــح ف ــع المن ــل تجمي ــوًرا مث ــك أم ــيتطلب ذل س

المنظمــات، واتخــاذ نهــج شــامل أكثــر مــن ذي قبــل مــن خــالل التركيــز علــى السياســات، واألهــم أن تكــون لــدى 

المؤسســة توقعــات علــى المــدى الطويــل. وهــذا ال ُيمكــن تحقيقــه إال إذا كان عطــاء المؤسســة أكثــر إســتراتيجية 

واســتطاعت المؤسســة رفــض طلبــات التمويــل التــي يتضــح أنها ليســت فــي نطــاق ســلطتها. حينئــذ، ســتكون مصادرها 

المحــدودة ُمركــزة لتعظيــم األثــر، وســوف يتطلــب ذلــك بيــان المهمــة بوضــوح، إضافــة إلــى تحديــد مجــاالت 

التركيــز بوضــوح.

وهــذا يتطلــب أيًضــا اتخــاذ نهــج حوكمــة أكثــر تنظيًمــا فــي تقديــم المنــح؛ حيــث يصبــح األمنــاء مســؤولين عــن 

التوجهــات اإلســتراتيجية بصــورة أكبــر، ومــن ثــم يســتطيع األمنــاء النظــر فــي المنــح الكبيــرة بشــكل اســتثنائي 

أو فــي المنــح التــي لهــا قيمــة إســتراتيجية عاليــة، فــي حيــن يقــوم المجلــس التنفيــذي بالتعامــل مــع متطلبــات 

التمويــل اليوميــة.

التوصيات: اتخاذ نهج أكثر إستراتيجية تجاه التمويل.

الهاجس السادس: االقتصار على الجهات الخيرية في المملكة المتحدة:
تفتقــر مؤسســة )وســتون( إلــى وجــود رؤيــة عالميــة. وربمــا يرجــع ذلــك إلــى المــوروث التاريخــي فــي أن أصــل 

ا قائًمــا علــى تقديــم الهبــات إلــى أكثــر النــاس »محلًيــا« الذيــن أســهموا فــي  المؤسســة كان صندوًقــا صغيــًرا نســبيًّ

ــل )تضاعفــت المحفظــة االســتثمارية  ــر مــن ذي قب ــر بكثي ــث إن المؤسســة اآلن أكب ــاء شــركة )وســتون(. وحي بن
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فــي الســنوات العشــر الماضيــة ثــالث مــرات، وبلغــت قيمتهــا أكثــر مــن ســبعة مليــارات جنيــه إســترليني (، نجــد أن 

هنــاك حاجــة ماســة لتوســيع نطاقهــا إلــى خــارج المملكــة المتحــدة. وهــذا ســيتيح ممارســة العمــل بصــورة أكثــر 

ــم  ــي هــذا العال ــدول ف ــان تتخطــى حــدود ال ــر مــن األحي ــة فــي كثي ــث إن المشــكالت االجتماعي إســتراتيجية؛ حي

المتعولــم.

التوصيات: توسيع نطاق التمويل إلى خارج المملكة المتحدة.

الهاجس السابع: وجود صندوق تمويلي واحد فقط لمخصصات الدخل:
حيــث إن تمويــل جميــع المخصصــات الماليــة يأتــي مــن صنــدوق تمويــل واحــد، فــإن المؤسســة ال تســتطيع أن تصبــح 

أكثــر إســتراتيجية حيــال قــرارات التخصيــص المالــي. نتيجــة لذلــك، تواجــه المؤسســة عــادة حــاالت عجــز فــي 

اإلنفــاق الــذي يتطلــب منهــا ســحب المــال مــن األصــول الحاليــة، التــي يتكــون معظمهــا مــن األرصــدة واالحتياطيــات 

. ية لنقد ا

التوصيات: وضع رسوم على صناديق معينة لتمويل اهتمامات بعينها.

الهاجس الثامن: االفتقار إلى تركيز طويل المدى:
نــادًرا مــا تمــول المؤسســة أي مشــروع ألكثــر مــن عــام. لهــذا الســبب تشــترط المؤسســة علــى الجهــات الخيريــة 

ا لتركيــز المؤسســة؛ حيــث يمنعهــا مــن  ــن التمويــل مــن مصــادر أخــرى. وهــذا ُيعــد حــدًّ التــي تتعامــل معهــا أن تؤمِّ

تركيــز تمويلهــا فــي المجــاالت التــي يصعــب علــى الجهــات الخيريــة تأميــن مصــادر تمويــل لهــا مــن منظمــات 

ــدوق  ــا كان صن ــى المــوروث التاريخــي حينم ــرة إل ــرات القصي ــح الفت ــل تجــاه من ــد يرجــع ذلــك المي أخــرى. ق

ــا. الوقــف أصغــر حجًم

ــا  ــرق إليه ــي ال يتط ــاالت الت ــل المج ــبان تموي ــي الحس ــذ ف ــدًة، واألخ ــول م ــل أط ــي تموي ــتغال ف ــات: االش التوصي

ــرون. اآلخ
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االستنتاج:
بشكل عام، فإن لمؤسسة )وستون( أثًرا بالًغا في المملكة المتحدة خالل عمرها البالغ )55( عاًما.

لقــد ُوضــع صــك الوقــف فــي حّيــز التنفيــذ بوفــاة )قارفيلــد وســتون( الــذي نــص علــى هيكلــة الحوكمــة األوليــة 

إلدارة المؤسســة؛ حيــث يتكــون مجلــس األمنــاء مــن ســاللة )وســتون(، وتركــز المؤسســة اهتمامهــا علــى األنشــطة 

ــات حيــث  ــا عقديــة اجتماعيــة راســخة. وفــي العمــوم، تكــون اســتجابة المؤسســة للطلب الخيريــة التــي تحمــل قيًم

الحاجــة الُملحــة، ويقــوم األمنــاء باتخــاذ جميــع القــرارات التمويليــة.

وخــالل مراحــل نمــو الوقــف، ركــزت المؤسســة علــى المملكــة المتحــدة، فضــاًل عــن تحديــد التمويــل لســنة واحــدة 

واســتكمال التمويــل مــن المنظمــات األخــرى فقــط. واآلن، وحيــث إن المؤسســة قــد نمــت إلــى حــد كبيــر، وبلغــت 

ــح المؤسســة  ــه مــن المتوقــع أن تصب ــه إســترليني ،فإن ــارات جني قاعــدة األصــول األساســية أكثــر مــن ســبعة ملي

أكثــر إســتراتيجية فــي توجههــا مــن أجــل تعظيــم أثــر أنشــطتها الخيريــة.

ــة  ــًدا، وجعــل عضوي ــر تحدي ــة أكث ــر إســتراتيجية مــن خــالل وضــع رؤي ــاء أكث ــح األمن مــن المفتــرض أن ُيصب

مجلــس اإلدارة مفتوحــة ألشــخاص مــن خــارج عائلــة )وســتون(، واالحتفــاظ بمهمــة التخطيــط اإلســتراتيجي، مــع 

تخصيــص لجــان التخــاذ قــرارات التمويــل، وتوســيع تركيزهــا لتشــمل مشــروعات خــارج بريطانيــا ومشــروعات 

علــى المــدى الطويــل، وتطويــر مجــاالت التمويــل ثــم تخصيــص أمــوال محــددة لــكل منهــا، وأخيــًرا تنويــع األصــول 

األساســية حتــى يتــم تــوازن المخاطــر.

مثــل هــذه التغييــرات –إلــى جانــب اإلجــراءات المالئمــة لتقييــم أداء القــرارات التمويلية- ستســاعد مؤسســة )وســتون 

قارفيلــد( حتًمــا فــي أن ُتصبــح أكثــر إســتراتيجية، ومــن ثــم أكثــر تأثيــًرا مــن ذي قبــل.
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قائمة المصادر

مصادر الدراسة:

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2013 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2012 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2011 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2010 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2009 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2008 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2007 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2006 (Report & Accounts of the Trustees) 

• Garfield Weston Foundation Annual Report 2005 (Report & Accounts of the Trustees)

• Garfield Weston Foundation website: http://www.garfieldweston.org/

• Internet / web research – various journalistic, reference websites and news articles.

• UK Companies House website: http://www.companieshouse.gov.uk/

• (Statutory filed Accounts and documents for Whittington Investments Ltd)

• UK Charity Commission website: http://www.charity-commission.gov.uk/

• Bloomberg
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