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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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كنيسة إنجلترا

المقدمة:
يختلــف دور وطبيعــة كنيســة إنجلتــرا اختالًفــا كبيــًرا عن صناديــق األوقــاف الخيريــة والمؤسســات الخيريــة التقليدية 

ذات الجــذور التجاريــة. لــذا فــإن التركيــز ســيكون علــى الجوانــب التــي تســلط الضــوء علــى االســتفادة مــن تجــارب 

كنيســة إنجلتــرا فــي أســاليب صناديــق االســتثمار لتحقيــق أكبــر عائــد.

ســيتم استكشــاف كنيســة إنجلتــرا مــن منظــور إدراكــي لكيفيــة المتابعــة بصــورة أفضــل لألهــداف المرتبطــة بهــا، 

والقيــم الخاصــة بهــا.

لهذا السبب، سُيعرض هذا التقرير بتنسيق تقارير مختلف.

نبذة تاريخية:
حة«: »كنيسة قديمة، كاثوليكية مصحَّ

ــا  ــة بريطاني ــيحية والي ــول المس ــد دخ ــة عن ــة الروماني ــر اإلمبراطوري ــى عص ــرا إل ــة إنجلت ــذور كنيس ــود ج تع

الرومانيــة فــي أواخــر القــرن الخامــس الميــالدي. وقــد تأسســت كنيســة إنجلتــرا فــي البدايــة تحــت ســلطة البابــا 

إلــى حيــن حركــة اإلصــالح فــي القــرن الســادس عشــر الميــالدي. واســتغرق تشــكيل كيــان كنيســة إنجلتــرا مــا 

ــا. يقــارب )1.000( ســنة تقريًب

إن التســوية الدينيــة، التــي ظهــرت بنهايــة المطــاف فــي عهــد الملكــة )إليزابيــث األولــى(، أضافــت هويــة لكنيســة 

ــي البروتســتانتي،  ــا الالهوت ــه عالقــة بمذهبه حــة فــي آن واحــد. وهــذا ل ــة ومصحَّ ــرا فــي كونهــا كاثوليكي إنجلت

ــزي. ــب مــن قداســها اإلنجلي ــا وجوان ــا الكنســي، ومبانيه ونمطه

ُيعــد الطابــع المذهبــي لكنيســة إنجلتــرا اليــوم هــو نتيجــة التســوية اإلليزابيثيــة إلــى حــد كبيــر؛ حيــث كانــت 

تهــدف إلــى إنشــاء طريــق وســطي شــامل بيــن الكاثوليكيــة والبروتســتانتية. وهــذا يمنــح كنيســة إنجلتــرا رؤيــة 

أكثــر ليبراليــة وتفتًحــا عــن كافــة الفصائــل العديــدة والمعقــدة فــي العقيــدة المســيحية.
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علــى مــدى القرنيــن الـــ)17( والـــ)18( الميالدييــن، بــدأت كنيســة إنجلتــرا فــي التطــور إلى مؤسســة أكثر اســتقراًرا 

وشــمولية؛ حيــث تلتــزم برســالتها فــي نشــر وترســيخ العقيــدة المســيحية الغربيــة، والتأثيــر علــى القيــم االجتماعية 

والسياســية وســط مجتمعــات موحــدة ومتنوعة.

رت هيكلــة  إن التغييــرات التــي حدثــت فــي كنيســة إنجلتــرا علــى مــدى القــرون كانــت عديــدة ومتنوعــة. فلقــد ُطــوِّ

ووظائــف كنيســة إنجلتــرا المعقــدة وُأعيــد تنظيمهــا بشــكل مســتمر علــى مــر الزمــن؛ لكــي تتناســب مــع المشــاهد 

االجتماعيــة والسياســية الســائدة. ولهــذا الســبب، ســنعرض فــي هــذا التقريــر نبــذة عــن الهيكلــة الحاليــة فقــط.

الهيكلة والحوكمة:
ــة  ــت للمؤسس ــي بح ــدي وهرم ــكل تقلي ــي ش ــرا، وه ــة إنجلت ــود كنيس ــرة وج ــا لفك ــقفية أساًس ــة األس ــد الهيكل ُتع

ــى  ــن عل ــن الحاصلي ــال الدي ــق رج ــن طري ــة ع ــس المحلي ــة والكنائ ــة المؤمن ــم الرعي ــادة وحك ــم قي ــلطة، تت والس

ا مــن األســاقفة والقساوســة والشمامســة بالترتيــب التنازلــي فــي األقدميــة. ويســتخدم مصطلــح »رجال  الرتــب رســميًّ

الديــن« لوصــف القــادة الدينييــن.

ة تتألــف مــن عديــد مــن األبرشــيات، فــي  تعــد وظيفــة األســاقفة وظيفــة إشــرافية فــي العــادة؛ حيــث يرأســون ُأْســُقِفيَّ

ات. وتكــون األبرشــية )كنيســة واحــدة فــي  حيــن يــرأس رؤســاء األســاقفة إقليًمــا مــا، هــو مجموعــة مــن اأُلْســُقِفيَّ

العمــوم( تحــت رعايــة قســيس أو أكثــر، غيــر أن قسيًســا واحــًدا قــد يكــون مســؤواًل عــن عــدة أبرشــيات.

وُيعــد أعلــى أســقف مرتبــة فــي كنيســة إنجلتــرا رئيًســا ألســاقفة )كانتربــري(، الــذي هــو مطــران اإلقليــم الجنوبي 

إلنجلتــرا، إقليــم )كانتربــري(. أمــا ثانــي أعلــى مرتبــة فــي األســاقفة فهــو رئيــس أســاقفة )يــورك(، مطــران اإلقليــم 

الشــمالي إلنجلتــرا، إقليــم )يورك(.
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نبذة عن الهيكلة الحالية لكنيسة إنجلترا:
ُقسِّــم نظــام كنيســة إنجلتــرا إلــى نظاميــن إقليمييــن، كل منهمــا تحــت قيــادة رئيــس أســاقفة )كانتربــري عــن اإلقليــم الجنوبــي، 

ويــورك عــن اإلقليــم الشــمالي(، ويُغطــي هــذان اإلقليمــان كالًّ مــن: إنجلتــرا، وجزيــرة مــان، وجــزر القنــال، وجــزر ســيلي، وجــزء 

صغيــر مــن ويلــز. ويتألــف كل أقليــم مــن عــدة ُأسْــُقفِيَّات.

شكل )1(: نبذة عن هيكلة كنيسة إنجلترا
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ة إلــى عــدة أبرشــيات )انظــر الشــكل 1(. واألبرشــية هــي قلــب  ة، وتنقســم كل ُأْســُقِفيَّ توجــد فــي إنجلتــرا )43( ُأْســُقِفيَّ

كنيســة إنجلتــرا، وُيشــرف علــى كل أبرشــية قســيس أبرشــية )ُيســمى غالًبــا بالكاهــن أو األب(. ومنــذ العصــور القديمــة 

ــا هــذا، يتولــى قساوســة األبرشــية وأســقفهم مســؤولية »شــفاء األرواح« فــي أبرشــيتهم، ويشــمل ذلــك  ــى يومن وحت

الجميــع. وهــذا يفســر ســبب إقحــام قساوســة األبرشــية أنفســهم بشــدة فــي القضايــا والمشــكالت الرئيســة التــي تؤثــر 

علــى المجتمــع بأســره.

تعــد صاحبــة الجاللــة الملكــة هــي الحاكــم األعلــى لكنيســة إنجلتــرا، ولهــا أيضــا عالقــة فريــدة وخاصــة مــع كنيســة 

أســكتلندا، وهــي كنيســة حــرة؛ حيــث تقــوم بتعييــن رؤســاء األســاقفة واألســاقفة وشمامســة الكاتدرائيــات فــي كنيســة 

إنجلتــرا وفًقــا لمشــورة رئيــس الــوزراء. يشــغل اثنــان مــن رؤســاء األســاقفة و)24( مــن كبــار األســاقفة مقاعــد فــي 

مجلــس اللــوردات؛ ممــا ُيعــد إســهاًما رئيًســا فــي حكومــة المملكــة المتحــدة وعمــل البرلمــان.

ا )عــن طريــق الســلطة الهرميــة( )108( مــن األســاقفة، وُتحكــم مــن المجمــع الكنســي  ويــرأس كنيســة إنجلتــرا كنســيًّ

)عــن طريــق المجالــس، ولجــان وهيئــات مــن القــادة الدينييــن المختلفــة(. وُينتخــب المجمــع الكنســي العــام مــن عامــة 

ا  النــاس ورجــل ديــن مــن كل أســقفية، ويعقــد المجمــع اجتماًعــا فــي )لنــدن( أو )يــورك( مرتيــن علــى األقــل ســنويًّ

للنظــر فــي التشــريعات مــن أجــل صالــح الكنيســة.
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الوظائف المؤسسية:
نعرض ملخًصا لجميع الوظائف المؤسسية داخل كنيسة إنجلترا في الشكل )3(. 

إن أهــم وظيفــة لغــرض هــذا التقريــر هــي وظيفــة »هيئــة مفوضــي الكنيســة«، وقــد تأسســت هــذه الوظيفــة عــام 

1947م خلًفــا لجهازيــن إدارييــن فــي وقــت ســابق، همــا: المفوضــون الكنســيون، ومجلــس حــكام معونــة الملكــة )آن(، 

كمــا فــي الشــكل )2(.

ُتعــد هيئــة مفوضــي الكنيســة وكبــار موظفيهــا هــم المســؤولون عــن إدارة األصــول ومحفظــة اســتثمارية متنوعــة 

بشــكل جيــد، والمخــول لهــم اســتثمارها لدعــم أعمــال كنيســة إنجلتــرا فــي جميــع أنحــاء البــالد، وذلــك مــن بيــن 

مهــام أخــرى.

شكل )2(: تشكيل هيئة مفوضي الكنيسة
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شكل )3(: وظائف كنيسة إنجلترا المؤسسية
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تاريخ وتطور هيئة مفوضي الكنيسة:
فــي عــام 1704م، عانــى عديــد مــن رجــال الديــن الفقــر؛ ممــا دفــع بالملكــة )آن( إلــى اســتخدام إيــرادات الضرائــب إلقامــة 

»مجلــس حــكام معونــات الملكــة )آن( إلعانــة رجــال الديــن الفقــراء«.

نفــذ الحــكام التمويــل بشــكل انتقائــي لتحســين دخــل رجــال الديــن الفقــراء، ومــع الوقــت، لتوفيــر وإلصــالح بيــوت 

القساوســة لشــاغليها مــن ذوي المعايــش المتواضعــة.

ويصــور الشــكل )4( الخــط الزمنــي لتطــور هيئــة مفوضــي الكنيســة، أمــا الشــكل )5( فيســّلط الضــوء علــى األحــداث 

الرئيســة خــالل وبعــد تشــكيل الهيئــة فــي عــام 1947م.

هيئة مفوضي بناء الكنائس:
فــي عــام 1818م، ُأنشــئت هيئــة مفوضــي بنــاء الكنائــس مــن قبــل البرلمــان بغــرض إنشــاء أبرشــيات جديــدة وتوفيــر 

ا ســريًعا خــالل ســنوات الثــورة الصناعيــة. ا ســكانيًّ كنائــس جديــدة فــي المناطــق التــي شــهدت نمــوًّ

مجلس المفوضين الكنسيين:
ــف الفائضــة  ــاء الوظائ ــم األســقفيات، وإلغ ــن الكنســيين عــام 1836م إلعــادة تنظي ــس المفوضي أســس البرلمــان مجل

فــي الكاتدرائيــات، وتولــي مســؤولية تمويــل األســاقفة وبعــض التكاليــف الكاتدرائيــة مــع األصــول التــي دعمــت تلك 

المســؤوليات. كان علــى الدخــل الفائــض أن يســتخدم »لشــفاء األرواح فــي األبرشــيات حيــث الحاجــة الملّحــة إلــى 

مثــل هــذه المســاعدة«. وكان لهــم دور كبيــر فــي تمويــل الكنائــس مــن أجــل المراكــز الســكانية الجديــدة التــي 

نشــأت فــي الثــورة الصناعيــة، ودور فــي دعــم رواتــب رجــال الديــن الذيــن يعملــون هنــاك. 

فــي عــام 1856م، اســتلم المجلــس العمــل مــن هيئــة مفوضــي بنــاء الكنائــس، ومــن عــام 1907م أصبــح للمجلــس دور 

فــي توفيــر معاشــات رجــال الديــن.
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هيئة مفوضي الكنيسة:
تشــكلت عــن طريــق االندمــاج بيــن عامــي 1947م و1948م؛ حيــث ورثــت هيئــة مفوضــي الكنيســة األصــول وأعمــال كل 

ــا  مــن مجلــس معونــة الملكــة )آن( ومجلــس المفوضيــن الكنســيين )الشــكل 2(. وكان التركيــز األولــي لعملهــا منصبًّ

علــى تحســين دخــل رجــال الديــن والســعي إلــى االتســاق الوطنــي فــي اإلعالــة مــن عــام 1951م فصاعــًدا.

ومــن عــام 1950م فصاعــًدا، كانــت هيئــة مفوضــي الكنيســة تــدر األمــوال مــن المحفظــة االســتثمارية لدعــم جميــع 

جوانــب تشــغيل وصيانــة كنيســة إنجلتــرا، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى بنــاء وصيانــة الكنائــس والكاتدرائيــات 

وإدارة المعاشــات لرجــال الديــن.

ــة مخصصــة  ــق منفصل ــة مفوضــي الكنيســة صنادي ــرن، أنشــأت هيئ ــذا الق ــع ه ــي مطل ــي أواخــر التســعينيات ف وف

ــرة. ــة المبتك ــروعات التوعي ــاليات ومش لإلرس

شكل )4(: تاريخ وتطور هيئة مفوضي الكنيسة
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شكل )5(: األحداث الرئيسة في أثناء تطور هيئة مفوضي الكنيسة
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الوظيفة الحالية لهيئة مفوضي الكنيسة:
ا في دعم كنيسة إنجلترا في ثالث فئات رئيسة )الشكل 6(: تؤدي هيئة مفوضي الكنيسة دوًرا حيويًّ

شكل )6(: دور هيئة مفوضي الكنيسة:

باختصار تقوم هيئة مفوضي الكنيسة بـ:
• المساهمة بـ)15%( في تكاليف إرساليات كنيسة إنجلترا.	
• إدارة مخاطر األسواق المالية لضمان استقرار الدعم المالي.	
• ضمان االمتثال إلى سياسات االستثمار األخالقي وفًقا لتوجيهات المجموعة االستشارية لالستثمار األخالقي.	
• سداد جميع معاشات رجال الدين الُمحصّلة إلى عام 1998م.	
• مكافأة جميع أساقفة كنيسة إنجلترا ومعظم شمامسة الكاتدرائية.	
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• تشجيع استخدامات مبتكرة للكنائس التي لم تعد تستخدم.	
• إدارة خدمات رواتب رجال الدين.	
• دعم وظائف أخرى في كنيسة إنجلترا.	
• اإلسهام في إرساليات األبرشيات والمشروعات االجتماعية.	
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هيئة مفوضي الكنيسة
الصندوق الخيري:

هيئــة مفوضــي الكنيســة هــي هيئــة قانونيــة تحكمهــا تدابيــر مفوضــي الكنيســة لعــام 1947م، وتتألــف مــن )33( عضــًوا. 

يشــغل ســتة أعضــاء منهــم مناصــب فــي الدولــة، فــي حيــن يشــغل الـــ)27( اآلخــرون منصــب أميــن خيــري ويشــكلون 

مجلــس الحــكام.

هيكلة الصندوق:
ــة  ــا المجموع ــرف عليه ــي، وُتش ــو التال ــى النح ــة عل ــي الكنيس ــة مفوض ــا هيئ ــي تديره ــتثمارات الت ــف االس تصن

ــرا وســي ســي إل آي  ــى مجلــس معاشــات كنيســة إنجلت ــا عل ــي تشــرف أيًض االستشــارية لالســتثمار األخالقــي الت

ــة(. ــلطات المحلي ــة والس ــات الديني ــة، والمنظم ــات الخيري ــح الجه ــة لصال ــتثمارات متخصص ــركة إدارة اس )ش

وُتعــد إســتراتيجية االســتثمار مســؤولية لجنــة أصــول فــي هيئــة مفوضــي الكنيســة، وتســاعدها فــي ذلــك مجموعــة 

الممتلــكات واألوراق الماليــة، ويتألــف كل منهمــا مــن أمنــاء وطاقــم الموظفيــن.

شكل )7(: الهيكلة الحالية للصندوق )أنواع االستثمار(
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نبذة عامة عن االهتمامات:
ترتبط أهداف ومصالح كنيسة إنجلترا في أساسها بالرسالة الشاملة لنشر المسيحية الغربية.

ــة  ــغيل المؤسس ــف تش ــب تكالي ــي الغال ــتثمارية ف ــظ االس ــن المحاف ــة م ــالت اآلتي ــة والتموي ــات العام ــم التبرع تدع

نفســها.

ــة  ــل أدوار كنيس ــاة. وتحم ــي الحي ــع مناح ــي جمي ــتضعفين ف ــع والمس ــراد المجتم ــرا أف ــة إنجلت ــاعد كنيس وتس

ــا. ــا الهوتيًّ ــة أساًس ــفات الخاص ــيات الفلس ــرا وأساس إنجلت

من أجل إيصال الرسالة، تشمل بعض القضايا واآلليات المدعمة بفعالية اآلتي:

• بناء، وصيانة، وتشغيل الكنائس والكاتدرائيات.	

• تقديم الدعم المادي لرجال الدين )القادة الدينية( لنشر االعتقاد المسيحي.	

• عقد مراسم دينية.	

• مجاالت الفرص واالحتياجات الخاصة.	

• تقديم منح إلى مشروعات الرعاية االجتماعية التي تديرها األبرشيات والمؤسسات ذات الصلة. 	

• تشكيل سياسات الحكومة البريطانية من أجل الرعاية واإلصالح االجتماعي.	

• العطاء الخارجي )المساهمات التي تقوم بها الكنيسة(. تحاول عديد من الكنائس التبرع بُعشر دخلها على األقل.	
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التوظيف والهيكل التنظيمي:
تتألــف هيئــة مفوضــي الكنيســة مــن )33( عضــًوا، يشــغل ســتة منهــم مناصــب فــي الدولــة، فــي حيــن يشــغل الـــ)27( 

ــكام. ــس الح ــكلون مجل ــري، ويش ــن خي ــب أمي ــرون منص اآلخ

األعضاء:
• رئيس أساقفة )كانتربري( )رئيًسا(: المطران )جستن ويلبي(.	

• رئيس أساقفة )يورك(: المطران )د.جون سنتامو(.	

أعضاء عينتهم صاحبة الجالة:

)أندرياس ويتام سميث(، مفوض أول من الدولة بالكنيسة.	 

السير )توني بالدري(، عضو في البرلمان، مفوض ثان من الدولة بالكنيسة.	 

أعضاء عينهم رئيس أساقفة )كانتبري(:

مفوض ثالث من الدولة بالكنيسة: )أندرو ماكي(.	 

أعضاء انتخبهم المجمع الكنسي العام:

بيت األساقفة:	 

أسقف لندن )الرئيس باإلنابة(: المطران )رتشارد تشارترز(.	•

أسقف )مانشيستر(: المطران )دافيد ووكر(.	•

أسقف )بريستول(: المطران )مايك هيل(.	•

أسقف )تشيتشستر(: المطران )د.مارتن وارنر(.	•

بيت رجال الدين:	 

المطران )الكاهن بوب بيكر(.	•
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المطران )أماندة فيركلو(.	•

المطران )ستيفن تروت(.	•

بيت العامة:	•

)أبريل أليكساندر(.	•

)الكاهن بيتر بروينفيلز(.	•

)سالي موقريدج(.	•

)يعقوب فينس(.	•

مفوضون انتخبهم الشمامسة:	 

شماس )وايكفيلد(: المطران الكبير )جوناثان قرينر(.	•

شماس )ويلز(: المطران الكبير )جون كالرك(.	•

المرشحون من صاحبة الجاللة:	 

• هاري هارت.	

• إيان واتمور.	

• جون وايذ.	

المرشحون من رؤساء أساقفة )كانتربري( و)يورك(:	 

• سيمون بيكين، مستشار الملكة القانوني.	

• جيريمي كالك.	

• مارك وولي.	

• هيول ريز-جونز.	

بحكم مناصبهم )الحكومة البريطانية(:	 

• اللورد األول في وزارة المالية.	
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• اللورد رئيس المجلس.	

• اللورد وزير العدل.	

• وزير الدولة للثقافة واإلعالم والرياضة.	

• رئيس مجلس العموم البريطاني.	

• رئيس مجلس اللوردات. 	

مقعدان شاغران )المراد شغلهما بدًءا من 1 أبريل 2014م(.

مجلس الحكام:

جستن ويلبي )عضو المجلس(

 رئيس أساقفة )كانتربري( ومفوض بحكم منصبه منذ عام 2013م:

المديــر التنفيــذى لصناعــة النفــط ســابًقا، تــم ترســيمه فــي عــام 1992م، وتولــى منصــب راعــي األســقفية ومناصب 

كهانــة فــي أســقفية )كوفنتــري( مــن 1992م-2002م، وكان كاهًنــا مقيًمــا فــي كاتدرائيــة )كوفنتري( مــن 2002م 

-2005م ونائــب شــماس مــن 2005م -2007م، وشماًســا لكاتدرائيــة )ليفربــول( مــن 2007م-2011م، وأســقف )دورهــام( 

ــتن(  ــاقفة )جس ــس األس ــام رئي ــد ق ــا، وق ــا ونيجيري ــخ كيني ــة وتاري ــي سياس ــر ف ــو خبي ــن 2011م -2013م. وه م

بمصالحــة واســعة النطــاق، خاصــة فــي أفريقيــا. وشــغل عضويــة اللجنــة البرلمانيــة للمعاييــر المصرفيــة.

جون سنتامو )عضو المجلس(

رئيس أساقفة )يورك( ومفوض بحكم منصبه منذ عام 2005م:

تــم ترســيمه فــي عــام 1979م، كان راعــي األســقفية/ مناصــب الكهانــة فــي: )هيرن هيــل، وطالــس هيل وبريكســتون 

)ســاوثوارك( مــن 1979م -1996م، وأســقف )ســتيفاني( منــذ 1996م-2002م، وأســقف )بيرينقهــام( مــن 2002م -2005م. 

وكان عضــًوا فــي المجمــع الكنســي العــام مــن 1985م -1996م ثــم مجــدًدا منــذ 2002م. وخــدم فــي لجنــة تقصيــات 

قضيــة )ســتيفن لورانــس( مــن 1997م -1999م ولجنــة مراجعــة التحقيــق فــي مقتــل )داميلــوال تايلــور( عــام 2002م.
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أندرياس ويتام سميث )عضو المجلس، رئيس لجنة األصول(

مفوض أول من الدولة بالكنيسة منذ 2002م:

كان محــرًرا مســؤواًل عــن األخبــار المحليــة ســابًقا فــي صحيفــة )القارديــان( و)الديلــي تلقــراف(، والشــريك 

المؤســس فــي صحيفــة )إندبدنــت( عــام 1986م، وعمــل محــرًرا إلــى عــام 1993م، وعمــل مديــر صحيفــة )إندبدنــت( 

ــي لتصنيــف األفــالم مــن 1997م-2002م،  ــس البريطان ــا(، وشــغل منصــب رئيــس المجل ــاء واإلعــالم )بريطاني لألنب

ــي ألســر  ــة مــن 1999م - 2003م، ومنصــب نائــب رئيــس المجلــس الوطن ــة التظلمــات المالي ومنصــب رئيــس لجن

الوالــد الواحــد.

توني بالدري )عضو المجلس، وحق له الحضور والتحدث في أي لجنة(

مفوض ثان من الدولة بالكنيسة منذ 2002م:
محامــي متمــرن متخصــص فــي قانــون البنــاء، التحــق بالبرلمــان فــي عــام 1983م. ووكيــل وزارة 
ــة  ــة )1990م-1994م(؛ ووزارة الخارجي ــة )1990 م(؛ ووزارة البيئ ــي وزارة الطاق ــابق ف ــة الس الدول
ــة  ــمكية واألغذي ــروة الس ــة والث ــوزارة الزراع ــة ب ــر الدول ــة )1994م-1995م(. وكان وزي البريطاني

ــه السياســية والعامــة. ــم منحــه وســام الفــارس فــي عــام 2012م عــن خدمات )1995م-1997م(. وت

أندرو ماكي )عضو المجلس، رئيس لجان األسقفيات والكاتدرائيات، ومباني الكنيسة، ورعايا األبرشية(

مفوض ثالث من الدولة بالكنيسة:

مديــر الخدمــات القانونيــة والمستشــار العــام لجامعــة )أكســفورد( منــذ ديســمبر عــام 2012م. بــدأ )أنــدرو( حياتــه 

المهنيــة فــي قســم التطويــر المؤسســي فــي شــركة )يونيليفــر( قبــل تدريبــه محامًيــا. وكان شــريًكا مؤسًســا فــي 

مكتــب المحامــاة الدوليــة )لينكليتــرز إل إل بــي( فــي )نيويــورك( و)هونــج كونــج( و)لنــدن( قبــل توليــه مهــام 

منصبــه الحالــي. لديــه خبــرة مهنيــة كبيــرة فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات الصناعيــة، خاصــة قطاعــي 

الطاقــة والخدمــات الماليــة.
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رتشارد تشارترز )القائم بأعمال رئيس مجلس حكام هيئة مفوضي الكنيسة(

أسقف لندن. مفوض منذ 1999م:

تــم ترســيمه عــام 1973م، عمــل قسيًســا فــي كنيســة خاصــة لـ)روبــرت رونســي( بوصفــه أســقف )ســانت ألبانــز( 

مــن 1975م-1980م، ورئيــس أســاقفة )كانتربــري( مــن 1980م-1984م، وكاهًنــا فــي )ســانت ســتيفن روتشســتر رو( 

ــن 1986م-1992م،  ــام( م ــة )جريش ــي كلي ــوت ف ــم الاله ــتاذ عل ــوت، وأس ــالب الكهن ــدن( لط ــقفية )لن ــًرا ألس ومدي

ــة الخــاص،  ــة، ومستشــار الملك ــة الملكي ــة الجالل وأســقف )ســتيبني( مــن 1992م-1995م. وشــماس كنائــس صاحب

ورئيــس منتــدى تــراث الكنيســة، ومؤســس مركــز )ســانت إيثيلبورقــا( للمصالحــة والســالم.

ديفيد ووكر )عضو المجلس -عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(

أسقف مانشيستر. مفوض منذ 2014م:

بعــد أعمالــه البحثيــة فــي مجــال الرياضيــات البحتــة، أمضــى )17( عاًمــا فــي دائــرة الكنيســة األبرشــية وشــؤون 

الصناعــة فــي الكنيســة بأســقفية )شــيفيلد(. كان أســقف )دودلــي( مــن عــام 2000م -2013م، وشــغل منصــب نائــب 

ــكان  ــة واإلس ــوث اإلحصائي ــال البح ــي مج ــل ف ــابًقا، وعم ــرا س ــة إنجلت ــات كنيس ــس إدارة معاش ــس مجل رئي

ــة. ــات الديني ــا فــي المجتمع االجتماعــي. وعمــل أســقًفا واعًظ

مايك هيل )عضو المجلس ولجنة األصول(

أسقف بريستول مفوض منذ 2007م:

بــدأ حياتــه المهنيــة فــي مجــال الصناعــة، ثــم تــم ترســيمه فــي عــام 1977م، وخــدم فــي أســقفية )كانتربــري( 

ــا شمامســة )بيركشــاير( مــن 1992م-1998م، وأســقف )باكنقهــام( مــن 1998م-2003م. و)أكســفورد(، وعمــل رئيًس

مارتن وارنر )عضو المجلس -عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(

أسقف تشيتشستر. مفوض منذ 2014م:

تــم ترســيمه شماًســا عــام 1984م، وقسيًســا عــام 1985م بعــد عملــه راعًيــا لألبرشــية فــي )بليمــوث(، انتقــل شــمااًل 
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إلــى منطقــة المقاطعــة الوســطى فــي إنجلتــرا فــي عــام 1988م ليكــون كاهــن فريــق مــدة خمــس ســنوات فــي 

أبرشــية القيامــة فــي مدينــة )ليســتر( قبــل اختيــاره ليكــون الكاهــن المديــر فــي معبــد )ليــدي والســينقهام( فــي 

الفتــرة بيــن عامــي 1993م-2002م، وعمــل أيًضــا قسيًســا مســؤواًل عــن )هيمبتــون وبودينــق نورتــون( بيــن عامــي 

ــن  ــم ُعي ــي 2000م -2002م. ث ــن عام ــش( بي ــة )نورويت ــي كاتدرائي ــرفي ف ــن ش ــب كاه ــح منص 1998م-2000م. وُمن

ــي( عــام  ــر أســقًفا مســاعًدا ألســقف )ويتب ــم اختي ــدن(. ت ــة )ســانت بــول( فــي )لن ــا فــي كاتدرائي ــا مقيًم كاهًن

2010م، ثــم ُنقــل إلــى أســقفية )تشيتشســتر( عــام 2012م.

بوب بيكر )عضو المجلس، لجنة مباني الكنيسة ولجنة األبرشيات(

أب فريق، ثيتفورد )أسقفية نورويتش( - مفوض منذ 2009م وسابًقا من 1992م -2000م:

عضــو بالمجمــع الكنســي العــام مــن 1985م إلــى 2005م، وهــو رئيــس مجلــس )المجلــس الكنســي فــي كانتربــري( 

وعضــو فــي منتــدى تــراث الكنيســة منــذ 2001م، ومجلــس رؤســاء األســاقفة مــن 2001م -2005م.

أماندة فيركلو )عضو المجلس -عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(

مفوضة منذ 2014م:

ــون(،  ــورد(، و)ارينقت ــوز(، و)أورف ــد أول هال ــت أن ــانت مارجري ــة )س ــي كنيس ــة ف ــر معين ــية غي ــة أبرش راعي

ــا  ــبق إجازته ــي 2010م. وس ــيمها ف ــم ترس ــذ 2013م. ت ــام من ــي الع ــع الكنس ــوة المجم ــول(، وعض ــقفية )ليفرب وأس

ــد  ــة معه ــى زمال ــة عل ــذ 1992م. وحاصل ــة من ــول وهــي محاســبة قانوني كقسيســة عامــة فــي )دوفكــوت(، ليفرب

 )WEACI( وعضــوة فــي اللجنــة الفنيــة االستشــارية بـــ .)WEACI( المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز

ــذ عــام 2010م. من

ستيفن تروت )عضو المجلس، نائب رئيس لجنة مباني الكنيسة(

مفوض منذ 1997م:

تــم ترســيمه فــي عــام 1984م، شــغل منصــب راعــي األبرشــيات فــي )هــول، أســقفية يــورك( مــن 1984م -1988م، و)أب 
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ــة  ــل ســكرتيًرا لكنيســة األســقفية اإلصالحي ــورو(. وعم ــذ 1988م، وأســقفية )بيترب ــون( من ــع )بوفت بتســفورد( م

المســيحية مــن 1988م -1993م. وهــو رئيــس لجنــة مبانــي الكنيســة، وعضــو مجلــس األســاقفة والمجلــس المالــي 

ألســقفية )يــورك( )FBD( وعضــو المجمــع الكنســي العــام منــذ 1995م، وســكرتير المجمــع فــي المجلــس الكنســي 

فــي )كانتربــري( منــذ 2010م. وعضــو جمعيــة القانــون الكنســي. لــه كتابــات فــي علــم الالهــوت والقانــون الكنســي.

أبريل ألكسندر )عضو المجلس، لجنة مباني الكنيسة ولجنة المراجعة(

مفوض منذ 2009م:

ــت  ــي كان ــة الت ــذي للهيئ ــر التنفي ــم الصناعــي لنظــم المعاشــات مــن 2005م -2009م، والمدي رئيــس قطــاع التعلي

تــؤدي مهامهــا ســابًقا، هيئــة تنظيــم المعاشــات المهنيــة مــن 1999م -2005م. وعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة 

منــذ 1984م؛ حيــث عمــل فــي هيئــة الخدمــات الماليــة وفــي الهيئــة التــي ســبقتها مــن 1992م-1999م. وهــو عضــو 

ــغل  ــن 2003م -2009م. وش ــرا م ــة إنجلت ــات كنيس ــس معاش ــن مجل ــذ 2000م، وأمي ــام من ــي الع ــع الكنس ــي المجم ف

منصــب الرئيــس العــام لمجمــع أســقفية )ســاوثوارك( الكنســي مــن 1997م -2006م.

بيتر بروينفيلز )عضو المجلس ولجنة األبرشيات(

الشؤون العامة، والمشاركة المجتمعية وإدارة وسائل اإلعالم. مفوض منذ 1992م:

تــدرب فــي المحامــاة، ثــم أصبــح نائــب فــي البرلمــان عــن شــرق )ليســتر( الشــرق مــن 1983م-1987م. وكانــت 

لــه عديــد مــن األدوار التطوعيــة، مــن بينهــا عضويــة المجمــع الكنســي العــام مــن عــام 1985م، ولجنــة األســقفيات 

)1991م-1996م(، ورئيــس باإلنابــة فــي اللجنــة التشــريعية )مــن 1991م-1996م ومنــذ 2000 حتــى اآلن(، وعمــل ســابًقا 

ــم  ــس التعلي ــق( ومجل ــة )ديرين ــي لجن ــى 2010م(، وف ــن )1999م إل ــال الدي ــاط رج ــة انضب ــة مراجع ــي مجموع ف

بالمجمــع الكنســي العــام مــن )1996م-2006م(، وكاهــن عــام لكاتدرائيــة )قيلفــورد(، ومستشــار االتصــال المدنــي 

ــدوق  ــود فــي الصن ــة للجن ــة لجمــع التبرعــات الخيري ــة اإلقليمي والعســكري لمجلــس مقاطعــة )ســاري( واللجن

الخيــري للجيــش )FBA(، وعضــو لجنــة نســيج الكاتدرائيــات منــذ عــام 2005م. وشــغل منصــب نائــب رئيــس مجمــع 
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ــا فــي مــدارس كنيســة )أوفســتد( مــن عــام 1994م،  أســقفية )قيلفــورد( الكنســي مــن 2003م -2012م. عمــل مفتًش

ــا مســتقالًّ لمحكمــة شــكاوى الخدمــات الصحيــة الوطنيــة )SHN( مــن 1999م-2004م. ورئيًســا عامًّ

سالي موقريدج )عضو المجلس -عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(

مفوضة منذ 2014م:

عملــت فــي اإلدارة العليــا، والمــوارد البشــرية، والتســويق، واالتصــاالت، واإلذاعــة. ويشــمل تاريخهــا المهنــي فــي 

ــس، وبيرســون  ــد وايرل ــل ان ــي، وكيب ــي ت ــر، وب ــارس، ومذركي ــي شــركات: )م ــل ف ــة العم الشــركات الدولي

ــا  ــي حاليًّ ــن 2003م -2010م. وه ــة م ــان والصناع ــف البرلم ــذي لوق ــس التنفي ــب الرئي ــغلت منص ــي(. وش ــي ال س ب

عضــوة غيــر تنفيذيــة فــي مجلــس إدارة توتــال أبســتريم يــو كــي المحــدودة. وكان تاريخهــا المهنــي المبكــر 

فــي التمثيــل حيــث تدربــت فــي جــي اس ام أنــد دي. وتقلــدت عــدة مناصــب بوصفهــا أمينــة مــن بينهــا مؤسســة 

قيــادة الكنســية، ومؤسســة )توتــو يــو كــي(، ومجموعــة معاشــات )بيرســون(، ووقــف )ماركيتــورز(. وهــي قارئــة 

مجــازة )شــهادة فــي علــم الالهــوت(، وحصلــت علــى بكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( فــي اللغــة اإلنجليزيــة، 

إضافــة إلــى حصولهــا علــى دكتــوراة فــي إدارة األعمــال. وشــغلت منصــب الرئيــس الدولــي لجمعيــة )مالكولــم 

موقيريــدج(. وهــي ناشــرة ومشــاركة فــي عــدة كتــب دينيــة. وحارســة كنيســة. وحاكمــة فــي مؤسســة مدرســة 

)كوفــي(. وعضــوة مجلــس جامعــة )كنــت( مــن 2006م -2012م. وســيدة شــركة )ماركيتــورز ليفــري( مــن 2103م 

ــي  ــع الكنس ــي المجم ــوة ف ــي عض ــة )MIC( و)DPIC( و)ASR( و)TPI( و)DOI(. وه ــى زمال ــة عل -2014م. وحاصل

العــام منــذ 2010م.

يعقوب فينس )عضو المجلس ولجنة األسقفيات والكاتدرائيات(

بعــد عملــه الناجــح مديــًرا لجهــاز ممارســة المســح القانونــي، غيــر يعقــوب مجــال عملــه فــي عــام 2010م ليعمــل 

فــي القطــاع الخيــري فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة مســيحية تجمــع بيــن األديــان مــع التركيــز علــى 

العالقــات اليهوديــة / المســيحية. وعمــل مفوًضــا فــي الكنيســة منــذ 2009م. وأصبــح عضــًوا فــي المجمــع الكنســي 
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العــام منــذ 2005م، وهــو عضــو ســابق فــي مجلــس المجمــع لمبانــي الكنيســة. وخــدم فــي لجنــة مبانــي الكنيســة 

ــا للكنيســة لمــدة ســت  ــن. وعمــل حارًس ــة مفوضــي الكنيســة )االســتخدامات واالســتبعادات( لمــدة عامي فــي هيئ

ســنوات. وهــو عضــو مجلــس األســاقفة )تشيتشســتر(، وهــو قائــد حملــة فــي هيئــة جائــزة )دوق ادنبــرة(.

جوناثان قرينر )عضو المجلس، لجان األسقفيات والكاتدرائيات ولجنة األبرشيات(

شماس )وايكفيلد(، مفوض منذ 2011م:

ــي  ــة ف ــة محلي ــقًفا لكنيس ــاوث وورك( )1991م -1994م(، وأس ــية )س ــا ألبرش ــل راعًي ــذ 1991م، عم ــيمه من ــم ترس ت

)تــرورو( )1994م -1996م(، وكاهًنــا فــي )تشيتشيســتر( )1996م - 2003م(، ورئيــس شمامســة أســقفية )بونتيفراكــت 

وايكفيلــد( مــن 2003م -2007م. وتقلــد منصــب شــماس )وايكفيلــد( منــذ 2007م.

جون كارك )عضو المجلس ولجنة األسقفيات والكاتدرائيات(

شماس ويلز. مفوض منذ 2011م:

تــم ترســيمه فــي 1976م، عمــل راعًيــا ألبرشــية )نيوكاســل( )1976م -1979م(، ورئيــس جوقة فــي كاتدراتئية )ســانت 

نينيانــز، بيــرث( )1979م - 1982م(، وعمــل مستشــاًرا فــي المجمــع الكنســي العــام للكنيســة األســقفية األســكتلندية 

)1982م -1987م(، وحصــل علــى منحــة )فيليــب أشــر(، اليونــان )1987م - 1988م(، وعمــل كاهًنــا فــي )ســاوث وورك( 

)1989م - 1996م(، وعمــل مديــًرا لكليــة )ريبــون، كودســون( )1997م - 2004م(، وتقلــد منصــب شــماس )ويلــز( منــذ 

عــام 2004م.

هاري هارت )عضو المجلس ولجنة األصول(

مفوض منذ 2011م:

ــة  ــهم خاص ــة بأس ــركة عقاري ــال( )2002م - (، ش ــورد كابيت ــركة )ميلف ــريك لش ــر الش ــس والمدي ــو المؤس ه

يتوجــه تركيزهــا إلــى الحــاالت الخاصــة وفــرص التحــول فــي اقتصــاد )لنــدن(. وكان ســابًقا المؤســس المشــارك 

ومديــر مجموعــة )قيلبــران( المحــدودة )1996م-2002م(، وأحــد المؤسســين المشــاركين ومديــًرا لـ)أركاديــا النــد 
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بــي ال ســي( )1991م-1996م(، ووكيــل االســتثمار فــي )هــارت لوكهــارت ســميث( )1989م-1991م(.

إيان واتمور )عضو المجلس - عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(

مفوضة منذ 2014م:

حاصــل علــى ماجســتير الرياضيــات واإلدارة مــن كليــة )تريتينــي كامبريــدج(، والدكتــوراة الفخرية مــن جامعة 

)ويستمينســتر(. عمــل )إيــان( مــن 1980م-2004م فــي )أكسنتشــر(، بــدًءا مــن مستشــار تقنيــة المعلومــات واإلدارة 

إلــى أن أصبــح شــريًكا فــي عــام 1990م، وكان الشــريك اإلداري/ مديــر فــي المملكــة المتحــدة مــن 2000م-2004م. 

وعمــل لمــدة ســبع ســنوات مــن الســنوات الثمانــي التاليــة فــي مجلــس الخدمــة المدنيــة، وشــغل ثــالث وظائــف 

مختلفــة لســكرتارية دائمــة تحــت ثالثــة رؤســاء وزراء، األولــى فــي وحــدة تســليم رئيــس مجلــس الــوزراء فــي 

ــب  ــارات، ومؤخــًرا فــي مكت ــكار والمه ــي تعــرف اآلن باســم وزارة األعمــال واالبت ــوزارة الت ــم فــي ال ــم 10، ث رق

رئيــس الــوزراء. وكان أيًضــا الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة فــي اتحــاد كــرة القــدم مــن 2009م-2010م. ويدعــم 

اآلن زوجتــه فــي أســقفيتها المكونــة مــن أبرشــيتين فــي أســقفية )تشيســتر(؛ حيــث يقــوم بمجموعــة مــن األدوار 

ــاء وقــف )ميقرايــن(، ويشــغل مناصــب فــي مجلــس إدارة المعهــد  بمــا فــي ذلــك الرئيــس وعضــو مجلــس أمن

اإلنجليــزي للرياضــة، رقبــي إنجلتــرا »إي آر 2015« )المنظمــة التــي ســتنظم كأس العالــم فــي كــرة الرجبــي فــي 

إنجلتــرا عــام 2015م(، وفــي مكتــب المعلومــات الخــاص بهيئــة مفوضــي الكنيســة.

جون وايذ )عضو المجلس ولجنة األصول(

مفوض منذ 2007م:

كان ســابًقا عضــو مجلــس إدارة االســتثمار العقــاري التابعــة لـ)برودينشــال( )MIPURP( حتــى عــام 2010م؛ حيــث كان 

ــك الحيــن عُيــن فــي  ــذ ذل ــا إلدارة الصنــدوق ورئيــس لجــان االســتثمار )MIPURP( فــي )لنــدن(، وســنغافورة. ومن رئيسً

مجالــس أو لجــان البنــك المركــزي النرويجــي، )بروديشــنال / إم أنــد جــي، ســي بــي آر إي جلوبــال انفســتورز، ودي تــي 

زد(، و)بورتمــان( العقاريــة و)بولــن( العقاريــة، وهــو عضــو فــي مجلــس أمنــاء )ســو رايــدر(. حصــل )جــون( علــى شــهادة فــي 
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إدارة العقــارات مــن جامعــة )ريدينــق(، وهــو زميــل فــي المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن.

سيمون بيكين )عضو المجلس ولجنة األبرشيات(

مفوض بمجلس الملكة منذ 2013م:

التحــق بنقابــة المحاميــن عــام 1989م، وأصبــح مستشــار الملكــة القانونــي فــي عــام 2006م. وهــو محــام ذو خبــرة 

كبيــرة. غطــت ممارســته فــي )7 كينــج بنــش ووك إن ذا تمبــل( مجموعــة واســعة مــن القانــون التجــاري؛ حيــث 

شــملت جميــع أنــواع المنازعــات التعاقديــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى منازعــات التأميــن / إعــادة التأميــن 

والتحكيــم الدولــي، والطاقــة، واإلهمــال المهنــي، والبنــوك والشــحن. إضافــة إلــى ممارســته فــي نقابــة المحاميــن، 

يشــغل )ســيمون( منصــب قــاض بــدوام جزئــي فــي محكمــة التــاج ومحكمــة المقاطعــة، فضــاًل عــن كونــه نائــب 

قاضــي المحكمــة العليــا فــي شــعبة مجلــس الملكــة الخــاص )ســواء المحكمــة العامــة ومحكمــة القضــاء اإلداري(. 

ــة. وهــو مستشــار الملكــة فيمــا يخــص  ــة فــي النقاب ــه شــغل ســابًقا منصــب رئيــس المحاكــم التأديبي كمــا ان

شــؤون مجلــس حكومــة المجلــس الوطنــي الويلــزي ذات الصلــة بالمســائل التجاريــة. وهــو أيًضــا مؤلــف مشــارك 

لكتــاب دراســي ناجــح عــن قانــون التأميــن باســم »حســن النيــة وعقــود التأميــن«.

جيريمي كاك )عضو المجلس والعضو المعين من مجلس معاشات كنيسة إنجلترا(

مفوض خبير في شؤون األكتوارية منذ 2012م:

ــركات  ــورة للش ــم المش ــوم بتقدي ــث يق ــام 2003م؛ حي ــذ ع ــدودة من ــون( المح ــاورز واتس ــي )ت ــاري أول ف استش

وأمنــاء مجالــس المعاشــات عــن تمويــل البرامــج والتثمينــات وأمــور أخــرى. وهــو حاصــل علــى زمالــة معهــد 

وكليــة خبــراء األكتوارييــن منــذ 2007م. ويعمــل رئيــس مجلــس أمنــاء )كيبينــق هيلــث إن ماينــد(، وهــي جهــة 

ــا  ــة بقضاي ــار المرتبط ــة الع ــن وصم ــد م ــى الح ــز عل ــاير( ترك ــري ووارويكش ــي )كوفنت ــرة ف ــة صغي خيري

الصحــة النفســية ضمــن الجماعــات الدينيــة، وكان ســابًقا عضــًوا فــي مجلــس أمنــاء وأميــن الصنــدوق لجمعيــة 

ــة رضيعــة. المحاســبين القانونييــن. وهــو متــزوج ولديــه طفل
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مارك وولي )عضو المجلس، ولجنة األصول(

مفوض منذ 2013م:

مديــر إداري وعضــو مجموعــة إدارة إســتراتيجيات العوائــد المطلقــة فــي )لنــدن( فــي )بالكــروك(. وهــو مديــر 

محفطــة مســؤول عــن إدارة صناديــق مختلطــة وحلــول مخصصــة للعمــالء مــن المؤسســات، ويشــرف علــى التعاقد 

مــع مديــري االســتثمارات البديلــة وأدائهــم المهنــي ويرصــده فــي جميــع أنحــاء المناطــق األوروبيــة واآلســيوية. 

يعــود تاريــخ خدمتــه مــع الشــركة إلــى أكثــر مــن اثنــي عشــر عاًمــا، مــن بيــن ذلــك العمــل محلــل أبحــاث فــي 

الواليــات المتحــدة قبــل أن يقــود أنشــطة العنايــة الواجبــة األوروبيــة، ومؤخــًرا قضــى عــدة ســنوات فــي آســيا 

حيــث أســس مكتــب المجموعــة فــي )هونــج كونــج(. حصــل )مــارك( علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال 

متخصًصــا فــي الماليــة مــن جامعــة )واشــنطن(.

هايويل ريز-جونز )عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة(

مفوض منذ 2009م:

المديــر اإلداري فــي )ســي دي ســي(، التــي تدعــم النمــو االقتصــادي من خــالل االســتثمار فــي الصناديق والشــركات 

فــي األســواق الناشــئة، كان مســؤواًل عــن الديــون وصناديــق قطــاع التمويــل الصغيــر والقطــاع العالمــي. وكان 

قــد عمــل فــي نيجيريــا، وتنزانيــا، ومصــر وتايالنــد، إضافــة إلــى المملكــة المتحــدة علــى مــدار تاريخــه المهنــي 

االســتثماري. وهــو حــارس كنيســة فــي أبرشــية كنيســته المحليــة.
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سياسات الحوكمة للصندوق:
ــن صنــدوق هيئــة مفوضــي الكنيســة بـــ)5.5( مليــار جنيــه إســترليني. ويهدف االســتثمار إلــى الحصول  فــي عــام 2012م، ُثمِّ

ا علــى المــدى الطويــل. وقــام الصنــدوق عبــر الســنوات الـــ)20(  علــى هــدف عائــد مؤشــر ســعر التجزئــة )+5%( ســنويًّ

األخيــرة بإيــراد متوســط عائــد ســنوي يقــدر بـــ)%9.9(.

تهــدف سياســة االســتثمار إلــى تملــك محفظــة متنوعــة ممثلــة للمجموعــة االستشــارية لالســتثمار األخالقــي. وحتــى 

تتماشــى مــع اســتثمارات أخالقيــة، تقــرر أن يكــون نهــج هيئــة مفوضــي الكنيســة:

اتخاذ رؤية طويلة األجل. 	

اختيــار مديــري االســتثمار الذيــن يســتطيعون تحليــل القضايــا البيئيــة، واالجتماعيــة، والحوكميــة ذات الصلــة  	

بإســتراتيجيتهم.

المشاركة بفعالية مع الشركات التي قامت باالستثمار فيها. 	

تعزيز السلوك األخالقي عند التفاعل مع مديري االستثمار. 	

أهداف الحوكمة:
• تحديد وإدارة المخاطر المؤسسية.	

• ضمان إدارة مجدية من حيث التكاليف للمسؤوليات.	

• الشفافية والمسؤولية في مزاولة النشاط المؤسسي والحوكمة الداخلية.	

• ضمان حصول األمناء على المصادر الكافية لممارسة مهامهم.	

• تطبيق المبادئ التوجيهية للسياسة استثمارية أخالقية على جميع فئات االستثمارات.	

هيكلة الحوكمة:
ــن  ــن األعضــاء اآلخري ــت المجمــع الكنســي، مــع تعيي ــر )13( مــن بي ــس الحــكام مــن )27( عضــًوا، اخِتي ــف مجل يتأل

ــو  ــن )SCIRF( ه ــاحين القانونيي ــي للمس ــد الملك ــة معه ــى زمال ــل عل ــز( الحاص ــدرو براون ــددة. )أن ــرات مح لخب

ــكام. ــس الح ــة ومجل ــي الكنيس ــة مفوض ــذي( لهيئ ــس التنفي ــكرتير )الرئي الس
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آلية االستثمار األخاقي:
االلتــزام بسياســة اســتثمارية أخالقيــة هــو جــزء مهــم فــي إجــراءات الحوكمــة بهيئــة مفوضــي الكنيســة. مــن خــالل 

التزامهــا بهــذه السياســات، تســعى كنيســة إنجلتــرا إلــى المشــاركة البنــاءة فــي عالــم الشــركات مــن أجــل تشــجيع 

ودعــم الممارســات التجاريــة الجــادة والمســتويات العاليــة مــن الســلوك المؤسســي.

كمــا تــدرك كنيســة إنجلتــرا الحاجــة إلــى تجنــب تقويــض مصداقيــة وفعاليــة ووحــدة شــهادة الكنيســة مــن خــالل 

ــا مــع القيــم المســيحية. االســتفادة مــن -أو توفيــر- رأس المــال لألنشــطة التــي تتعــارض جوهريًّ

وتنفذ المجموعة االستشارية لالستثمار األخالقي في كنيسة إنجلترا أبحاث االستثمار األخالقي نيابة عن:

• كنيسة إنجلترا.	

• هيئة مفوضي الكنيسة.	

• المجلس المركزي للتمويل )FBC( لصناديق كنيسة إنجلترا.	

• مجلس معاشات كنيسة إنجلترا.	

كمــا تضــع المجموعــة التوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة التــي تــم الموافقــة عليهــا ســابًقا مــن الهيئــات الوطنية 

لالســتثمار فــي الكنيســة، ثــم يتــم إيصالهــا علــى نطــاق أوســع إلــى الكنيســة. ويتــم تمثيــل كل مــن المجمــع الكنســي 

العــام، ومجلــس رؤســاء األســاقفة ومجلــس اإلرســاليات والشــؤون العامــة فــي المجموعــة لتقديــم المشــورة والخبرة 

لواسعة. ا

ــة،  ــي الكنيس ــتثمار ف ــة لالس ــات الوطني ــق الهيئ ــى عات ــتثمارية عل ــرارات االس ــاذ الق ــة التخ ــلطة القانوني ــع الس تق

ــرا. ــة إنجلت ــة بكنيس ــات المرتبط ــن المؤسس ــا م ــة، وغيره ــقفيات الفردي ــات، واألس ــيات، والكاتدرائي ــك األبرش وكذل

تدعــم هيئــات االســتثمار فــي الكنيســة الشــركات التــي تســعى إلــى تطويــر أعمالها بنجــاح وبشــكل مســتدام لمصلحة 

المســاهمين. وُيــدرج اســتخدام المعاييــر األخالقيــة فــي تقييــم الشــركات بقــوة عــن طريــق آليــة المشــاركة البنــاءة 

ــركات. مع الش

وقد ُحددت المعايير في خمسة مجاالت واسعة على النحو التالي:
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• ممارسات توظيف مسؤولة.	

• أفضل الممارسات في حوكمة الشركات.	

• مراعاة الضمير بشأن حقوق اإلنسان.	

• ممارسات بيئية مستدامة.	

• مراعاة نحو المجتمعات التي يقام فيها األعمال.	

وُتراَقب الشركات لضمان  التقيد بإقامة حوار ومشاركة مستمرة.

ــاهمين  ــؤولية المس ــؤولية اإلدارة ومس ــة مس ــي ممارس ــائل ف ــل الوس ــي أفض ــذه ه ــتثمار أن ه ــات االس ــرى هيئ وت

ــة. ــق الكنيس ــال كل مايقل وإيص

ويتــم تجنــب االســتثمار فــي الشــركات التــي تتحصــل علــى أكثــر مــن )25%( مــن عائداتهــا مــن األنشــطة التــي مــن 

: بينها

• القمار.	

• التبغ والمنتجات ذات الصلة بالتبغ.	

• المشروبات الكحولية )المصنعة والمرخص لها بالبيع(.	

• المعدات العسكرية غير الهجومية.	

• 	.»Doorstep Lendnig« ا القروض المنزلية التي يتم تحصيلها أسبوعيًّ

• استنساخ األجنة البشرية.	

سياسات الحوكمة اإلستراتيجية:
تشــجع المجموعــة االستشــارية لالســتثمار األخالقــي المناقشــات الفعالــة مــع قــادة الصناعــة حــول مجموعــة واســعة 

ا فــي  ــة جــدًّ ــت المجموعــة فعال ــرة كان ــة األخي ــي تؤثــر فــي الشــركات والمجتمــع. وفــي اآلون ــا الت مــن القضاي

التعبيــر عــن قلقهــا حيــال المســائل المتعلقــة بأجــور المديريــن التنفيذييــن.

ومــن المهــم أن نالحــظ أن اآلراء التــي أعربــت عنهــا المجموعــة تشــكل األســاس الــذي يحكــم األنشــطة االســتثمارية 
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ــدس  ــاب المق ــى الكت ــة إل ــا المجموع ــي تطرحه ــات الت ــر والسياس ــات النظ ــتند وجه ــة. وتس ــي الكنيس ــة مفوض لهيئ

والالهــوت ورأي كنيســة إنجلتــرا. إن اآلراء التــي أعربــت عنهــا المجموعــة هــي الطريقــة »المســيحية«في كيفيــة 

ــن  ــات م ــة بمقتطف ــهد المجموع ــان تستش ــن األحي ــر م ــي كثي ــة، وف ــا االجتماعي ــال والقضاي ــى األعم ــرق إل التط

االناجيــل.
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التحليل المالي:

تثمين األصول
20122011201020092008الفترة / )مليون جنيه إسترليني(

أصول ثابتة غير استثمارية )مليون جنيه 
10194105111129إسترليني(

5,0164,8965,1314,6354,104أصول استثمارية )مليون جنيه إسترليني(
5,1174,9895,2364,7464,232إجمالي األصول المستثمرة

دخل االستثمار
20122011201020092008الفترة / )مليون جنيه إسترليني(

54,355,643,44450,3ممتلكات قيد المملكة المتحدة
1,42,510,59,21,9مصالح ممتلكات مشتركة خارج الباد
قروض القيمة المرتبطة في المملكة 

5,55,6000المتحدة

5,20,7000مشاجر في المملكة المتحدة وخارجها
66,464,453,953,252,2إجمالي الدخل من محفظة الممتلكات

محفظة األوراق المالية
20122011201020092008الفترة / )مليون جنيه إسترليني(

50,962,273,377,9101,7األسهم المتداولة
-27,918,81,66,3أوراق مالية ذات فائدة ثابتة 

1,01,10,71,53,8دخل آخر
370,712,1608,0526,81,268,3أرباح وخسائر أخرى معترف بها  -

450,594,2683,6612,51,162,8إجمالي الدخل من األوراق المالية  -

كنيسة إنجلترا )هيئة مفوضي الكنيسة( الملخص المالي
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1,110,6- 516,9158,6737,5665,7إجمالي المصادر الواردة

%14,36%14,37%3,24%10,31عوائد االستثمار

%29,73%28,24%128,12%41,56% الدخل الُموزع

شكل )8(: قيمة الصندوق )مليون جنيه إسترليني(، الدخل )مليون جنيه إسترليني( والنسبة المئوية للدخل الموزع خال 

خمس سنوات

إجمالي اإلنفاق

20122011201020092008الفترة/ )مليون جنيه إسترليني(
120,3114,6114111107,9إجمالي معاشات رجال الدين

42,237,746,84241,8المنح الكنسية ومنح إرساليات األبرشية
3130,827,526,629,3األساقفة ورؤساء األساقفة

8,78,47,77,47,5الكاتدرائيات
12,611,712,310,96,2نفقات أخرى

214,8203,2208,3197,9192,7إجمالي النفقات

شكل )9(: النبذة التاريخية عن اإلنفاق )مليون إسترليني( خال خمس سنوات
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شكل )10(: يوضح الرسم )%( متوسط اإلنفاق خال خمس سنوات وفًقا للفئة الرئيسة
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كنيسة إنجلترا - صندوق االستثمار
مديرو الصندوق:

ُتدار وظيفة االستثمار في كنيسة إنجلترا في غالبها من هيئة مفوضي الكنيسة وطاقم موظفيها.

هيئة مفوضي الكنيسة )مجلس الحكام(:
ــا. وتديــر الهيئــة محفظــة اســتثمارية متنوعــة بشــكل جيــد  َتُعــّد هيئــة مفوضــي الكنيســة َنفســها مســتثمًرا أخالقيًّ

لجلــب المــال لدعــم أعمــال كنيســة إنجلتــرا فــي جميــع أنحــاء البــالد، كمــا تملــك الهيئــة أصــواًل اســتثمارية 

ُثّمنــت بـــ)5.5( مليــار جنيــه إســترليني فــي نهايــة عــام 2012م.

إن دور مجلس الحكام، فيما يتعلق باالستثمارات هو:

تحديد سياسة االستثمار.	 

ــة ذات 	  ــة، والحوكم ــة، واالجتماعي ــا البيئي ــل القضاي ــتطيعون تحلي ــن يس ــتثمار الذي ــري االس ــار مدي اختي

ــتراتيجيتهم. ــة بإس الصل

تطبيق المبادئ التوجيهية لسياسة استثمارية أخالقية على جميع فئات االستثمارات.	 

ــد 	  ــة إلدارة ورص ــوارد الكافي ــر الم ــان نش ــا، وضم ــول وترتيباته ــن إدارة األص ــة م ــة عريض ــد هيكل تحدي

ــح. ــكل صحي ــتثمار بش االس

مراجعة أداء محفظة االستثمار.	 

ضمان تلبية جميع أهداف االستثمار.	 

إدارة الصندوق على وجه يضمن توزيًعا مستداًما للمستفيدين.	 

مجلس حكام هيئة المفوضين: 

)للتراجم الذاتية، ُيرجى االطالع على األجزاء السابقة من التقرير(.
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يتألــف مجلــس حــكام هيئــة المفوضيــن مــن )27( مفوًضــا، )25( حاكًمــا منهــم مذكــورون أدنــاه، 

شــاغران:  ومكانــان 

جستن ويلبي )المجلس(.	 

جون سنتامو )المجلس(.	 

أندرياس ويتام سميث )المجلس - رئيس لجنة األصول(. 	 

توني بالدري )المجلس، ويحق له الحضور والتحدث في أي لجنة(.	 

أندرو ماكي )المجلس، رئيس لجان األسقفيات والكاتدرائيات، ومباني الكنيسة، واألبرشيات(.	 

رتشارد تشارترز )القائم بأعمال رئيس مجلس حكام هيئة المفوضين(.	 

دافيد ووكر )المجلس - عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(.	 

مايك هيل )المجلس ولجنة األصول(.	 

مارتن وارنر )المجلس - عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(.	 

بوب بيكر )المجلس، لجنة مباني الكنيسة ولجنة األبرشيات(.	 

أماندا فيركلو )المجلس - عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(.	 

ستيفن تروت )المجلس، نائب رئيس لجنة مباني الكنيسة(.	 

أبريل ألكسندر )المجلس، لجنة مباني الكنيسة ولجنة المراجعة(.	 

بيتر بروينفيلز )المجلس ولجنة األبرشيات(.	 

سالي موقريدج )المجلس - عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(.	 

يعقوب فينس )المجلس ولجنة األسقفيات والكاتدرائيات(.	 

جوناثان قرينر )المجلس، لجان األسقفيات والكاتدرائيات ولجنة األبرشيات(.	 

جون كالرك )المجلس ولجنة األسقفيات والكاتدرائيات(.	 

هاري هارت )المجلس ولجنة األصول(.	 
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إيان واتمور )المجلس - عضوية اللجنة، لم يتم تحديدها بعد(.	 

جون وايذ )المجلس ولجنة األصول(.	 

سيمون بيكين )المجلس ولجنة األبرشيات(.	 

جيريمي كالك )المجلس والعضو المرشح من مجلس معاشات كنيسة إنجلترا(.	 

مارك وولي )المجلس، ولجنة األصول(.	 

هايويل ريز-جونز )المجلس ورئيس لجنة المراجعة(.	 

هيئة مفوضي الكنيسة )لجنة األصول(:
يتــم اعتبــار ســتة أعضــاء مــن مجلــس الحــكام في هيئــة مفوضــي الكنيســة بوصفهــم لجنــة األصــول، وهي المســؤولة 

عــن إســتراتيجيات االســتثمار واإلدارة اليومية للمحافظ االســتثمارية.

إن دور لجنة األصول هو:

• تطوير التوجيه اإلستراتيجي والدور التدقيقي لجميع االستثمارات.	

• رصد وتنفيذ جميع إستراتيجيات إدارة األصول.	

• تقديم مشورة خبرائها بشأن مسائل االستثمار إلى مسؤولي االستثمار التنفيذين.	

• تقديم توصيات إلى مجلس الحكام في المجاالت التي يحتفظ المجلس فيها بمسؤولية. تحديد السياسات فضاًل 	

عن تقديم خبرائها المشورة بشأن المسائل المتعلقة باالستثمار.

وتدعــم المجموعــة االستشــارية لالســتثمار األخالقــي المفوضيــن فــي لجنــة األصــول ومجلــس الحــكام علــى نطــاق 

أوســع فــي المســائل المتعلقــة بسياســات االســتثمار األخالقيــة وبالمســاعدة فــي التعامــل مــع الهيئــات االســتثمارية 

األخــرى ذات الصلــة.
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لجنة األصول في هيئة مفوضي الكنيسة:

لجنة االستثمار مسؤولة عن تنفيذ إستراتيجية االستثمار للشركة، وتتألف من خمسة أعضاء، هم: 

• أندرياس ويتام سميث )المجلس - لجنة األصول(.	

• مايك هيل )المجلس ولجنة األصول(.	

• هاري هارت )المجلس ولجنة األصول(.	

• جون وايذ )المجلس ولجنة األصول(.	

• مارك وولي )المجلس، ولجنة األصول(.	

ويدعم طاقم تنفيذي إضافي لجنة األصول في تنفيذ مهام إدارة الصندوق.

وهناك ثالثة من الطاقم التنفيذي معنيون أيًضا بشكل مباشر بواجبات وقرارات االستثمار:

• السكرتير والرئيس التنفيذي.	

• مدير االستثمارات: هذه وظيفة رئيسة داخل هيئة مفوضي الكنيسة؛ حيث يكون المدير مسؤواًل عن اإلشراف 	

على وظيفة االستثمار واإلدارة العليا الكاملة للمحفظة متعددة األصول الخاصة بهيئة مفوضي الكنيسة.

• الرئيس التنفيذي للمالية.	

الطاقم التنفيذي لالستثمار:

• أندرو براون )السكرتير والرئيس التنفيذي(.	

• توم جوي )مدير االستثمارات(.	

• إيان تيودوريسون )الرئيس التنفيذي للمالية(.	
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مسؤوليات لجنة األصول والمسؤولين التنفيذيين لاستثمار:
فــوض مجلــس الحــكام مســؤولية تنفيــذ إســتراتيجية المؤسســة إلــى لجنــة األصــول وطاقــم العمــل التابــع لــه، وهــي 

ــؤولة عن: مس

• اتباع رؤية طويلة المدى لالستثمارات.	

• ا مع قيم الكنيسة.	 رصد جميع االستثمارات، وضمان أن المؤسسة ال تتربح أو تمول أنشطة تتعارض جوهريًّ

• اختيار مديري االستثمار الذين يستطيعون تحليل القضايا البيئية، واالجتماعية، والحوكمية ذات الصلة 	

بإستراتيجيتهم.

• القيام بدور إداري صالح لالستثمارات من خالل التصويت في الشركة، واالجتماعات العامة، واالنخراط بفعالية 	

مع الشركات التي تستثمر فيها.

• تعزيز السلوك األخالقي، والمسؤولية واالستدامة المؤسسية من خالل التفاعل مع مديري االستثمار 	

والشركات والحكومة.

• تقديم التوصيات بشراء أو بيع استثمارات محددة.	

• اتخاذ قرارات بشأن المعامالت االستثمارية الفردية وجميع المسائل التشغيلية األخرى.	

• ضمان تلبية االستثمارات لمتطلبات التدفق النقدي من التوزيعات.	

• التفاوض واالتفاق مع مدير االستثمار، والوسيط، والوكيل اإلداري في الشروط واألحكام، بما في ذلك 	

األجور، والقيام برصد ومراجعة ورقابة العالقات مع مديري االستثمار، والوسطاء، والوكالء اإلداريين.

• إدارة المخاطر المالية بصورة مناسبة.	
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نموذج مخاطر االستثمار:
ــا مــن خمســة أعضــاء فــي لجنــة األصــول فــي هيئــة مفوضــي الكنيســة،  تخضــع المحفظــة االســتثمارية، التــي تــدار داخليًّ

إلــى حوكمــة صارمــة مــن خــالل الحــدود والسياســات اإلســتراتيجية التــي وضعهــا مجلــس الحكام.

ــج  ــول والبرام ــن األص ــة م ــواع معين ــاء بأن ــون لالعتن ــتثمار الخارجي ــرو االس ــن مدي ــًبا، ُيعيَّ ــك مناس ــا كان ذل حيثم

ــب. ــن كث ــب ع ــة ُتراق ــروط تعاقدي ــا لش ــتثمارية وفًق االس

ــار جنيــه إســترليني بنهايــة عــام 2012م. يحتــوي  تملــك هيئــة مفوضــي الكنيســة اســتثمارات بقيمــة تقــارب )5.5( ملي

ــي  ــة، واألراض ــكات الحضري ــك الممتل ــي ذل ــا ف ــكات، بم ــي الممتل ــتثمارات ف ــوق واس ــي الس ــهم ف ــى أس ــدوق عل الصن

الريفيــة واألراضــي بغــرض التطويــر فــي المملكــة المتحــدة، وحصــة فــي صناديــق الممتلــكات العالميــة )انظــر الشــكل: 

.)11

ــار  ويحتــوي إجمالــي الصنــدوق واألصــول التــي تديرهــا هيئــة مفوضــي الكنيســة علــى حصــة مهمــة )قرابــة 1.9 ملي

ــى االلتزامــات المعاشــية. ــب الدخــل وتوزيعــه عل ــه إســترليني( مخصصــة لجل جني

ــر  ــتثمار، وإدارة المخاط ــتراتيجية االس ــى إس ــدة عل ــار عدي ــة آث ــي الكنيس ــة مفوض ــن هيئ ــة م ــة الخاص ــذه الوالي وله

ــال. ــتخدام رأس الم ــي اس ــوذ ف والنف
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شكل )11(: نموذج مخاطر االستثمار
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إستراتيجية االستثمار:
تهــدف هيئــة المفوضيــن إلــى تحقيــق أفضــل عائــد مــن أصولهــا للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى المســتوى القومــي 

للنظــام الكنســي فــي الكنيســة، مــن دون مخاطــر ال داعــي لهــا، وتماشــًيا مــع سياســة االســتثمار األخالقيــة.

إن الهــدف طويــل األجــل للهيئــة هــو تحقيــق عائــد ال يقــل عــن مؤشــر ســعر التجزئــة )+ 5%( علــى المــدى الطويــل 

باالســتثمار فــي محفظــة متنوعــة عبــر نطــاق مــن فئــات األصــول.

ــام،  ــا بانتظ ــث تراجعه ــة؛ حي ــي الكنيس ــة مفوض ــي هيئ ــول ف ــة أص ــؤولية لجن ــتثمار مس ــتراتيجية االس ــد إس ُتع

ــن. ــم موظفي ــاء وطاق ــن األمن ــون م ــا يتك ــة، وكالهم ــكات واألوراق المالي ــة الممتل ــك مجموع ــي ذل ــاعدها ف ويس

وُيعد مفهوم إطار االستثمار األخالقي أمًرا أساًسا لجميع القرارات االستثمارية اإلستراتيجية.

د لوائــح الممارســة، والقيــود وسياســات اســتثمارات صريحــة في مذكــرات عديــدة الجتماعــات اللجــان وتوثيقها  ُتحــدَّ

فــي شــكل رســمي فــي الوثائــق اآلتية:

• بيان سياسة االستثمار األخالقي.	

• بيان الئحة اإلدارة.	

• تدابير هيئة مفوضي الكنيسة لعام 1947م.	

• تدابير المعاشات لعام 1997م	

وُيــدار الصنــدوق بطريقــة تضمــن اســتدامة التوزيعــات وتماشــي األداء مــع المقارنــات المرجعيــة للســوق المالــي عــن 

ــول الفردية. ــات األص فئ

وُيوضــع تركيــٌز أكبــُر علــى االســتثمارات ذات المــدى الطويــل أو المخاطــر األقــل، وبنــاء محفظــة ممتلــكات ُيمكــن 

أن ُتظهــر زيــادة فــي قيمــة األصــول اإلجماليــة للصنــدوق بنــاء علــى التثميــن االكتــواري.

ــة  ــوك متداول ــى صك ــوي عل ــي تحت ــإدارة كل المحافــظ االســتثمارية الت ــون ب ــق الخارجي ــرو الصنادي ــوم مدي ويق

ــكات فــي الغالــب مــن قبــل الطاقــم الداخلــي. ــدار محافــظ الممتل ــا، فــي حيــن ُت تقريًب
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الدخل ورأس المال:
سياسة إجمالي العائد واالحتياطيات:

تقيــد تدابيــر هيئــة مفوضــي الكنيســة لعــام 1947م هيئــة مفوضــي الكنيســة فــي اســتخدام الدخــل الناشــئ فــي الســنة 

أو االحتياطيــات العامــة )المتراكمــة مــن اإليــرادات المحصلــة فــي الســنوات الســابقة( لتحقيــق األهــداف. وقــد ُعــدل 

ــى  ــة إلنفــاق رأس المــال عل ــات إضافي ــة صالحي ــح الهيئ ــر المعاشــات لعــام 1997م الــذي من ــد مــن خــالل تدابي القي

التزامــات معاشــات رجــال الديــن.

لــذا تجــب المحافظــة علــى رأس مــال صنــدوق االســتثمار الرئيــس، وينبغــي أن تركــز إســتراتيجية االســتثمار علــى 

تعظيــم العوائــد المعدلــة حســب المخاطــر وزيــادة القيمــة طويلــة األجــل لألصــول.

فلسفة االستثمار: 
االستثمارات المسموح بها:

يوجــد نظــام اســتثمار أخالقــي صــارم فــي قلب جميــع االســتثمارات المســموح بهــا التــي تقــدم المجموعة االستشــارية 

لالســتثمار األخالقــي )GAIE( فــي كنيســة إنجلتــرا االستشــارات الخاصة بها.

وقاعــدة عامــة وأساســية، ال تقــوم هيئــة مفوضــي الكنيســة باالســتثمار فــي األســلحة أو المــواد اإلباحيــة أو فــي أي 

شــركة نشــاط أعمالهــا الرئيــس القمــار، أو الكحــول، أو التبــغ، أو تقديــم خدمــات القــروض المنزليــة أو األســلحة 

العشــوائية.

ويوصــي بيــان سياســات االســتثمار األخالقيــة ضــد االســتثمار فــي الشــركات العاملــة فــي مجــال األســلحة التقليديــة 

ــداول، وفــي الشــركات التــي تســتمد أكثــر  ــا العســكري اإلســتراتيجي عــن )10%( مــن قيمــة الت إذا تجــاوز إنتاجه

ــركات  ــتثناء الش ــكرية، باس ــر العس ــر غي ــة أو الذخائ ــلحة الناري ــع األس ــاج أو بي ــن إنت ــا م ــن عائداته ــن )10%( م م

المتخصصــة فقــط فــي المنتجــات المصممــة خصيًصــا ألغــراض الصيــد أو الرياضــة.

وتوصــي السياســة أيًضــا بعــدم االســتثمار فــي أي شــركة تســتمد أكثــر مــن )3%( مــن عائداتهــا مــن إنتــاج أو توزيــع 

المــواد اإلباحيــة. وتوصــي بعــدم االســتثمار فــي أي شــركة الجــزء الرئيــس مــن نشــاطها أو تركيزهــا التجــاري 
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)محــدد بوصفــه أكثــر مــن 25% مــن إجمالــي إيــرادات المجموعــة( هــو التبــغ، أو القمــار، أو المشــروبات الكحوليــة، 

أو اإلقــراض بمعــدالت فائــدة مرتفعــة أو استنســاخ األجنــة البشــرية.

وفــي جميــع مجــاالت االســتثمار، ســواء األســهم أو الممتلــكات أو البدائــل، تســعى هيئــة مفوضــي الكنيســة إلــى تجنــب 

ــا مــع قيــم الكنيســة. التربــح أو تمويــل أنشــطة تتعــارض جوهريًّ

فيمــا عــدا المبــادئ التوجيهيــة فــي االســتثمارات األخالقيــة، ليــس لــدى هيئــة مفوضــي الكنيســة أي قيــود محــددة 

لفئــات األصــول. ويعتمــد اختيــار نــوع االســتثمار علــى الســوق المالــي وخلفيــات وخبــرات إدارة االســتثمار، وخبــرة 

المفوضيــن الرئيســين وطواقــم موظفيهــم.

تكمــن فلســفة اســتثمار الوقــف فــي امتــالك محفظــة متزنــة ومتنوعــة مــن االســتثمارات العالميــة عبــر مجموعــة 

مــن فئــات األصــول، وتشــمل:

• ــن المضمــون، وإقــراض 	 ــة، والحصــص، والســندات، وســندات الدي األســهم فــي المملكــة المتحــدة والعالمي

ــرى. ــة أخ ــداع، وأي أوراق مالي ــهادات اإلي ــع، وش ــة، والودائ األوراق المالي

• االســتثمارات المباشــرة والمصالــح فــي شــراكات محــدودة، وبرامــج االســتثمار الجماعــي، وأعمــال متداولــة 	

وغيــر متداولــة فــي المملكــة المتحــدة أو فــي الخــارج، ووحــدات أوقــاف، وبرامــج اســتثمارية ذات مقاصــد 

. بهة مشا

• االســتثمارات المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي الممتلــكات بمــا فــي ذلــك األراضــي مــن أي ملكيــة، وتطويــر 	

األراضــي ألغــراض االســتثمار أو ألغــراض ذات مقاصــد مشــابهة.

• التركيــز بشــكل خــاص علــى المملكــة المتحــدة واالســتثمارات الخارجيــة المســتدامة فــي الغابــات ومناطــق 	

ــجار. قطع األش

• صكوك الدين.	

• وحدات، وضمانات، ونقود وعمالت.	

• الصكوك القابلة للتحويل إلى أي شكل آخر من أشكال االستثمار.	
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• الخيــارات، والعقــود اآلجلــة )بمــا فــي ذلــك عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة(، والمقايضــات، ومقايضــات 	

العجــز عــن ســداد االئتمــان.

• عقود إقراض األوراق المالية.	

• أي شــكل آخــر مــن أشــكال االســتثمارات المعتبــرة مــن وقــت إلــى آخــر فــي الدوائــر الماليــة ذات الســمعة 	

الطيبــة.

مديــرو األصــول الخارجيــة: أجمــع مجلــس الحــكام علــى أن إجــراءات إدارة المحافظ النشــطة مــن مديريــن خارجيين 

ُيمكنهــا المســاعدة فــي تحســين العوائــد، حيثمــا يكــون األمــر مناســًبا لذلك.

إستراتيجية االستثمار ليست مقيدة بـ:

• طبيعة العائد: يمكن اإليفاء بالنفقات المخطط لها من خالل بيع األصول، واسترداد األموال، والدخل من الفوائد، 	

وأرباح األسهم أو اإليجار.

• البعد الجغرافي: على الرغم من كونها جهة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة وهيئة عامة في سوق األسهم، 	

إال أن المفوضين يفضلون االستثمار في صكوك الملكية واالستثمارية في المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، 

نرى أن جميع الممتلكات االستثمارية تقع داخل المملكة المتحدة.

المخاطر والعوائد:
ُيكلَّــف أعضــاء اللجنــة بضمــان عوائــد اســتثمار مناســبة تســمح بمســتويات التزاميــة فــي التوزيــع وبتقليــل المخاطــر 

التشــغيلية والخاصــة بالســمعة لالســتثمارات، وبــأن تكــون االســتثمارات ممثلــة للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة.

تتيــح إجــراءات إدارة المخاطــر تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر الكبيــرة التــي قــد تؤثــر علــى تحقيــق األهــداف. 

ــن واإلدارة  ــؤوليات المفوضي ــدد أدوار ومس ــي تح ــر الت ــة إدارة المخاط ــق سياس ــن طري ــراءات ع ــذه اإلج ــم ه وُتدع

ــة المؤسســات الخيريــة فــي المملكــة المتحــدة. ــع توجيهــات مفوضي وطاقــم الموظفيــن وتتب

ا، ويدعمهــا فــي ذلــك لجنــة المراجعــة  يراجــع مجلــس الحــكام ترتيبــات ســجل المخاطــر وإدارة المخاطــر ســنويًّ

ــات المعمــول  ــة الترتيب ــي تراجــع بانتظــام محتــوى ســجالت المخاطــر؛ حيــث تســعى إلــى ضمــان مــدى كفاي الت
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بهــا إلدارة المخاطــر. وتخضــع المخاطــر ذات الصلــة بأعمــال االســتثمار أيًضــا إلــى المراجعــة المنتظمــة مــن لجنــة 

األصــول.

ــة  ــن ومراجع ــد وتثمي ــن تحدي ــؤولون ع ــم مس ــددة فه ــر المح ــاب المخاط ــة وأصح ــول الفردي ــرو األص ــا مدي أم

المخاطــر التــي تقــع ضمــن نطــاق مســؤوليتهم، وضمــان تنفيــذ إجــراءات التخفيــف الحاليــة وأي إجــراءات إضافيــة 

ــر. إلدارة المخاط

ــم علــى المســتوى الطبيعــي والمتبقــي. وفــي حــال  ــب أولويــات المخاطــر باســتخدام مصفوفــة متفــق عليهــا وتقيَّ ترتَّ

ــذ إجــراءات إضافيــة. د وتنفَّ تعــدت المخاطــر المتبقيــة المســتويات المقبولــة، فعندئــذ تحــدَّ

وُيرصــد التقــدم المتحقــق فــي التنفيــذ والمراجعــة المتكــررة لدرجــات المخاطــر المتبقيــة مــن قبــل اإلدارة العليــا، 

ل مراحــل إدارة المخاطــر ومراقبتها  ولجنــة المراجعــة، ولجنــة األصــول ومــن ثم مجلــس الحــكام فــي النهايــة. وُتســهَّ

مــن قبــل وظيفتــي المراجعــة والمخاطر.

معالم المخاطر والعوائد الرئيسة:
هدف العوائد:

ــه كاٍف  ــى أن ــدوق عل ــي الصن ــة )+5%( مــن إجمال ــق مؤشــر ســعر التجزئ ــي لتحقي ــد الحال ينظــر إلــى هــدف العائ

ا. ــه إســترليني ســنويًّ ــون جني ــارب )95( ملي ــا يق ــة بم ــات المزمع ــة التوزيع لتلبي

وُتستخدم أيًضأ المقارنات المرجعية للسوق لتحديد هدف العوائد عبر فئات األصول.

حدود المخاطر:
قامــت هيئــة مفوضــي الكنيســة بتهيئــة شــاملة وجامعــة للرغبــة فــي المخاطــرة التــي تأخــذ فــي الحســبان توقيــت 

التزامــات المعاشــات وضــرورة توفيــر االســتقرار فــي التوزيعــات التــي توفرهــا إلــى أجــزاء مختلفــة مــن الكنيســة.

وللســيطرة علــى المخاطــر، تضــع لجنــة األصــول تعريًفــا إلــى حــد رأس المــال االســتثماري للتقييــد مــن صالحيــات 

اتخــاذ القــرار علــى ســحب االســتثمارات وإعــادة التوزيــع عبــر صكــوك مختلفــة مــن قبــل األفــراد. وُتراجــع تلــك 
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مــن وقــت إلــى آخــر، ولكــن ال ُيفصــح علًنــا عــن القيــود المحــددة.

وقــد ُصممــت المعالــم المتعلقــة بمخاطــر الطــرف المقابــل، ومخاطــر العملــة والتضخــم لتتناســب مــع الظــروف 

االقتصاديــة الحاليــة، وُتعــرف لــكل حالــة علــى حــدة للمحافــظ فــي جميــع فئــات األصــول المحــددة.

منهجية االستثمار:
تعمــل هيئــة مفوضــي الكنيســة علــى تحقيــق قــدر عــال مــن الشــفافية والمراقبــة فــي وظيفتهــا االســتثمارية بالتوافــق 

مــع المعاييــر التــي وضعتهــا مفوضيــة المؤسســات الخيريــة فــي المملكــة المتحــدة.

مراحل اتخاذ قرار االستثمار:
تتــم الموافقــة علــى القــرارات االســتثمارية لالســتثمارات ذات القيمــة العاليــة )وفــق المحــددات التــي ســبق تعريفهــا 

أعــاله( مــن قبــل مديــر االســتثمارات أو عضــو فــي لجنــة األصــول أو كليهمــا بموجــب الصالحيــات المخولــة مــن 

مجلــس الحــكام.

د مــن اللجنــة بنــاء علــى تقاريــر بحثيــة تســند إلــى مختصيــن خارجيين ومستشــارين  وُتناقــش اإلســتراتيجيات وُتحــدَّ

ــتثمار. في االس

فــي ظــل قيــود قاعــدة أصــول اســتثمارية غيــر قابلــة لالســتهالك، نــرى أن اإلســتراتيجيات فــي حاجــة إلــى المنافســة 

علــى رأس المــال. وتضمــن هــذه اآلليــة اســتخداًما أمثــل لــرأس المــال مــن أجــل أغــراض العوائــد والمخاطــر عبــر 

المحفظــة االســتثمارية بأكملهــا.

ويتخــذ عضــو فــي لجنــة األصــول قــرارات إدارة االســتثمار اليوميــة إضافــة إلــى طاقــم إدارة األصــول بصالحيــات 

مفوضــة. وتشــتمل هــذه القــرارات –والتقتصــر- علــى:

• تنفيذ إستراتيجيات تم الموافقة عليها.	

• قرارات ذات صلة بالصرف األجنبي والتحوط من المخاطر.	

• عقود فردية ذات صلة بالعقارات أو البنية التحتية.	
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إدارة ورصد االستثمارات:

المديرون الخارجيون:

توظــف هيئــة مفوضــي الكنيســة خدمــات عــدد مــن مديــري صناديــق خارجييــن تختارهــم بحــرص مــن خــالل 

مرحلــة فحــص وتحليــل ســجالت األداء.

ــال األداء  ــة ح ــم مراقب ــا. ويت ــهم تقريًب ــوق األس ــتثمارات س ــع اس ــون بجمي ــق الخارجي ــرو الصنادي ــي مدي ويعتن

ــام. ــة وبانتظ ــق بعناي ــري الصنادي ــر لمدي والمخاط

اختيار مديري الصندوق:

فــي حالــة قريبــة، تــم تحليــل )70( مكتًبــا متخصًصــا، ومــن أولئــك، اختيــر ثمانــي شــركات للفحــص عــن كثــب؛ 

ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــب ف ــك المكات ــي ذل ــا ف ــم، بم ــارة كل منه ــتثماري بزي ــق االس ــاء الفري ــام أعض ــث ق حي

ــة. وتقــوم  ــم التوصــل لقائمــة مختصــرة مــن ثــالث شــركات، اختيــرت إحداهــا فــي النهاي ــة، ومــن ث األمريكي

ــة، وفحــص مراحــل وسياســات  ــم حــال المســؤولين التنفيذييــن ذوي الصل ــا بتقيي ــة مفوضــي الكنيســة أيًض هيئ

اســتثمار المكاتــب، وضمــان مطابقــة نمــاذج االســتثمار األساســية بالمعاييــر األخالقيــة للكنيســة. 

الئحة اإلدارة:

ــدة  ــم المتح ــادئ األم ــى مب ــة عل ــا موقع ــة به ــي المرتبط ــتثمار الوطن ــات االس ــرا وهيئ ــة إنجلت ــث إن كنيس حي

ــوي  ــن. وتحت ــق الخارجيي ــن مديــري الصنادي ــد تعيي ــان الئحــة اإلدارة عن لالســتثمار المســؤول، فهــي تعتمــد بي

الئحــة اإلدارة هــذه علــى ســبعة مبــادئ رئيســة تحــدد الممارســات الجيــدة وقواعــد الســلوك للمســتثمرين مــن 

المؤسســات التــي تتعامــل مــع السياســات المتعلقــة بتضــارب المصالــح، وتقديــم التقاريــر عــن األنشــطة، واإلفصاح، 

وتصعيــد األمــور، ومــا إلــى ذلــك.

ــر  ــالل التقاري ــن خ ــة م ــر المنتظم ــات األداء والمخاط ــن لمراجع ــق الخارجيي ــري الصنادي ــع مدي ــع جمي ويخض

ــات. ــة واالجتماع الدوري
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المديرون الداخليون - استثمارات مباشرة:  
تتمحــور االســتثمارات المباشــرة بشــكل رئيــس حــول محافــظ الممتلــكات االســتثمارية، وتســند مســؤوليتها ألفــراد 

رئيســين مــن فريــق االســتثمار يكونــون مســؤولين عــن:

• تنفيذ الصفقات وتغطية األصول األساسية.	

• التحليل والتثمين.	

• مقاييس العوائد والمخاطر.	

وُيتابع األداء بشكل منتظم من قبل لجنة األصول ومجلس الحكام على نطاق أوسع.

إدارة ورصد المخاطر:
يســتخدم مفوضــو الكنيســة مزيًجــا مــن خدمــات اإلستشــارات الخارجيــة المســتقلة إلدارة المخاطــر، إضافة إلــى التقارير 

الداخليــة. ويعتمــدون األدوات والتقنيــات التاليــة إلدارة المخاطر:

ــدة 	  ــة المتح ــي المملك ــة ف ــي أذون الخزان ــودة ف ــيولة الموج ــي الس ــة احتياط ــي الكنيس ــة مفوض ــتخدم هيئ تس

ــة. ــعار منخفض ــول بأس ــع األص ــى بي ــرار إل ــر االضط ــن مخاط ــد م ــل للح ــرة األج ــازة قصي ــة ممت ــا مالي وأوراًق

مجموعــة مــن المحافــظ ذات الفائــدة الثابتــة التــي تشــمل الســندات األمريكيــة ذات العوائــد المرتفعــة وديــون 	 

األســواق الناشــئة مــن أجــل تنويــع الصنــدوق العــام والحفــاظ علــى أدنــى مواضــع تقلــب األســعار.

توظــف هيئــة مفوضــي الكنيســة مديــًرا متخصًصــا فــي العمــالت يقــوم بتحــوط فعــال للتعــرض إلــى مخاطــر 	 

ــا. العمــالت األجنبيــة فــي الصنــدوق للمســاعدة فــي حمايــة المحفظــة كليًّ

استخدام السجالت لتسجيل المخاطر التشغيلية ومخاطر االستثمار.	 

اعتمــاد سياســات واضحــة إلدارة المخاطــر، وتحديــد أدوار ومســؤوليات هيئــة مفوضــي الكنيســة، واإلدارة، ومديري 	 

الصناديــق األخــرى، وطاقــم الموظفين.

نواتــج – ال تســتخدم ألغــراض التــداول، بــل للتحــوط فقــط. تســتخدم هيئــة مفوضــي الكنيســة عقــود العمــالت 	 
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ــالت  ــي العم ــرات ف ــر التغي ــن تأثي ــد م ــتثمارية للح ــا االس ــن محافظه ــزًءا م ــا ج ــة بوصفه ــارات اآلجل والخي

األجنبيــة بشــأن األصــول األساســية. ال يتــم الدخــول فــي تلــك االســتثمارات مــن أجــل تحقيــق مكســب اســتثماري 

أو ألغــراض التــداول، وال تســتخدم أداة أخــرى مــن المشــتقات. 

 

مخصصات األصول:
ــا إلــى االســتثمار فــي الممتلــكات والتــي  فيمــا يبــدو أن محفظــة كنيســة إنجلتــرا االســتثمارية كانــت متحيــزة تاريخيًّ

ــة  ــة لكنيس ــتثمار الحالي ــتراتيجية االس ــع إس ــًيا م ــن تماش ــودة. ولك ــول الموج ــي األص ــن إجمال ــل )37%( م ــزال تمث الت

إنجلتــرا، فهــي تملــك اآلن )63%( مــن األصــول عبــر محفظــة متوازنــة مــن األوراق الماليــة المتداولــة وغيــر المتداولــة، 

ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العالــم، إضافــة إلــى صكــوك ذات دخــل ثابــت.

ــا  ــبة توقيته ــة، ومناس ــر المتوقع ــوق، والمخاط ــرص الس ــتجابة لف ــة ذات اس ــول المختلف ــات األص ــر فئ ــص عب التخصي

ــع. ــات التوزي الحتياج

شكل )12(:  % المخصصات وفًقا لفئة األصول الرئيسة )2012م( والتغييرات منذ 2005م.
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يوضــح الرســم البيانــي علــى اليميــن أعــاله فــي الشــكل )12( التغييــرات الرئيســة فــي مخصصــات هيئــة مفوضي الكنيســة 

عبــر هــذه الفئــات مــن األصــول علــى مــر الزمــن منــذ عــام 2005م.

األوراق المالية، وتشمل:

أسهًما محلية وعالمية متداولة.	 

أوراًقا مالية ونقًدا بدخل ثابت.	 

اســتثمارات بديلــة )محافــظ أســهم خاصــة وعوائــد مطلقــة متعــددة األصــول(. تمثــل محفظــة العوائــد المطلقــة 	 

ــرف  ــة بص ــة جذاب ــد إيجابي ــب عوائ ــت لجل ــد ُصمم ــة وق ــي المحفظ ــن إجمال ــة )10%( م ــول قراب ــددة األص متع

النظــر عــن البيئــة الخارجيــة، ولكنهــا قــد تشــهد عــادة تراجًعــا فــي األســهم فــي فتــرات النمــو القــوي. وتخطــط 

هيئــة مفوضــي الكنيســة إلــى تنويــع أكثــر لهــذه المحفظــة بإضافــة مديريــن بخصائــص مكملــة.

الممتلــكات االســتثمارية، وتشــمل اســتثمارات مباشــرة فــي مصالــح التملــك الحــر واإليجــار فــي الممتلــكات التجاريــة 

والســكنية، واألراضــي المؤجــرة واإلســتراتيجية.

ممتلكات غير مباشرة، وتمثل مصالح االستثمارات المشتركة والشراكة من خالل صناديق الممتلكات الُمدارة.

قروض القيمة المرتبطة، وهي استثمارات في الممتلكات اإلسكانية والسكنية ذات الصلة بأهداف الكنيسة.

مناطــق قطــع األشــجار، وهــي نــوع مــن األصــول باســتثمارات مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي المملكــة المتحــدة وخارجهــا 

فيمــا يخــص أراضــي الغابــات المســتدامة واألنشــطة ذات الصلــة.

الشــركات التابعــة، وهــي منافــع ثانويــة غيــر محكومــة فــي الممتلــكات واألراضــي كاســتثمارات مشــتركة ذات صلــة 

بقطــاع الغابــات.
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التخصيص في استثمارات الممتلكات:
ضمــن التــزام هيئــة مفوضــي الكنيســة بتوفيــر محفظــة مــن األصــول المتنوعــة، تمتلــك الهيئــة محفظة اســتثمارات 

تجاريــة تقــدر قيمتهــا بـــ)1.6( مليــار جنيــه إســترليني. وهــي مقســمة عبــر مجموعــة متنوعــة مــن قطــاع الممتلكات 

ــا مــن أجــل توفيــر التمويــل الــذي تتطلبــه كنيســة إنجلتــرا بأفضــل صــورة للعوائــد والمخاطــر. وموزعــة جغرافيًّ

ــرة، وأراض  ــكنية، وأراض مؤج ــة وس ــكات تجاري ــة: ممتل ــظ فرعي ــس محاف ــى خم ــارات إل ــي العق ــم إجمال وينقس

ــرة. ــر مباش ــة غي ــكات عالمي ــتراتيجية، وممتل إس

محفظة الممتلكات التجارية:

تتكــون محفظــة الممتلــكات التجاريــة الخاصــة بهيئــة مفوضــي الكنيســة مــن مجموعــة متنوعــة مــن ممتلــكات 

التجزئــة )بمــا فــي ذلــك شــوارع التســوق الراقيــة، ومراكــز التســوق، ومجمعــات المســتودعات(، والممتلــكات 

ــه  ــون جني ــا بـــ)321( ملي ــدر قيمته ــدة، وتق ــة المتح ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة، موزع ــة، والمكتبي الصناعي

ــترليني. إس

ــكات. لقــد حققــت  ــم عوائــد دخــل الممتل ــة مفوضــي الكنيســة كان للحفــاظ وتعظي ــز الرئيــس لهيئ إن التركي

ذلــك مــن خــالل التفــاوض فــي تجديــد عقــود اإليجــار وإعــادة التفــاوض فــي شــروط التأجيــر والعمــل مــع 

المســتأجرين إليجــاد حلــول مفيــدة للطرفيــن. كمــا ســعت أيًضــا إلــى مبــادرات تعزيــز األصــول متوســطة األجــل، 

بمــا فــي ذلــك إعــادة التطويــر المحتملــة وتغييــر االســتخدامات.

محفظة الممتلكات السكنية:

تتكــون محفظــة الممتلــكات الســكنية لهيئــة مفوضــي الكنيســة ممــا يقــارب )1800( مــن الممتلــكات ذات الملكيــة 

الحــرة وذات التأجيــر طويــل األجــل.

إن التركيــز الرئيــس لهــذه المحفظــة هــو الحفــاظ عليهــا وتعظيــم عوائدهــا. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل 

التفــاوض فــي تمديــدات التأجيــر، ومبيعــات الملكيــات الحــرة، وتجديــدات اإليجــار. كمــا نفــذت هيئــة مفوضــي 
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الكنيســة عــدة مشــروعات لتعزيــز األصــول، بمــا فــي ذلــك إعــادة التطويــر، والترميــم وتغييــر االســتخدامات مــن 

تجــاري إلــى ســكني.

ريفية:

إن فريــق التخطيــط والتنميــة هــو المســؤول عــن تعزيــز فــرص التنميــة اإلســتراتيجية والتنميــة علــى نطــاق 

صغيــر، التــي يمكــن تنفيذهــا علــى أراضــي هيئــة مفوضــي الكنيســة فــي جميــع أنحــاء إنجلتــرا.

وفــي كل األوقــات، يديــر الفريــق مــا يقــارب )40( موقًعــا فــي محافــظ األراضــي اإلســتراتيجية، وعــدًدا مماثــاًل 

ــق فــي تســليم هــذه المشــروعات خــالل الخدمــات االستشــارية  ــرة. ويســاعد الفري ــر المواقــع الصغي مــن تطوي

الخاصــة التــي تقــدم المشــورة المتخصصــة والمهــارات التقنيــة الالزمــة لتحقيــق إذن التخطيــط.

عالمية غير مباشرة:

ــر  ــة مفوضــي الكنيســة محفظــة اســتثمارات غي ــك هيئ ــة، تمتل ــر قاعــدة أصــول متنوع ــا بتوفي ــن التزامه ضم

مباشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة وباقــي العالــم. وتتيــح اســتثمار الممتلــكات غيــر المباشــرة لهيئــة 

ــد  ــي ق ــة المتخصصــة الت ــارات اإلداري ــة والقطاعــات والمه ــى المناطــق الجغرافي مفوضــي الكنيســة الوصــول إل

ال يمكــن الحصــول عليهــا فــي ظــل حجــم االســتثمار الحالــي لهيئــة مفوضــي الكنيســة، فضــاًل عــن الحــد مــن 

مخاطــر االســتثمار مــن خــالل التنــوع، وتتيــح االســتثمارات غيــر المباشــرة لهيئــة مفوضــي الكنيســة االنتفــاع 

مــن العوائــد القويــة لألســواق الناشــئة.

ــا،  ــا: خمســة فــي المملكــة المتحــدة، وثالثــة فــي قــارة أوروب ويتــم تقســيم هــذه المحفظــة عبــر )13( صندوًق

وثالثــة فــي آســيا، وواحــدة فــي أمريــكا الشــمالية، إضافــة إلــى محفظــة ممتلــكات مدرجــة فــي البورصــة العالمية 

بإجمالــي رأس مــال قــدره )404( مالييــن جنيــه إســترليني.
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مخصصات في استثمارات سوق األسهم:
يوجــد أكثــر مــن نصــف صنــدوق اســتثمارات هيئــة مفوضــي الكنيســة فــي األوراق الماليــة فــي المملكــة المتحــدة 

وأســهم شــركات عالميــة، مــع نســبة أقــل فــي اســتثمارات األســهم الخاصــة فــي شــركات صغــرى غيــر متداولــة، 

وفــي الســندات ذات الفائــدة الثابتــة.

ــا عــدٌد مــن مديــري الصناديــق المهنيــة مــع مزيــج مــن األســاليب  ويديــر محفظــَة ســوق األوراق الماليــة خارجيًّ

ــا ألســس الواليــة التــي تحددهــا اللجنــة. والنهــج طبًق

وتواصــل هيئــة مفوضــي الكنيســة تنويــع اســتثمارات األوراق الماليــة الخاصــة بهــا إلدارة التقلبــات واالســتفادة مــن 

الفــرص المتاحــة فــي األســواق الجديــدة. وفــي الســنوات األخيــرة، خفضــت الهيئــة ملكياتهــا فــي أســهم الشــركات 

البريطانيــة، وزادت اســتثماراتها فــي حصــص شــركات عالميــة وفــي األســهم الخاصــة.

وقــد نظــرت لجنــة األصــول فــي مســألة التحــول إلــى أوراق ماليــة ممتــازة بوصفهــا إســتراتيجية لمكافحــة الركود 

االقتصــادي فــي المنــاخ المالــي الحالــي، ولكــن التــزال إســتراتيجية هيئــة مفوضــي الكنيســة األساســية هي االســتثمار 

بشــكل رئيــس فــي األصــول الحقيقيــة؛ حيــث إن مــن المرجــح أن تخــرج عوائــد أفضــل علــى المــدى الطويــل.

مخصصات األصول وفًقا للموقع الجغرافي:
ــة؛  ــا مماثــاًل ويديــر محفظتــه االســتثمارية بفعالي ــة، يتبنــى الوقــف نهًج مــن حيــث التعــرض للمخاطــر الجغرافي

ــا، فيمــا يتــم إدارة تعــرض الوقــف لمخاطــر  حيــث تأتــي المخصصــات متوافقــة مــع وجــود محفظــة متنوعــة عالميًّ

األســواق الناشــئة المتقلبــة.
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أداء االستثمار:
ملخص األداء:

تــم تطبيــق هــدف عائــد هيئــة المفوضيــن وهــو مؤشــر ســعر التجزيــة )+5%( إلــى »قيمــة المحفظــة االســتثمارية« 
عــن الســنة الســابقة لتزويدهــا بـ«هــدف العائــد« بالجنيــه اإلســترليني )بالمليــون(. وتــم مقارنــة ذلــك بـ«العائــد 
ــص األداء  ــى ملخ ــول عل ــة(  للحص ــر المتحقق ــة وغي ــتثمارية المتحقق ــب االس ــل + المكاس ــي الدخ ــي« )إجمال الفعل

المتدنــي/ المرتفــع.
200720082009201020112012جنيه إسترليني / مليون

171,5173,1145,5135,9148,3146,2إجمالي الدخل 
526,8608,012,1370,7-344,81,268,3أرباح وخسائر أخرى معترف بها

672,3743,9160,4516,9-516,31095,2إجمالي الدخل من أنشطة االستثمارات 
-207,3-195,6-200,5-190,8-189,1-174,1األنشطة الخيرية

-46,2-46,7-39,1-30,1-25,6-27,8نفقات أخرى
-253,5-242,3-239,6-221,6-214,7-201,9إجمالي المدفوعات )بالمليون جنيه إسترليني(

7,111,69-40,1-1286,3-2,1مدفوعات أخرى
صافي الحركة في الصناديق )بالمليون جنيه 

265,5-450,7504,381,9-314,41,309,9إسترليني(

5,403,34,103,54,635,15,130,94,895,55,015,6قيمة محفظة االستثمار
3,1 %4,5 %3,3 %2,4 %3,6 %2,3%مؤشر سعر التجزئة

8,1 %9,5 %8,3 %7,4 %8,6 %هدف العائد )مؤشر سعر التجزئة +%5(
464,7303,7384,7487,4396,5هدف العوائد
672,3743,9160,4516,9-1095,2العائد الفعلي

10,6 %3,1 %16,0 %16,4 %-20,3 %العائد الفعلي )%(
120,4-368,6359,2327,0-1559,9الفوارق

شكل )13(: التحليل المالي: الدخل )بالمليون جنيه إسترليني(، المدفوعات )بالمليون جنيه إسترليني( وعائد االستثمار )%( 

عبر خمس سنوات
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شكل )14(: العوائد الفعلية وهدف العوائد )بالمليون جنيه إسترليني( عبر خمس سنوات

فــاق أداء كنيســة إنجلتــرا علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة أداء أســواق األســهم؛ حيــث حققــت أهدافهــا مــا 

ــن كان  ــن فــي كال الحدثي ــام 2011م، ولك ــة ع ــون األوروبي ــة الدي ــام 2008م، وأزم ــة ع ــة المالي ــن: األزم عــدا حالتي

الصنــدوق قــادًرا علــى تحقيــق أهــداف توزيعــه.

وفــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة، تلقــت كنيســة إنجلتــرا »أمــر إجمالــي العائــد« مــن مفوضيــة المؤسســات 

ــام 2012م  ــام ع ــاق االحتياطــي الع ــاء إنف ــاح لألمن ــذي أت ــام 2012م، ال ــة المتحــدة الممنوحــة ع ــي المملك ــة ف الخيري

ــاء سياســة عــدم االحتفــاظ  لمكافحــة الضــرر الحالــي مــن عوائــد دخــل االســتثمار األقــل قيمــة. واآلن يتبــع األمن

باحتياطــي عــام.
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أداء أطول أجًا:

عوائد األصول )%(، إجمالي الصندوق وبفئة األصول: متوسطات بالـ20، 10، 5، 3، 1 سنة

20 سنةإجمالي العوائد % سنوًيّا
2012-1993

10 سنوات
2012-2003

5 سنوات
2012-2008

3 سنوات
2012-2010

سنة واحدة
2012

إجمالي أصول هيئة مفوضي 
9,99,13,99,29,7الكنيسة

7,98,38,29,28,1مؤشر سعر التجزئة +%5
دابليو إم جميع مجموعات 

7,88,33,88,28,4الصناديق
فئات األصول الرئيسة لهيئة 

مفوضي الكنيسة
7,68,73,88,415,1أسهم عالمية
8,28,42,67,716,0أسهم محلية
14,93,910,82,9اليوجدأسهم خاصة

11,16,91,19,24,7ممتلكات تجارية
17,315,69,314,715,1ممتلكات سكنية

16,117,412,916,213,4أرض ريفية مؤجرة
10,83,214,710,6اليوجدأرض إستراتيجية

12,98,6)1,4(11,18,0ممتلكات غير مباشرة
8,14,01,46,612,0قروض القيمة المرتبطة

شكل )15(: متوسط إجمالي العوائد)%سنويًّا( بفئة األصول على مدى أطول
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إجمالي العوائد السنوية مقابل المستهدف والمؤشر المستقل:

يوضــح الشــكل )16( أن المحفظــة أصبحــت تتماشــى مــع أو اســتبقت عائــد هــدف األجــل الطويــل لمؤشــر ســعر 

التجزئــة )+5%( علــى مــدار فتــرة أطــول. وعلــى مــدار كل هــذه الفتــرات الزمنيــة تفــوق الصنــدوق علــى أداء 

مجموعــة مقارنــة النظيــر )دابليــو إم جميــع مجموعــة الصناديــق( علــى أســاس متوســط   العوائــد.

وأثبت عام 2012م أنه أفضل عام لألسواق متبًعا البيئة المتحدية لعام 2011م.

ــدة،  ــات المتح ــي الوالي ــي ف ــي الفيدرال ــس االحتياط ــب مجل ــن جان ــي م ــير الكم ــن التيس ــة م ــوالت متعاقب إن ج

إضافــة إلــى البنــك المركــزي األوروبــي الــذي يتعهــد بمســاندة أســواق الديــون فــي منطقــة اليــورو، ســاعد 

علــى دفــع أســعار الفائــدة إلــى أدنــى مســتوياتها التاريخيــة، وفــي الوقــت نفســه إزالــة تصــور »ذيــل المخاطــر« 

الشــائع بيــن المســتثمرين )مجموعــة أحــداث مهمــة كادت أن تغــرق االقتصــاد العالمــي فــي ركــود عميــق(.

شكل )16(: متوسط إجمالي العوائد )%( بالمقارنة المرجعية



6767

التغير في إجمالي األصول منذ 2002م:

التزال قيمة الصندوق تتعافى مقارنة بمستوى أدائه المرتفع 2007م قبل األزمة المالية العالمية.

وُيطــرح اقتــراح لتغييــرات فــي السياســات الخاصــة بكيفيــة اســتخدام االحتياطيــات فــي توزيــع المعاشــات ومزيــد 

مــن التنــوع فــي محافــظ اســتثمارية بديلــة لمواجهــة أثــر مثــل هــذه الضغــوط الســوقية فــي المســتقبل.

شكل )17(: قيمة األصول »أصول تحت اإلدارة« )بالمليون جنيه إسترليني( عبر عشر سنوات
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فــي ظــل اتجاهــات األداء الحاليــة والظــروف االقتصاديــة الســائدة، فــإن مــن المرجــح أن تقــوم كنيســة إنجلتــرا 

بتحقيــق أهدافهــا وتســتوفي بمنتهــى األريحيــة التزاماتهــا تجــاه توزيــع المعاشــات ألربــع ســنوات قادمــة. ومــع 

ذلــك، ال بــد مــن أن يتــوج ذلــك بخطــط طموحــة لزيــادة التوزيعــات غيــر المعاشــية لدعــم أغــراض أخــرى ذات 

صلــة بالمهــام. ويجــب وضــع حــد للتوزيعــات عنــد )283( مليــون جنيــه إســترليني مــن أجــل الحفــاظ علــى قاعــدة 

رأس مــال األصــول.

واليزال هناك احتياطيات سيولة أقل لمواجهة تأثير أي التصورات االقتصادية الكارثية في المستقبل.
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الملخــص:
ــا  ــرا وتقاريره ــة إنجلت ــمية لكنيس ــت الرس ــة /اإلنترن ــبكة العنكبوتي ــن الش ــة ضم ــات المعروض ــدم المعلوم ــا تق بينم

الســنوية ســجاًل حافــاًل بــاألداء، فإنــه -وكمــا هــو متوقــع- عندمــا ُينظــر إلــى أداء الكنيســة وفــق مصــادر معلومــات 

ا. ــدًّ ــة ج ــر مختلف ــات نظ ــة وجه ــن مالحظ ــتقلين، يمك ــوق المس ــي الس ــع وآراء محلل ــاق أوس ــى نط عل

كانــت كنيســة إنجلتــرا تواجــه فــي غالــب الوقــت تحديــات صعبــة ومثيــرة للجــدل تحــت أضــواء الــرأي العــام بشــأن 

سياســاتها االســتثمارية مقارنــة بمــا يحــدث فــي أرض الواقــع. وبكونهــا هيئــة دينيــة، فــإن المتوقــع منهــا المحافظــة 

علــى القيــم األخالقيــة عبــر جميــع نشــاطاتها. ومــن المتوقــع أيًضــا أن تتوافــق إســتراتيجياتها االســتثمارية مــع األســس 

األدبيــة غيــر الرأســمالية، واألخالقيــة والالهوتيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عنــد اختيــار محــل االســتثمار وكيفيــة 

تحصيــل الدخــل لدعــم رســالتها والعدالــة االقتصاديــة المفترضــة.

إن لــدى كنيســة إنجلتــرا أصــواًل كبيــرة تبلــغ قيمتهــا نحــو خمســة مليــارات جنيــه إســترليني، فضاًل عــن المســؤوليات 

الكبيــرة والتوقعــات وآراء الســمعة المتفاوتــة للغايــة عنــد جمهور.

رسائل متباينة:
تــم تغييــر هــدف الكنيســة للعوائــد الماليــة الســنوية الســابق، والــذي كان يســتهدف زيــادة العوائــد الماليــة عــن 

مؤشــر ســعر التجزئــة ب5% أو أكثــر، وربمــا يرجــع ذلــك إلى خطــر االنكمــاش والخســائر الفادحــة فــي 2009/2008م. 

وفــي عــام 2010م، أصبــح هــدف الكنيســة »كســب أكبــر قــدر ممكــن مــن المــال فــي ظــل الظــروف المتاحــة«. وهناك 

مؤشــر واضــح لمــا يعنيــه ذلــك فــي القســم الــذي يحمــل عنــوان: »تمويــل بعثــات / إرســاليات الكنيســة«؛ ولقــد 

ت هــذه  قامــت هيئــة مفوضــي  الكنيســة بفصــل ارتبــاط اســتثماراتها عــن تلــك التــي ترتبــط برســالة الكنيســة، وعــدَّ

الوظيفــة شــيًئا منفصــاًل تقــوم بـ«تغذيتــه«. وال تشــير هــذه االزدواجيــة فقــط إلــى انطبــاع الهوتــي ســيئ فحســب، بل 

تشــير أيًضــا إلــى إســتراتيجية تعتمــد علــى تســويغ القــرارات االســتثمارية بالغايــات بــداًل مــن الوســائل.
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أغراض االستثمار، واألخاقيات واآلداب:
ــل  ــن قب ــتثمار م ــرارات االس ــن ق ــالغ ع ــم اإلب ــث يت ــة؛ حي ــة الحالي ــا للسياس ــًدا أخالقيًّ ــل بع ــاك بالفع ــرى أن هن ن

كنيســة المجموعــة االستشــارية لالســتثمار األخالقــي، كمــا نــرى أن كنيســة إنجلتــرا ال تســتثمر فــي الشــركات 

التــي تــروج المــواد اإلباحيــة أو تــورد األســلحة، أو التــي يكــون أكثــر مــن )25%( مــن إجمالــي إيــرادات المجموعــة 

فــي منتجــات القمــار والتبــغ والمنتجــات ذات الصلــة بالتبــغ، وصناعــة أو البيــع المرخــص للمشــروبات الكحوليــة 

ــا )إقــراض عتبــة البــاب(، أو استنســاخ األجنــة البشــرية. والمعــدات العســكرية، والقــروض يتــم تحصيلهــا منزليًّ

ولكــن فــي ســياق الصــورة الكبيــرة، اليــزال كثيــر مــن النــاس يــرى ذلــك بمثابــة »غســل الكنيســة«، الــذي يســعى 

إلــى توفيــر نظافــة خارجيــة لشــيء مــا اليــزال مشــبوًها فــي أغلبــه، أو أســوأ مــن ذلــك.

ــرا مــن االســتثمار فــي شــركة  ــع كنيســة إنجلت ــم تمن ــال- ل ــى ســبيل المث ــة -عل ــن هــذه السياســة األخالقي ولك

ــث ُتســتخدم فــي الهــدم  ــى إســرائيل؛ حي ــع الجرافــات وتصدرهــا إل ــي ُتصنِّ ــة الت ــر(، الشــركة األمريكي )كاتربيلل

الجماعــي غيــر القانونــي للمنــازل الفلســطينية، وُيزعــم أيًضــا أنهــا متورطــة فــي مقتــل ناشــط ســالم ورجــل عاجــز. 

وعندمــا قامــت الكنيســة أخيــًرا ببيــع حصصهــا بعــد الضغــط مــن مجمعــه الكنســي العــام -مــن بيــن آخريــن- أكــدت 

أنهــا قامــت بذلــك ألســباب تمويليــة وليســت أخالقيــة؛ ممــا يبيــن أيًضــا أنهــا َتُعــدُّ كالًّ مــن التمويــل واألخالقيــات 

صنفيــن منفصليــن. لــذا ُيعــد هــذا خطيــًرا وازدواجيــة غيــر الهوتيــة مجــدًدا.

ــه إســترليني فــي شــركتي )تيســكو(  وكانــت الكنيســة تملــك اســتثمارات مجمعــة بأكثــر مــن )60( مليــون جني

ــر  ــة ألكب ــدن للغاي ــي مت ــف أخالق ــي تصني ــتركان ف ــركات تش ــة الش ــن عمالق ــان م ــا اثنت ــر(، وهم و)يونيليف

)100( شــركة فــي بريطانيــا. وجــاءت )تســكو( باألخــص جــاءت فــي االنتقــادات بشــأن اســتغالل عمــال النســيج فــي 

الهنــد والمملكــة المتحــدة، وفــي طــرد الشــركات المحليــة مــن البلــدات والقــرى، واســتخدام قوتهــا لتأميــن اإلذن 

ــة مــن الســكان. ــى الرغــم مــن اعتراضــات قوي بالتخطيــط عل

وقــد وجــدت كنيســة إنجلتــرا نفســها أيًضــا علــى خــالف مــع نشــطاء الكنيســة والتنميــة؛ حيــث أدانــت كل مــن 

ــر  ــة، ومؤتم ــاقفة األنجليكاني ــاج، واألس ــى االحتي ــرب عل ــود CAFOD(، والح ــة )كاف ــة الكاثوليكي ــة المعون وكال
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أســاقفة الكاثوليــك فــي الفلبيــن جميــع شــركات التعديــن مثــل: )بــي اتــش بــي بيليتــون(، و)ريــو تينتــو(، و)أنجلو( 

األمريكيــة النتهاكهــا حقــوق اإلنســان وتدميــر البيئــة. وكان لــدى الكنيســة حصــة مشــتركة بـــ)62( مليــون جنيــه 

إســترليني فــي هــذه الشــركات الثــالث وحدهــا منــذ فتــرة ليســت بالبعيــدة.

ا ومتنوعــة بشــأن الغــرض والرســالة  ونــرى أن حجــج النقــاد والدفاعــات التــي طرحهــا رجــال الديــن واســعة جــدًّ

ــه  ــك فإن ــر، ومــع ذل ــاش خــارج ســياق هــذا التقري ــع هــذا النق ــي. ويق واألخــالق واالقتصــاد ذي األســاس الالهوت

ــة تســتند إليهــا. موضــوع مهــم ومثيــر لالهتمــام حــول مؤسســة ذات رســالة ديني

ومــع ذلــك فــإن شــيًئا واحــًدا واضًحــا، هــو أن سياســات االســتثمار وتقنيــات إدارة الصناديــق فــي كنيســة إنجلتــرا 

ــكات  ــراء الممتل ــر خب ــث يدي ــرى؛ حي ــق األخ ــات والصنادي ــم المؤسس ــن معظ ــر ع ــد كبي ــى ح ــة إل ــت مختلف ليس

واألســواق الماليــة مــن ذوي الخبــرة هــذه االســتثمارات، وتكــون ألســبقية تحقيــق مكاســب ماليــة األولويــة بســبب 

المخــاوف االجتماعيــة واألخالقيــة والدينيــة علــى نطــاق أوســع.

ــه مخصصــات أصــول وإســتراتيجيات االســتثمار إلــى هيئــة مفوضــي الكنيســة بالنوايــا الحســنة، وفــي حيــن  وُتوجَّ

ــى  ــرا تســعى باســتمرار إل ــا، إال أن كنيســة إنجلت ــا والســيطرة عليه ــع تصعــب إدارته ــى أرض الواق ــق عل أن الحقائ

ا. تصحيــح أي أخطــاء بقــدر مــا ُيمكــن إنســانيًّ

أداء إدارة الصندوق:
ــة  ــل مجموع ــد مقاب ــن متوســط   العوائ ــة بي ــث المقارن ــت أداء أســواق األســهم مــن حي ــد فاق ــق ق ــدو أن الصنادي يب

ــا فــي توقعــه  مقارنــة النظيــر )دابليــو إم جميــع مجموعــة الصناديــق(. ومــع ذلــك، نــرى أن الصنــدوق كان بطيًئ

ــة  ــة المالي ــالل األزم ــه خ ــت ب ــي لحق ــائر الت ــن الخس ــك م ــح ذل ــث يتض ــادي؛ حي ــط االقتص ــع الضغ ــه م وتعامل

عــام 2008م وأزمــة الديــون األوروبيــة عــام 2011م. لــذا نوصــي باســتخدام نمــاذج توزيــع األصــول األكثــر تطــوًرا 

لتقليــل المخاطــر الشــاملة. وفــي الواقــع، فــإن مــن المثيــر لالهتمــام، أن توزيــع األصــول والمزيــج العــام للمحفظــة 

ــرة  ــتحق نظ ــيًئا يس ــذا ش ــون ه ــد يك ــة، وق ــق الخيري ــة الصنادي ــو إم( لمجموع ــر )دابلي ــن مؤش ــة ع ــف للغاي مختل

عــن قــرب. وإلــى جانــب المبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة، ال توجــد لــدى هيئــة مفوضــي الكنيســة أي قيــود محــددة 
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لفئــات األصــول. وينعكــس اختيــار أنــواع االســتثمار مــن خــالل الســوق المالــي وخلفيــات وخبــرات إدارة اســتثمار 

ــن  ــد م ــع مزي ــى وض ــي النظــر إل ــس ف ــب المجل ــد يرغ ــم. وق ــم موظفيه ــين وطاق ــن الرئيس ــركات للمفوضي الش

ــة المتعلقــة باألهــداف اإلســتراتيجية المهمــة األخــرى لالســتثمار، ومــن ثــم يمكــن اســتخدامها  ــادئ التوجيهي المب

ــادئ التوجيهيــة األخالقيــة القائمــة لتوجيــه مزيــد مــن االســتثمارات بشــكل منهجــي. ــا إلــى جنــب مــع المب جنًب

االستنتاج:
يعمــل كل مــن ذراع االســتثمار والــذراع الخيــري للصنــدوق تحــت تأثيــر توجــه عقــدي راســخ، يحكــم قراراتهمــا 

فــي محــل االســتثمار والكينونــة التــي ســتمول. وهنــاك تصريــح واضــح عــن أنــواع الشــركات التــي لــن يســتثمر 

الصنــدوق فيهــا، والســيما الشــركات ذات العالقــة باألنشــطة غيــر الالئقــة وفًقــا للمعاييــر.

ــد قيمــة  ــي أن تزي ــه ال ينبغ ــي الرســمي أن ــدأ التوجيه ــث يحــدد المب ــو مــن الجــدل؛ حي إن هــذه الممارســة ال تخل

التــداول التــي تأتــي مــن مثــل هــذه المصــادر غيــر الالئقــة علــى )25%(. وهــذا ُيصبــح أمــًرا مشــكوًكا فيــه عندمــا 

ــا  ــة، لديه ــر أخالقي ــا فــي صناعــات غي ــا رئيًس ــي تعــد العًب ــرة المتنوعــة، الت ــًدا مــن الشــركات الكبي نــرى أن عدي

مصالــح واســعة فــي صناعــات أخــرى، ومــن ثــم تحقــق حــد الـــ)25%(. ويتألــف مجلــس الحــكام فــي أغلبــه مــن رجــال 

الديــن، ومــن ثــم فهــم يضمنــون التمســك بمبــادئ الكنيســة فــي أنشــطتهم.

قــد يرغــب الصنــدوق فــي إعــادة النظــر حيــال التحيــز التاريخــي نحــو االســتثمار فــي الممتلــكات عــن طريــق الحــد 

ــا عنــد 37%(، وإعــادة االســتثمار فــي األســهم. وهــذا ســوف يســمح لهــم بمزيــد مــن  مــن اســتثمارات ممتلكاتهــم )حاليًّ

تنويــع المخاطــر، ولكــن األهــم أنــه سيفســح المجــال أيًضــا لمجموعــة أكثــر عولمــة مــن الملكيــات )ُيمكــن تحقيــق 

مكاســب أفضــل خاصــة فــي االقتصــادات الناشــئة(؛ حيــث كانــت االســتثمارات العقاريــة تميــل إلــى االنحيــاز للمملكــة 

. ة لمتحد ا

وعموًمــا، فــإن مــا يجعــل الصنــدوق فريــًدا مــن نوعــه هــو توجهــه الدينــي القــوي الــذي ينعكــس فــي الممارســات 

ــه يــزود  ــى مــن األصــول، ولكن ــدات أعل ــق عائ ــًدا مــن حيــث تحقي ــة. وقــد يكــون هــذا مقي االســتثمارية والتمويلي

التوجيــه اإلســتراتيجي لمبــادرات التمويــل. لــذا فــإن الخطــوات التاليــة لتطــور الصنــدوق هــو أن يقــوم بهيكلــة أكبر 
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تســاعده فــي تنفيــذ اإلســتراتيجية. وهــذا سيشــمل -مــن بيــن أشــياء أخــرى- تحديــد وتركيــز التمويــل فــي مجــاالت 

ــا،  ــا مهمًّ ــل إصــالح السياســات هدًف ــل، وجع ــر المماث ــي المؤسســات ذات التفكي ــًدا مــن المشــاركات ف ــة، ومزي معين

والعمــل علــى معالجــة األســباب المعقــدة للقضايــا االجتماعيــة، وليــس فقــط األعــراض.
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