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أصــل هــذه المــادة دراســة أعدتهــا إحــدى الجهــات االستشــارية األجنبيــة
بطلــب مــن شــركة أوقــاف ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي القابضــة ،وكان
أصلهــا معــداً باللغــة اإلنجليزيــة.
اآلراء الــواردة فــي هــذه الدراســة ال يمكــن اعتبارهــا آراءاً لشــركة أوقــاف
ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي القابضــة.
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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وقف (ويلكوم)  -نبذة عن الشركة
تاريخ الشركة:
(هنري ويلكوم) (1853م 1936 -م):
ُولــد (هنــري ويلكــوم) عــام 1853م فــي منطقــة ريفيــة تحيــط بمدينــة (ألمونــد ،ويسكونســن) ،فــي الواليــات المتحدة
األمريكيــة .وقــد كان والــده واثنــان مــن أعمامــه قساوســة فــي كنيســة (أدفنتســت ســكند) ،ممــا أســهم فــي نشــأة
(ويلكــوم) الصغيــر نشــأة عقديــة قويــة .كان (ويلكــوم) يحمــل نســخة مــن االنجيــل معــه فــي معظــم األوقــات فــي
الحقــا.
ـم فــي حياتــه
ً
ـر عظيـ ٌ
مقــر المؤسســة فــي شــارع (يوســتن) ،وقــد كان التوجــه العقــدي لــه أثـ ٌ

•الحياة المهنية المبكرة:
تولــى أحــد أعمامــه اآلخريــن ،طبيــب البلــدة وصاحــب متجــر لألدويــة ،توظيــف (ويلكــوم) لمســاعدته فــي إدارة
أعمالــه .وعندمــا كان (ويلكــوم) فــي السادســة عشــرة مــن عمــره ،أدرك قيمــة التســويق والترويــج حيــن أعلــن
عــن «حبــر (ويلكــوم) الســحري» الــذي باعــه علــى أنــه حبــر ســري يتحــول إلــى لــون أســود عنــد تقريبــه مــن
النــار ،وفــي حقيقــة األمــر ،لــم يكــن هــذا الحبــر ســوى عصــارة ليمــون .وفــي فتــرة الحقــة مــن حياتــه ،عبــر
(ويلكــوم) عــن هــذه القيمــة قائـاً« :أرى أن مصلحــة عديــد مــن المؤسســات وجميــع األطــراف المعنيــة تتمثــل
فــي زيــادة وســائلها الدعائيــة واإلعالنيــة ووســائل الترويــج األخــرى ،باســتمرار؛ لمــا ســينعكس عليهــا مــن نمــو
فــي حجــم اإلنتــاج واألربــاح ».وقــد كان هــذا المفهــوم الراســخ عــن قــوة الترويــج الدعائــي هــو اإلطــار الــذي
شــكل جميــع مســاعي (ويلكــوم) التجاريــة الالحقــة .التحــق (ويلكــوم) بكليــة الصيدلــة فــي جامعــة (فيالديلفيــا)،
وعمــل بعــد التخــرج مندو ًبــا لمبيعــات األدويــة.
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•الفرص في المملكة المتحدة:
ـدا مــن األدويــة
كان فــي المملكــة المتحــدة آنــذاك عــدد قليــل مــن شــركات تصنيــع األدويــة وعــدد قليــل جـ ًّ
المنتجــة علــى نطــاق واســع ،وكان الصيادلــة ي ّتبعــون الطريقــة التقليديــة لتصنيــع األدويــة ،وهــي األقــل دقــة
وتســتغرق وق ًتــا طوي ـاً.
ـوقا جديــداً ،وأدرك (بــوروز) ذلــك ،وهــو صديــق مقــرب لـ(ويلكــوم) منــذ
وقــد كانــت المملكــة المتحــدة سـ ً
الكليــة وزميــل عمــل ،حيــث كان يعمــل فــي اســتيراد وتســويق األدويــة فــي (لنــدن) منــذ عــام 1878م  ،فــأدرك
أنــه قــد يســتطيع تحقيــق ثــروة عــن طريــق اســتيراد أقــراص مضغوطــة مــن الواليــات المتحــدة وتســويقها فــي
إنجلتــرا وأوروبــا .فكتــب إلــى (ويلكــوم) يدعــوه إلــى االنضمــام إلــى مشــروعه ،فوصــل (ويلكــوم) إلــى (لنــدن)
فــي مايــو عــام 1880م.

•إطالق أعمال (ويلكوم) التجارية:
بحلــول عــام 1882م ،أقيمــت شــركة (بــوروز ويلكــوم) وشــركاه ،وباشــرت الشــركة أعمالهــا فــي صناعــة
نجاحــا فور ًّيــا فــي المملكــة المتحــدة ،وســرعان
األدويــة .وحققــت األدويــة المضغوطــة التــي تصنعهــا الشــركة
ً
مــا احتاجــت الشــركة إلــى مصنــع أكبر .وفــي عــام 1884م ،ســجلت شــركة (بــوروز ويلكــوم) وشــركاه العالمة
التجاريــة (تابلويــد) ،وهــي كلمــة صاغهــا (ويلكــوم) بدمــج كلمتــي (تابلــت) و(ألقالويــد) لتــدل علــى األقــراص
التــي تصنعهــا شــركته .وفــي عــام 1888م ،قــام (ويلكــوم) بتشــكيل فريــق مــن المهندســين لتصميــم آالت هندســية
أفضــل مــن اآلالت الموجــودة حال ًّيــا بعــد مــا نالــه اإلحبــاط مــن قصــور هــذه اآلالت وبطئهــا وعــدم قدرتهــا
علــى الوفــاء بمتطلبــات اإلنتــاج .وآل بهــم األمــر إلــى صناعــة آلــة تســتطيع معالجــة ( )600قــرص مضغــوط
فــي الدقيقــة ،مــع معالجــة كل قــرص بمعيــار دقيــق غيــر مســبوق .وأعطــى هــذا شــركة (بــوروز ويلكــوم)
وشــركاه الريــادة أمــام منافســيها وعــزز هيمنتهــا فــي الســوق.
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•البحث واالبتكار والنمو:
فــي أوائــل الثمانينــات ،أنشــأ (ويلكــوم) مختبــرات أبحــاث فســيولوجية إلنتــاج األمصــال المضــادة للســموم
للتحصيــن ضــد الدفتريــا ،أكبــر جرثومــة قاتلــة فــي ذلــك الوقــت .وبــاع (ويلكــوم) هــذا المضــاد بأرخــص
الحقــا حجــم اإلنتــاج ،إلــى أن تمك َّنــت الشــركة مــن تحقيــق األربــاح.
األســعار (أقــل مــن ســعر التكلفــة) ،ثــم زاد
ً
وفــي العــام التالــي ،وســع (ويلكــوم) أنشــطته البحثيــة لتشــمل التجــارب الكيميائيــة ،فأنشــأ مختبــرات األبحــاث
الكيميائيــة.
إن التــزام (ويلكــوم) بتطبيــق خطــة أعمــال علميــة واســعة معتمــدة علــى تقــدم المعرفــة ،إضافــة إلــى عــدم
إصــراره علــى توجيــه جهــود طاقــم الباحثيــن لديــه إلــى تحقيــق النجــاح التجــاري البحــت ،كانــا مــن األمــور
الجوهريــة التــي أســهمت فــي نجــاح مختبراتــه البحثيــة.
منــح (ويلكــوم) الباحثيــن منــذ البدايــة حريــة الســعي وراء اهتماماتهــم البحثيــة ونشــر النتائــج فــي نشــرات
أكاديميــة دوريــة مثــل «مجلــة المجتمــع الكيميائــي» ،فــأ ّدت حريــة النشــر -دون إشــراف الشــركة ،أو الخــوف
مهمــا فــي تمكيــن (ويلكــوم) مــن اســتقطاب بعــض مــن
مــن خســارة قيمــة معرفيــة للشــركات المنافســةً -
دورا ًّ
بالغــا فــي نهــج وقــف
ـرا ً
أبــرع األكاديمييــن فــي العالــم للعمــل لديــه .وقــد أثــر هــذا التوجــه األكاديمــي تأثيـ ً
(ويلكــوم) المســتقبلي لتقديــم المنــح كمــا هــو محــدد فــي وصيــة (ويلكــوم).

•(ويلكوم) يتولى زمام األعمال بصورة كاملة:
فــي عــام 1895م ،تُوفــي (ســايالس بــوروز) شــريك (ويلكــوم) إثــر إصابتــه بالتهــاب رئــوي ،فتولــى (ويلكــوم)
وفقــا لرغبتــه الشــخصية .ومــن ثــم كانــت
زمــام الشــركة بصــورة كاملــة مك ّنتــه مــن تشــكيل الشــركة ً
العشــرون ســنة الالحقــة حتــى انــدالع الحــرب العالميــة األولــى ،فتــرة توســع كبيــرة فــي عهــد شــركة
األدويــة .وافتُتــح أول فــرع خــارج البــاد فــي (ســيدني) عــام 1898م .وبحلــول عــام 1912م افتُتحــت ســبعة فــروع
أخــرى فــي( :نيويــورك ،ومونتريــال ،وبوينــس آيــرس ،وكيــب تــاون ،وميــان ،وشــنغهاي ،وبومبــاي).
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وســرعان مــا أصبــح (ويلكــوم) شــخصية بــارزة فــي مجــال الصناعــات الدوائيــة البريطانيــة ،بعــد النجــاح الهائــل
الــذي حققتــه أعمــال الشــركة فــي تصنيــع األدويــة واألبحــاث الرائــدة التــي أخرجتهــا مختبــرات إنجلتــرا
وأفريقيــا .غيــر أنــه فــي ظــل عــدم وجــود شــخص مؤهــل يتســلم مــن (ويلكــوم) زمــام امبراطوريتــه (حيــث
اهتمامــا بمجــال الزراعــة عــن الصيدلــة)،
خــاض تجربــة طــاق مريــرة مــع زوجتــه ،وكان ابنــه الوحيــد أكثــر
ً
ـرس
ً
وانطالقــا مــن المبــدأ العقــدي القــوي للغايــة الــذي نشــأ عليــه فــي فتــرة شــبابه ،قــرر (ويلكــوم) أن يكـ ِّ
ســنواته األخيــرة لتعزيــز وضــع مؤسســاته العديــدة ،والقيــام بالترتيبــات الالزمــة حتــى تنتفــع البشــرية مــن
األعمــال التــي قــام بهــا فــي حياتــه.

•مؤسسة (ويلكوم) المحدودة:
ـركة قابضــة خاصــة؛ بحيــث تكــون الجهــة
فــي ينايــر 1924م ،ســجل (ويلكــوم) مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة شـ
ً
التــي ســتتولى التنســيق والتحكــم فــي كل مصالحــه المتنوعــة .ثــم اندرجت شــركة (بــوروز ويلكوم) وشــركاه
تحــت اســم مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة ،وأدرجــت جميــع الفــروع الخارجيــة الرئيســة شــركات خاصــة
أيضــا .وعلــى غــرار ذلــك ،أصبحــت المتاحــف والمختبــرات
منفصلــة ،تملكهــا مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة ً
أصــو ً
ال للشــركة القابضــة .وظــل مقــر مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة كمــا هــو فــي (ســنوهل ،هولبــورن)،
ـابقا .وبقــي (ويلكــوم) المســاهم ومديــر اإلدارة الوحيــد
مقــر المكاتــب اإلداريــة لـ(بــوروز ويلكــوم) وشــركاه سـ ً
للمؤسســة ،واســتخدم توزيعــات األربــاح لصالــح اهتماماتــه غيــر التجاريــة الخاصــة بشــراء وترويــج مجموعتــه
الواســعة مــن التحــف الطبيــة والثقافيــة.

•معهد (ويلكوم) لألبحاث:
علــى الرغــم مــن قيــام (ويلكــوم) بتجميــع كل مشــروعاته تحــت جهــة إداريــة واحــدة ،إال أن المختبــرات،
فعليــا متناثــرة فــي (لنــدن ،وبكنهــام ودارتفــورد) .لــذا بــدأ
والمتاحــف ،والمكتبــة ،ومصنــع اإلنتــاج التــزال ًّ
(ويلكــوم) فــي أواســط العشــرينات بالبحــث عــن مبنــى مناســب ليجمــع فيــه أنشــطته العديــدة تحــت ســقف
موقعــا فــي طريــق (يوســتن) ،فــي (لنــدن) ،ووضــع حجــر األســاس
واحــد .وفــي عــام 1930م ،اشــترى (ويلكــوم)
ً
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لمعهــد أبحــاث (ويلكــوم) عــام 1931م (أعيــدت تســميته بمبنــى (ويلكــوم) عــام 1955م) .واكتمــل البنــاء عــام 1932م،
ومــن ثــم انتقــل إليهــا مكتــب البحــث العلمــي االســتوائي ،ومتحــف العلــوم الطبيــة ،ومتحــف التاريــخ الطبــي،
ومختبــرات األبحــاث الكيميائيــة.
وفــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة دمــرت القذائــف مقــر مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة فــي (ســنوهل) ،ثــم
ُأعيــد بناؤهــا داخــل معهــد أبحــاث (ويلكــوم)؛ حيــث ُوضعــت فــي الموقــع المخصــص لعــرض أغــراض متحــف
كنــت).
(ويلكــوم) ،وعــادت مختبــرات األبحــاث الكيميائيــة أدراجهــا إلــى (بكنهــامِ ،
وقــد وهــب (ويلكــوم) فــي وصيــة التــي وقعهــا فــي  29فبرايــر عــام 1932م ،كامــل رأس مــال شــركته ،مؤسســة
المعيــن مســؤولية إنفــاق الدخــل
(ويلكــوم) المحــدودة ،إلــى وقــف (ويلكــوم)؛ حيــث يتولــى مجلــس األمنــاء ُ
وفقــا لرغبــات (ويلكــوم) .وفــي وقــت الحــق مــن ذلــك العــام ،اختيــر (ويلكــوم) لنيــل زمالــة الجمعيــة الملكيــة،
ً
ومنحــه الملــك (جــورج الخامــس) لقــب (فــارس).
وبعــد أربــع ســنوات ،فــي  25يوليــو عــام 1936م ،توفــي (هنــري ويلكــوم) فــي مستشــفى (لنــدن) بعــد أن بلــغ مــن
عامــا.
العمــر (ً )82
وقــد أثمــر التــزام (ويلكــوم) الصــارم نحــو تحســين صحــة اإلنســان مــن خــال البحــث ،وحبــه للفنــون ،وعلــم
الشــفاء عــن إنشــاء وقــف (ويلكــوم).
ويوضــح الشــكل ( )1تطــور األعمــال فــي أثنــاء فتــرة حيــاة (هنــري ويلكــوم) واللحظــات الرئيســة الفاصلــة ذات
الصلــة بوقــف (ويلكــوم).
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المؤسسة الخيرية
تأسيس وقف (ويلكوم):

«فــي ظــل اإلمكانــات التطوريــة الهائلــة فــي علــم الكيميــاء ،وعلــم الجراثيــم ،وعلــم الصيدلــة ،والعلــوم الطبيــة
المســاعدةُ ...يتوقــع أن تتســع المجــاالت المفتوحــة أمــام الشــركات المنتجــة إلــى قــرون قادمــة» (وصيــة الســير
هنــري ويلكــوم).
«يحمــل الوقــف مهمــة كبيــرة علــى عاتقــه ،وســيزيد حجمهــا فــي الجيــل القــادم عمــا هــو الحــال فــي هــذا الجيــل.
وســيقع علــى عاتــق األمنــاء -والســيما أولئــك الذيــن يمثلــون الطــب والعلــوم المســاعدة -مســؤولية كبيــرة فــي
عامــا ،ليــس واج ًبــا نحــو الماضــي
اختيــار االســتثمار المسـ ِ
ـتحق للمبالــغ المتوافــرة ...إن قبــول الوقــف يعــد واج ًبــا ًّ
أيضــا نحــو المســتقبل ،مــن حيــث العمــل
الموصــي ،بــل واج ًبــا ً
فحســب ،مــن حيــث تنفيــذ الــرؤى الخيريــة لرغبــات ُ
مــع إمكانــات متعــددة لــم تخطــر علــى البــال مــن قبــل ،وقــد تكــون بــدأت بســبب هــذا اإلرث» (افتتاحيــة المجلــة
الطبيــة البريطانيــة ،عــام 1936م).
وفقــا لتوجيهــات وصيــة الســير (هنــري ويلكــوم) عــام 1936م؛ حيــث نــص (ويلكــوم) فــي
ُأنشــئ وقــف (ويلكــوم) ً
وصيتــه علــى رغبتــه فــي وقــف كامــل رأس مــال مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة عنــد وفاتــه ،علــى أن يكــون الوقــف
تحــت وصايــة خمســة أمنــاء معينيــن.
وجميــع األمنــاء الذيــن ذكرهــم (ويلكــوم) فــي وصيتــه كانــوا معــارف عمــل أو معــارف شــخصية .كمــا اختــار
ـدا أخصائييــن قانونييــن ،ومحاســ ًبا ،وطبيبيــن متخصصيــن.
لتشــكيل المجلــس التأسيســي لألمنــاء تحديـ ً
أيضــا حــدد (ويلكــوم) أنــه يجــب تخصيــص العوائــد مــن رأس مــال الشــركة لغرضيــن رئيســين:
وفــي وصيتــه ً
تقــدم األبحــاث العلميــة والطبيــة التــي تحســن الرفاهيــة البشــرية ،وتأســيس التوســع البحثــي فــي تاريــخ الطــب
والمحافظــة عليــه.
دقيقــا فــي عــرض رؤيتــه ،فقــد تمكــن األمنــاء مــن البــدء بهيكلــة سياســة تقديــم المنــح
وحيــث إن (ويلكــوم) كان ً
بطــرق تضمــن تحقيــق مصالحــه واهتماماتــه فــي المســتقبل.
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نبذة عن الشخصيات الرئيسة في الفترة األولى1871:م 1938 -م):
جورج هدسون ليال إم بي إي ( 1871م 1938 -م):
–رئيس مجلس اإلدارة
المؤسس (1936م1938-م)
ِّ
ـريكا فــي شــركة
كان (ليــال) يعمــل فــي الصرافــة التجاريــة وفــي المحامــاة .وفــي عــام 1930م ،أصبــح (ليــال) شـ ً
(ماركبــي ،ســتيوارت أنــد واديســون) ،المستشــار القانونــي لشــركة (ويلكــوم) .وكان أول أميــن ُيذكــر اســمه
فــي وصيــة (ويلكــوم) ،ومــن ثــم باشــر منصبــه فــي رئاســة مجلــس األمنــاء فــور تأســيس المجلــس .وأخــذ علــى
ـرا مــن المهــام اإلداريــة المحــددة فــي الوصيــة ،ولكنــه ُأصيــب بمــرض خطيــر وتوفــي عــام 1938م.
عاتقــه كثيـ ً

د.هنري دايل أو إم ،جي بي إي ،كاي تي ،إف آر إس ،إم آي ،إم دي ،إف آر سي بي (1875م 1968 -م):
مؤسس (1936م) والرئيس الثاني لمجلس األمناء (1938م1960-م)
–أمين ِّ
بحثيا
درس (د.دايــل) علــم الفســيولوجيا فــي جامعــة (كامبريــدج) وجامعــة (كليــة لنــدن) .وكان يشــغل منص ًبــا
ًّ
صاص ًّيــا فــي علــم
فــي مختبــرات أبحــاث (ويلكــوم) الفســيولوجية مــدة عشــر ســنوات؛ حيــث بــدأ بوصفــه اخ ِت ِ
األدويــة ثــم مديــر إدارة .وحصــل علــى جائــزة (نوبــل) بالمشــاركة فــي الفســيولوجيا عــام 1936م .وقــد كان
حريصــا علــى اإلســراع فــي جنــي ثمــار الفوائــد العالجيــة مــن االكتشــافات العلميــة ،ومــن ثــم كان ذلــك
ً
رئيســا وقو ًّيــا إلــى ســعيه فــي مبــادرة وضــع معاييــر دوليــة للهرمونــات والفيتامينــات .كان (د.دايــل) أحــد
دافعــا
ً
ً
األمنــاء مــن «العلمــاء» المذكــورة أســماؤهم فــي وصيــة (ويلكــوم) .وفــي عــام 1938م ،خلــف (د.دايــل) (جــورج
ـارا
هدســون ليــال) فــي رئاســة مجلــس األمنــاء .وبقــى (د.دايــل) رئيــس المجلــس حتــى عــام 1960م ،ثــم مستشـ ً
علم ًّيــا حتــى 1968م .وكان مســؤو ً
ال إلــى حــد كبيــر عــن تأســيس سياســة الوقــف فــي تقديــم المنــح.
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كلود بولوك (1880م1969-م):
مؤسس (1936م 1961 -م)
–أمين ِّ
ـريكا لـ(ليــال) فــي شــركة (ماركبــي ،ســتيوارت أنــد واديســون) ،المستشــار
كان الســيد (بولــوك) محام ًيــا وشـ ً
القانونــي لوقــف (ويلكــوم) .وجن ًبــا إلــى جنــب مــع (ليــال) ،كان (بولــوك) مــن بيــن األمنــاء الخمســة
المؤسســين
ِّ
الذيــن ذُكــرت أســماؤهم فــي وصيــة (ويلكــوم) لشــغل صفــة المتخصــص القانونــي .وقــد قــام (بولوك) بمســاعدة
(ويلكــوم) فــي كتابــة وصيتــه ،وإلحــاق مذكــرة توضيحيــة بهــا ،ومــن ثــم كان وضــع (بولــوك) مثال ًّيــا ليــدرك
أهــداف (ويلكــوم) وتنفيــذ مقاصــده وغاياتــه.د.

توماس إليوت سي بي إي ،دي إس أو ،إف آر اس ،إم آي ،إم دي ،إف آر سي بي (1877م 1961 -م):
د.توماس إليوت سي بي إي ،دي إس أو ،إف آر اس ،إم آي ،إم دي ،إف آر سي بي (1877م 1961 -م):
مؤسس (1936م 1955 -م)
–أمين ِّ
ـوا مــن
درس (د.إليــوت) علــم الفســيولوجيا فــي جامعــة (كامبريــدح)ُ .
وع ِّيــن فــي مجلــس األمنــاء بوصفــه عضـ ً
ذوي الخبــرة الخاصــة فــي أبحــاث الطــب والعلــوم الطبيــة المســاعدة .وجن ًبــا إلــى جنــب مــع (دايــل)،
العضويــن َ
ـرا مــن األعمــال اإلداريــة الخاصــة بتدشــين برنامــج الوقــف لألبحــاث الطبيــة.
أخــذ (إليــوت) علــى عاتقــه كثيـ ً
أيضــا مهمــة أرشــفة أبحــاث (ويلكــوم) وتصنيفهــا.
وتولــى ً

مارتن برايس إف سي آي (1884م 1972 -م):
مؤسس (1936م 1965 -م)
–أمين ِّ
رئيســا فــي (فاينــي ،برايــس أنــد جودييــر) ،مكتــب المحاســبة الــذي اســتعان بــه
ـريكا
كان الســيد (برايــس) شـ ً
ً
ووفقــا لمــا جــاء فــي وصيــة (ويلكــوم)ُ ،ع ِّيــن ضمــن األمنــاء لتولــي مســؤولية الشــؤون الماليــة.
(ويلكــوم).
ً
تولــى (برايــس) العديــد مــن أعمــال التثميــن والمفاوضــات علــى الوصيــة ،وكان مــن أقــدم األمنــاء
المؤسســين
ِّ
الذيــن عملــوا فــي خدمــة الوقــف.
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د.بيتر ويليامز سي بي إي ،إف آر سي بي (1925م :) -
–سكرتير (1965م1969-م) وأول مدير (1969م1991-م)
عمــل (د.ويليــام) فــي مجــال البحــث فــي الطــب االســتوائي فــي مجلــس األبحــاث الطبيــة .والتحــق بوقــف
ـكرتيرا لألمنــاء عــام 1965م .وفــي عــام 1969م ،أصبــح أول مديــر للوقــف .وقــد
(ويلكــوم) عــام 1960م ،وأصبــح سـ
ً
موظفــا عنــد تقاعــده فــي عــام 1991م.
باشــر عملــه بطاقــم مــن أربعــة موظفيــن ،وزاد العــدد إلــى أن بلــغ ()180
ً
ـرا ،كان يدعــو إلــى أن يتولــى إدارة تمويــل العلــوم مجموعــة مــن الموظفيــن ذوي خبــرة
وأثنــاء عملــه مديـ ً
فــي العلــوم الســريرية والمخبريــة ،حيــث إنهــم يســتطيعون مخاطبــة مجتمــع األبحــاث باللغــة التــي يفهمونهــا.
مهتمــا غايــة االهتمــام بتاريــخ الطــب ،وقــد أســس نــادي (هيــق) ،وهــو مؤسســة بحثيــة تضــم مديــري إدارة
وكان
ًّ
صناديــق الوقــف األوروبيــة الكبــرى.
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الفترة األولى للوقف:
عقــب وفــاة (ويلكــوم) ،اضطــر األمنــاء إلــى معالجــة عــدة أمــور مؤسســية ملحــة؛ حيــث كان (ويلكــوم) هو الشــخص
دومــا فــي مقاليــد أمــور مؤسســة (ويلكــوم) ،فاضطــر مجلــس األمنــاء إلــى تعييــن مجلــس إدارة لمتابعــة
المتحكــم ً
المصالــح التجاريــة القائمــة.

الهيكلة األولى للمؤسسة:

شكل ( :)2التكوين والهيكلة المبدئية لوقف (ويلكوم)
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أيضا اتخاذ قرار حيال مجموعات (ويلكوم) من القطع األثرية الطبية ،التي لم تكن قد ُف ِّرغت محتوياتها
كان على األمناء ً
بعد في المخزن وقت وفاته .وتفاقم هذا االرتباك بسبب أن متاحف ومجموعات (ويلكوم) كانت رسم ًّيا من أصول
المؤسسة.
ـاكا قانونييــن لمتحــف التاريــخ الطبــي والمكتبــة الطبيــة ،فــي
ولتيســير األمــور ،قــرر األمنــاء تنصيــب أنفســهم مـ ً
حيــن ظلــت مختبــرات األبحــاث أصــو ً
ال لمؤسســة (ويلكــوم) كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (.)2

التطور الالحق للوقف:
لقــد كان لتعقيــد شــؤون وقــف (ويلكــوم) ومؤسســاته المتنوعــة -مــع الحاجــة الملحــة إلــى دفــع الضرائــب العقاريــة
منخفضــا نســب ًّيا فــي ســنواته العشــرين األولــى .ونتيجة
الضخمــة عنــد وفــاة (ويلكــوم)  -دور فــي إبقــاء دخــل الوقــف
ً
لذلــك ،بلــغ إجمالــي اإلنفــاق الخيــري للفتــرة بأكملهــا ( )1.2مليــون جنيــه إســترليني ،ولكــن منــذ عــام 1966م إلــى
1986م ،نمــت مؤسســة (ويلكــوم) مــن كونهــا شــركة أدويــة بمبيعــات تُقــدر بـــ( )32مليــون جنيــه إســترليني إلــى
شــركة تقــدر مبيعاتهــا بمــا يزيــد علــى ( )500مليــون جنيــه إســترليني؛ حيــث أتاحــت هــذه القفــزة العاليــة فــي
وأيضــا ،وفــي الفتــرة نفســها الزمنيــة ،تطــورت
المبيعــات واألربــاح زيــادة تمويــل األبحــاث العلميــة بشــكل كبيــر.
ً
الهيكلــة اإلداريــة التــي تديــر منهجيــات وأســاليب التمويــل بصــورة أكبــر.
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تغييرات في هيكلة المؤسسة:

شكل ( :)3إعادة هيكلة وقف (ويلكوم)

ظــل وقــف (ويلكــوم) ،حتــى أوائــل الثمانينيــات ،المســاهم الوحيــد فــي مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة (الشــكل.)2 :
وبنهايــة عــام 1985م ،بلــغ مخصــص المنــح الخــاص بوقــف (ويلكــوم) مبلــغ ( )26.5مليــون جنيــه إســترلينيُ ،
وثمنــت
مؤسســة (ويلكــوم) بقيمــة مليــار جنيــه إســترليني .ويــرى الســير (ديفيــد ســتيل) ،رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف
(ويلكــوم) منــذ عــام 1982م (الرئيــس الســابق لشــركة بريتــش بتروليــوم) ،أنــه يمكــن زيــادة دخــل الوقــف بــد ً
ال مــن
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االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للدخــل ،إذا حــول الوقــف بعــض مصالحــه فــي شــركة األدويــة إلــى صنــدوق اســتثمار
ُيــدار بطريقــة جيــدة.
فــي ضــوء ذلــكُ ،طرحــت مؤسســة (ويلكــوم) فــي ســوق األوراق الماليــة فــي فبرايــر عــام 1986م بوصفهــا شــركة
خاصــة محــدودة ،وتغيــر اســمها إلــى شــركة (ويلكــوم) بــي إل ســي (الشــكل)3 :؛ حيــث بــاع الوقــف ربــع ممتلكاتــه
خــال هــذا التعويــم بمبلــغ يقــدر بــــ ( )211مليــون جنيــه إســترليني.
ـهما إضافيــة
وفــي عــام 1992م ،ووفقـًا إلرشــادات رئيــس مجلــس اإلدارة التالــي الســير (روجــر قيبــز) ،بــاع الوقــف أسـ ً
تُقــدر بـــ( )288مليــون جنيــه إســترليني فــي شــركة (ويلكــوم بــي ال ســي)؛ ممــا خفــض حصــص األســهم الكليــة
ـدر بـــ( )2.3مليــون جنيــه إســترليني ،ضاعــف الوقــف دخلــه وأصبح
للوقــف إلــى ( .)%40ونتيجــة لبيــع األســهم الــذي ُقـ ِّ
منحــا خيريــة فــي العالــم.
أكبــر جهــة تُقــدم ً
ومــن أجــل حمايــة األمنــاء -وهــم مســؤولون قانون ًّيــا عــن كل أنــواع البيــع -أنشــئ كيــان مؤسســي جديــد باســم
وقــف (ويلكــوم) المحــدود .وبهــذا أصبــح وقــف (ويلكــوم) هــو األميــن الوحيــد لهــذه الشــركة الخاصــة المحــدودة،
ومــن ثــم أصبــح األمنــاء هــم الحــكام .ويــؤدي الحــكام بمســاعدة المجلــس التنفيــذي الــدور الــذي تقــوم بــه مجالــس
اإلدارة فــي أي شــركة .والحــكام –وســوف تســتبدل كلمــة (حــكام) بعبــارة (مجلــس اإلدارة فــي باقــي الوثيقــة)-
مســؤولون عــن متابعــة أنشــطة وقــف (ويلكــوم) ،بمــا فــي ذلــك اإلنفــاق واالســتثمار ،إال أنهــم أصبحــوا غيــر
مســؤولين عــن أصــول الوقــف.
وفــي ينايــر عــام 1995م ،قــرر األمنــاء بيــع معظــم المصالــح المتبقيــة فــي شــركة (ويلكــوم بــي ال ســي) إلــى
(جالكســو بــي ال ســي) ،وبذلــك تــم تمكيــن االســتحواذ .وهــذا أدى بــدوره إلــى زيــادة إجمالــي أصــول وقــف
(ويلكــوم) مــن ( )5.3إلــى ( )6.8مليــار جنيــه إســترليني .واحتفــظ وقــف (ويلكــوم) بحصــة صغيــرة تُقــدر بـــ ( )%4.7في
الشــركة الجديــدة (جالكســو ويلكــوم بــي ال ســي).
ـتركا تحــت
ثــم اندمجــت شــركتا (جالكســو ويلكــوم) و(ســميث كاليــن بيتشــام) عــام 2000م لتنشــئا كيا ًنــا مشـ ً
اســم شــركة (جالكســو ســميث كاليــن) ()GSK؛ ممــا تــرك وقــف (ويلكــوم) بحصــة تُقــدر بأقــل مــن ( )%3فــي
الشــركة الجديــدة .وفــي عــام 2002م ،بــاع الوقــف شــريحة أكبــر مــن أســهمه بمبلــغ ( )1.79مليــار جنيــه إســترليني.
وقــد أدى هــذا التنــوع فــي األصــول إلــى فتــرة نمــو غيــر مســبوقة للوقــف بيــن عــام 1988م و 1أكتوبــر عــام 2000م؛
حيــث نمــت قاعــدة األصــول مــن ( )3.4مليــار جنيــه إســترليني إلــى مــا يقــرب ( )15مليــار جنيــه إســترليني .وزاد
اإلنفــاق الســنوي علــى األبحــاث مــن متوســط ( )28مليــون جنيــه إســترليني فــي فتــرة الثمانينيــات إلــى ( )650مليــون
جنيــه إســترليني عــام 2007م.
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األحداث الرئيسة:
الفترة الزمنية

األحداث الرئيسة

نفقات العمل الخيري

الموجــز :كان األمنــاء المؤسســون منشــغلين فــي محاولــة
تســوية شــؤون (ويلكــوم) والضرائــب العقاريــة المطلوبــة
قانونًــا .كانــت مؤسســة (ويلكــوم) تحقــق األربــاح ،ولكنهــا
لــم تكــن بالقــدر الكافــي لتقديــم تمويــل ذي قيمــة لألعمــال
الخيريــة.
العمــل الخيــري الوحيــد الــذي تــم فــي هــذه الفتــرة كان
تقديــم منحــة علميــة قبــل الحــرب لصالــح مشــروع المالريا
فــي اليونــان.

1936م-
1946م

1946م-
1956م

وفقــا لمــا جــاء فــي وصيــة الســير
•تأســيس الوقــف عــام 1936م ً
(هنــري ويلكــوم).
•تم ُّلــك وقــف (ويلكــوم) حصــة رأس المــال الكامــل
لمؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة.
•محاســبة خمســة أمنــاء علــى اســتخدام أربــاح الشــركة
لدعــم أبحــاث "لصالــح البشــرية".
•بــدء عمــل األمنــاء فــي الوقــف بمبلــغ ( )74ألــف جنيــه إســترليني
دون طاقــم عمــل أو مكاتــب.
•تقلــد الســير (هنــري دايــل) ،الحاصــل علــى جائــزة (نوبــل)،
رئاســة مجلــس إدارة الوقــف ل ُيصبــح أول رئيــس مجلــس
إدارة عــام 1938م.
الموجــز :بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،أســفر انشــغال األمنــاء
بتســوية متعلقــات (ويلكــوم) عــن تــرك المؤسســة دون توجــه
تنفيــذي واضــح .ثــم بــدأت المؤسســة فــي التركيــز عــن طريــق
المحــددة فــي وصيــة (ويلكــوم) مــن حيــث
ترتيــب المجــاالت ُ
ـرارا بدعــم العلمــاء الموهوبيــن فــي
قـ
ـاء
األمنـ
األولويــة .واتخــذ
ً
الجامعــات بــد ً
ال مــن مجــال الصناعــة .بــدأ الوقــف فــي البحــث عــن
فــرص تمويــل عالميــة؛ حيــث أدرك أن المملكــة المتحــدة ليســت
المــكان الوحيــد الــذي يحــوي علــى عديــد مــن العلمــاء المبتكريــن.
تركــز أغلــب التمويــل علــى البنيــة التحتيــة.
•تأسســت جهــة خيريــة شــقيقة باســم وقــف (ويلكــوم بــوروز) فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
عاما.
()20
أول
أعمال
•نشر أول تقرير عام 1956م عن
ً
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( )1.2مليون جنيه
إسترليني.

الفترة الزمنية

األحداث الرئيسة

نفقات العمل الخيري

الموجــز :حدثــت بعــض التطــورات فــي أثنــاء هــذا العقــد .بــدأت
ا
المجديــة مقدمــة بذلــك تمويـ ً
المؤسســة فــي تحقيــق األربــاح ُ
ـزا للوقــف.
أكثــر تميـ ً

1956م-
1966م

1966م-
1976م

أثنــاء هــذه الفتــرة ،بــدأ الوقــف بالحصــول علــى بعــض الملكيــات
مؤشــرا علــى
المســتقلة عــن مؤسســة (ويلكــوم) .وكان ذلــك
ً
مواصلــة الوقــف إجــراءات التصفيــة فــي الفتــرة القادمــة.
•تقاعــد الســير (هنــري دايــل) مــن رئاســة مجلــس اإلدارة عــام
ـارا حتــى 1966م.
1960م (ً 22
عامــا) ،وظــل مستشـ ً
•إعــان الوقــف سياســة ســد الفجــوات بــد ً
ال مــن التنافــس مــع
تمويــل الدولــة.
•تأســيس القــوى االســتثمارية للوقــف ،وبــدء الوقــف فــي
الحصــول علــى ملكيــات مســتقلة عــن تلــك الموجــودة فــي
مؤسســة (ويلكــوم).
الموجــز :إدراك الوقــف أن إدارة تمويــل العلــوم تســتدعي وجــود
ـبها بالنهــج التجــاري إلدارة األعمــال .إنشــاء هيكلــة
نهــج أكثــر شـ ً
داخليــة كبيــرة للتعامــل مــع الزيــادة الكبيــرة فــي التمويــل
المتوافــر :إضافــة اثنيــن مــن األمنــاء ،وتعييــن مديــر مــع طاقــم
عمــل مكــون مــن أربعــة موظفيــن ،وتحديــد ســتة مجــاالت رئيســة
للتمويــل مــع لجــان استشــارية فــي كل مجــال التخــاذ القــرارات
التمويليــة.
صــرف تركيــز التمويــل عــن البنيــة التحتيــة إلــى الدعــم المهنــي
للعلمــاء البارزيــن ،والســيما أولئــك الذيــن يعملــون فــي مجــاالت
أهملتهــا الدولــة .تعــاون الوقــف مــع الجهــات الخيريــة األخــرى
فــي أثنــاء ســعيه إلــى إحــداث تغييــر فــي سياســة العلــوم .وكان
ـرا علــى إدراك الوقــف أهميــة الســياق العلمــي وجعلــه
ذلــك مؤشـ ً
ا ُيؤخــذ فــي الحســبان.
عام ـ ً
تحرك الوقف نحو دور استشاري أكثر مع الحكومة عن طريق
إبراز مجاالت البحث التي تفتقر إلى دعم الحكومة .حصول األبحاث
الدولية على تمويل أكبر.
•تعيين الوقف أول مدير له ،وهو (بيتر ويليامز).
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( )8.5مليون جنيه
إسترليني

( )26.1مليون جنيه
إسترليني

الفترة الزمنية

1976م1986-م

1986م-
1996م

األحداث الرئيسة
الموجــز :ظهــور إدراك متزايــد بــأن الحقيبــة االســتثمارية األكثر
تنوعــا ســوف تُقلــل مــن التقلبــات المســتمرة فــي دخــل الوقــف
ً
ـميا وبيع
وتُولــد ً
ربحــا أعلــى .إعــان إنشــاء مؤسســة (ويلكــوم) رسـ ًّ
( )٪25مــن أســهم الوقــف مــن أجــل إعــادة االســتثمار فــي أماكــن
أخــرى فــي الســوق .بــدء الوقــف فــي تمويــل الباحثيــن فــي جميــع
مراحــل عملهــم ،مــع اســتمرار التركيــز علــى البيئــة األكاديميــة
والمجــاالت التــي التمولهــا الحكومــة .ضــم الوقــف جهــوده مــع
جهــود المؤسســات الخيريــة األخــرى لمواصلــة التركيــز علــى
األســباب الجذريــة للمشــكالت االجتماعيــة الكبــرى .نمــو التمويــل
الدولــي بشــكل ملحــوظ.
•الميالد الخمسون في عام 1986م.
•أصبــح الوقــف أكبــر مصــدر خــاص لتمويــل األبحــاث الطبيــة
فــي المملكــة المتحــدة.
•قلــل الوقــف الممتلــكات فــي مؤسســة (ويلكــوم) مــن ( )٪100إلــى
()%75؛ ممــا أدى إلــى تعويــم الشــركة لتصبــح شــركة (ويلكــوم
بــي ال ســي).
الموجــز :واصــل الوقــف تصفيــة الممتلــكات .إنشــاء مؤسســة
(ويلكــوم) المحــدودة للحــد مــن مســؤولية األمنــاء فيمــا يخــص
البيــع المعلــق لألســهم .وضــع دســتور جديــد ،مســتوحى مــن وصية
حكامــا .تركيــز مجلــس اإلدارة بصــورة
(ويلكــوم) ،ل ُيصبــح األمنــاء
ً
أكبــر علــى إدارة المؤسســة بالفطنــة والتقنيــات التجارية .ترســيخ
المشــار إليــه فــي العقــد المقبــل .دعــم الوقــف
إعــادة التركيــز ُ
عــد ًدا أكبــر مــن الباحثيــن خــال حياتهــم العمليــة ،وتقديــم منــح
طويلــة المــدى لعــدة ســنوات .تأســيس المراكــز البحثيــة الجديدة،
وتوجــه الوقــف نحــو التركيــز المكثــف علــى السياســة المؤثــرة
واإلســهام فــي تسلســل الجينــوم البشــري والــذي أتــم ثلثهــا.
•حقق الوقف ( )211مليون جنيه إسترليني من بيعه لألسهم.
•بيــع ( )288مليــون ســهم إضافــي عــام 1992م؛ ممــا أدى إلــى
تضاعــف دخــل الوقــف ل ُيصبــح أكبــر مؤسســة خيريــة تقــدم
المنــح فــي العالــم.
• فــي عــام 1995م ،بيــع مــا تبقــى مــن أســهم الوقــف الـــ ()%39.5
مكــن مــن االســتحواذ،
إلــى (جالكســو بــي ال ســي)؛ ممــا َّ
وتأســس شــركة (جالكســو ويلكــوم بــي ال ســي) .وقــد أدى
ذلــك بــدوره إلــى زيــادة إجمالــي األصــول إلــى ( )6.8مليــار
جنيــه إســترليني.
•أصبــح لــدى الوقــف دســتور جديــد ،وُأسســت شــركة وقــف
(ويلكــوم) المحــدودة.
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نفقات العمل الخيري

( )169.6مليون جنيه
إسترليني

( )275مليون جنيه
إسترليني

الفترة الزمنية

األحداث الرئيسة

نفقات العمل الخيري

الموجــز :أصبــح للوقــف اآلن ممتلــكات ُمــدارة ومنوعــة؛ ممــا
يســاعد علــى إيــراد دخــل ثابــت لتمويــل المنــح .بيــع األســهم
المتبقيــة لـ(جالكســو ويلكــوم) إشــارة إلــى نهايــة العالقــة
التاريخيــة بينــه وبيــن شــركة األدويــة التــي أســهمت فــي
تأسيســه .دخــل الوقــف فــي شــراكة كبيــرة مــع الحكومــة
البريطانيــة ،واســتمر فــي تمويــل مراكــز األبحــاث ،ومــن ثــم
تأسســت عالقــات طويلــة المــدى مــع الحفــاظ عليهــا.
تشــير خطــة الشــركة الخمســية إلــى أن الوقــف أصبــح ُيــدار

1996م-
2006م

اآلن بنهــج تجــاري أكثــر ،كمــا هــو المطلــوب مــن شــركة يتــم
ـميا وعالنيــة.
تــداول أســهمها رسـ ًّ
•أصبحت ثروة الوقف صناديق من االستثمارات التي يتم إدارتها.
•زيادة االستثمار في الممتلكات.
•بيع معظم أسهم الوقف في (جالكسو ويلكوم) ليجمع بذلك
( )1.78مليار جنيه إسترليني.

28

( )484مليون جنيه
إسترليني

األحداث الرئيسة

الفترة الزمنية

وضوحا وإســتراتيجية
الموجــز :أصبــح للوقــف اآلن أهــداف أكثــر
ً
واضحــة المعالــم يدعمهــا هيــكل تنظيمــي فعــال لتنفيــذ أعمالهــا
بكفا ء ة .
اســتخدام المنــح اإلســتراتيجية لدعــم رســالة الوقــف .زيــادات
واضحــة فــي كل مــن ممتلــكات األســهم العامــة والخاصــة بيــن
عامــي 2008م و2011م تتمثــل فــي عوائــد بلغــت ( )٪18أو ( )2.6مليــار
جنيــه إســترليني .أصبحــت المحفظــة متنوعــة ومتوازنــة المخاطرة
حقــا بمــا فــي ذلــك األســهم العامــة ،وممتلــكات األســهم الخاصــة،
ً
وصناديــق رأس المــال االســتثماري ،وصناديــق التحــوط ،ومصالــح
الممتلــكات الســكنية .وهــذا يتيــح للوقــف مواصلــة تقديــم التزامــات

2006م-
2013م

ـدا مــن الشــراكات المؤسســية
طويلــة المــدى .بــدأ الوقــف مزيـ ً
مــع الحكومــة البريطانيــة ،إضافــة إلــى تكويــن عالقــات مكثقــة
مــع الجامعــات للعمــل فــي مجــال األبحــاث والسياســات والقضايــا
ا علــى هــذا التحــول فــي التركيــز ،تــم
المتعلقــة بالنظــام .ودلي ـ ً
تحويــل ( )283.8مليــون جنيــه إســترليني أو ( )%39.8مــن إجمالــي
التمويــل فــي عــام 2013م إلــى نحــو أربــع جامعــات ومعاهــد بحثيــة
بريطانيــة.
•فــي عــام 2012م2013/م ،بلغــت العوائــد ( )2.6مليــار جنيــه إســترليني
أو (.)%18
•فاقــت العوائــد خــال خمــس ســنوات منــذ 2008م قيمــة ســبعة
مليــارات جنيــه إســترليني أو ( .)%57وعلــى مــدار ( )10و()20
ســنة ،بلــغ متوســط العوائــد ( )%10عــن كل عــام.
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نفقات العمل الخيري
( )484مليون جنيه
إسترليني (2006م)
( )520مليون جنيه
إسترليني (2007م)
( )702مليون جنيه
إسترليني (2008م)
( )720مليون جنيه
إسترليني (2009م)
( )678مليون جنيه
إسترليني (2010م)
( )642مليون جنيه
إسترليني (2011م)
( )746مليون جنيه
إسترليني (2012م)
( )726مليون جنيه
إسترليني (2013مم)

ملخص التحليل االستراتيجي:

أظهرت تحليالتنا التاريخية لوقف (ويلكوم) بعض االتجاهات والتحوالت العامة ،نلخصها فيما يلي:

السنوات الوسطى

السنوات األولى
•أعمال خيرية

•عمل خيري غير
مركز

•عمل خيري
إستراتيجي

وفقا
•هدفان عريضان ً
لما حدده (ويلكوم)
في األصل

•لجان استشارية

•ثالثة مجاالت تركيز
خمسة تحديات بحثية

•بناء النوايا الحسنة

•العطايا اإلستراتيجية

التوجه العام

تركيز المهام

المنهج

•المسؤولية
المجتمعية

كملة
• ُم ِّ

• طرف داعم

كملة
• ُم ِّ
•طرف داعم

•المستوى الجزئي
(التنظيمي)

•الجزئي
•المستوى الوسطي
(السياسة)

•الجزئي الوسطي
•الكلي (طرف داعم)

•ال توجد

•جامعات
•جهات خيرية بحثية

•جامعات
•جهات خيرية بحثية
•جهات حكومية
بريطانية حكومات
أجنبية

العالقة مع الحكومة

تركيز التمويل

السنوات األخيرة

شراكات
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السنوات الوسطى

السنوات األولى

•تنوع محدود

•مركزة

السنوات األخيرة
•تنوع كامل

قاعدة األصول األساسية
•البنية التحتية

•دعم الحياة المهنية

•دعم البنية التحتية دعم
الحياة المهنية

•فترة طويلة

•فترة طويلة مع
تركيز إستراتيجي

تركيز التمويل
•فترة قصيرة
مدة التمويل

الحوكمة

•بناء القدرات
•مجلس اإلدارة

•األمناء
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•مجلس اإلدارة
•المجلس التنفيذي

وقف (ويلكوم)  -العمل الخيري
الصندوق الخيري:
هيكلة إدارة الصندوق:
يتكون وقف (ويلكوم) من ستة أقسام بما يزيد على ( )500موظف ،كما يوضحه الشكل (:)4

شكل ( :)4الهيكلة التنظيمية الحالية لوقف (ويلكوم)
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يحكــم وقــف (ويلكــوم) أميــن واحــد :شــركة وقــف (ويلكــوم) المحــدودة ،وهــي شــركة تضامــن محــدودة مســجلة
فــي إنجلتــرا (رقــم الشــركة .)2711000 :واألميــن هــو األميــن الخيــري لوقــف (ويلكــوم) بموجــب القانــون الخيــري
(الشــكل.)4 :
وأنشــأ وقــف (ويلكــوم) شــركتين خيريتيــن تتوليــان مســؤولية األنشــطة فــي المبنــى الجامعــي لـ(جينــوم) التابــع
لوقــف (ويلكــوم) فــي جامعــة (هينكســتون) ،بالقــرب مــن (كامبريــدج) .وهمــا شــركة أبحــاث (جينــوم) المحــدودة
(رقــم الســجل الخيــري ،1021457 :والمســؤولة عــن معهــد ســانقر التابــع لوقــف ويلكــوم) ،وشــركة (هينكســتون
هــوول) المحــدودة (رقــم الســجل الخيــري ،1048066 :والمســؤولة عــن مركــز مؤتمــرات وقــف ويلكــوم) .يتــم التحكم
كليــا مــن قبــل وقــف (ويلكــوم).
فــي الشــركتين الخيريتيــن ًّ
أيضــا شــركة تــداول فرعيــة يملكهــا بالكامــل ،تســمى (ويلكــوم ترســت تريدينــق) المحــدودة ،بغــرض
وأنشــأ الوقــف ً
التعامــل مــع التــداول غيــر الخيــري فــي مركــز مؤتمــرات وقــف (ويلكــوم).
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األقسام:
•اإلدارة:
تشــمل اإلدارة مكتــب المديــر ،ووحــدة التخطيــط والسياســة اإلســتراتيجية .ويقــوم الموظفــون فــي اإلدارة بالعمــل
فــي شــراكة وثيقــة مــع الموظفيــن الداخلييــن والمنظمــات الخارجيــة .وتتولــى وحــدة التخطيــط والسياســة
اإلســتراتيجية مهمــة التخطيــط اإلســتراتيجي ،وتقديــم تحليــات وأبحــاث واستشــارات تخــص سياســة الوقــف
وتقييماتــه.

•تمويل العلوم:
يشــمل قســم تمويــل العلــوم خمــس مجموعــات علميــة مــن الموظفيــن واألنشــطة المبنيــة علــى المجــاالت العلمية.
وتُعــرف تلــك باســم «مســارات التمويــل» ،ويقصــد بهــا تغطيــة جميــع مجــاالت العلــوم الطبيــة الحيويــة بصــورة
شــاملة ،وهي:
•العلوم الخلوية والتنموية والفسيولوجية.
•العلوم الجينية والجزيئية.

•مجال العدوى والمناعة الحيوية.
•علم األعصاب والصحة النفسية.
•صحة السكان.

•نقل التقنيات:

يقــوم قســم نقــل التقنيــات فــي وقــف (ويلكــوم) بتقديــم تمويــل ترجمــة ودعــم نقــل التقنيــات للوقــف وبالنيابــة
عنــه .وقــد ســاعد فــي إدخــال عديــد مــن المنتجــات إلــى الســوق وإعــداد مشــروعات بحــث وتطويــر علــى المــدى
الطويــل ،مثــل اكتشــاف تطويــر العقاقيــر واللقاحــات ،التــي ســتؤتي ثمارهــا فــي الســنوات المقبلــة .وتعــد برامــج
المنــح مفتوحــة لــكل مــن الشــركات والمؤسســات غيــر الربحيــة.
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•العلوم اإلنسانية الطبية واالرتباط الطبي:
يهــدف قســم العلــوم اإلنســانية الطبيــة واالرتبــاط الطبــي إلــى استكشــاف العلــوم الطبيــة فــي ســياقاتها التاريخية،
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،كان ال بــد مــن أربعــة أنــواع من األنشــطة الرئيســة:
واألخالقيــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة.
ً
•برامــج تقديــم منــح العلــوم اإلنســانية الطبيــة والتاريــخ الطبــي ،وأخالقيــات الطــب الحيــوي والمشــاركة
العامــة.

•اإلدارة المباشــرة ألنشــطة المشــاركة العامــة التــي تشــمل مجموعــة (ويلكــوم) ،والتعليــم ،ودعــم الباحثيــن
لمشــاركة العامــة ،ونشــر المشــروعات والمبــادرات الخاصــة لمشــاركات الجمهــور التــي تحفــز إقامــة
حــوار مســتنير وترفــع وعــي وفهــم العلــوم الطبيــة الحيويــة وإنجازاتهــا وتطبيقاتهــا واآلثــار المترتبــة
عليهــا.
•المصــادر المتوافــرة مــن خــال مكتبــة (ويلكــوم) لتعزيــز معرفــة كل مــا يخــص العلــوم الطبيــة الحيويــة
وتاريــخ الطــب.

•اإلعــام وقنــوات التواصــل ،مــن خــال التنســيق عــن كثــب مــع الموظفيــن داخــل الوقــف والمنظمــات
الخارجيــة التــي تتواصــل مــع وقــف (ويلكــوم).

•العمليات:
ُيم ِّكــن قســم العمليــات وقــف (ويلكــوم) مــن العمــل بفعاليــة عــن طريــق توفيــر خدمــات دعــم علــى نطــاق واســع
تغطــي مجــاالت :المــوارد البشــرية ،وإدارة المنــح ،والماليــة ،والقانونيــة ،وتقنيــة المعلومــات ،وإدارة المنشــآت.

•االستثمار:
ـدرا لتمويلــه .ويديــر المحفظــة
تُعــد محفظــة اســتثمار الوقــف التــي تبلــغ ( )15مليــار جنيــه إســترليني مصـ ً
ا بلــغ عــدد المنــح
فريــق اســتثماري يهــدف إلــى تحصيــل عائــد حقيقــي يبلــغ ( ،)%6علــى المــدى الطويــل .فمث ـ ً
المقدمــة فــي الســنة الماليــة 2012م2013/م ( )922منحــة.
•منح أو تجديد ( )154زمالة عبر ( )30دولة.
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•تأمين أصحاب المنح مبلغ ( )218مليون جنيه إسترليني من تمويل رأس مال المشروع لتسويق األبحاث
والتطوير.

•( )535487زيارة تحصيل لـ(ويلكوم).

ً
مرتبطا باسم وقف (ويلكوم) (نشر في عام 2012م).
علميا
•( )4711بحثًا
ًّ

•في عام 2012م2013/م ،سجلت المحفظة االستثمارية إجمالي عوائد تبلغ (.)%18

•بلغــت نســبة العوائــد ( ( )٪35علــى أســاس ســنوي  )٪10علــى مــدى ثــاث ســنوات و( ( )٪153علــى أســاس
ســنوي  )٪10علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات إلــى ســبتمبر 2013م.
•حققت المحفظة االستثمارية منذ إنشائها في عام 1985م عوائد سنوية قرابة ( )%14عن العام الواحد.

مالحظــةُ :ضبطــت ميزانيــة تقديــم المنــح الســنوية بمرجعيــة ثــاث ســنوات علــى المتوســطالمرجــح لقيمــة
المحفظــة مــن أجــل تخفيــف آثــار التقلبــات قصيــرة األجــل.
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شكل ( :)5تمويل المنح في مقابل قيمة األصول الموظفة (بالمليار جنية إسترليني)

وتشــمل المدفوعــات النقديــة فــي الســنة الواحــدة كل المنــح التــي تــم منحهــا فــي الســنوات الســابقة .ولذلــك
دائمــا فجــوة بيــن المدفوعــات النقديــة وااللتزامــات الفعليــة .تلتــزم السياســة الحاليــة للوقــف بـــ( )٪4.7مــن
نــرى ً
ـرا لتأخــر المدفوعــات النقديــة فــإن المدفوعات
المتوســط المرجــح لقيــم االســتثمار فــي ثــاث ســنوات ،ولكــن نظـ ً
النقديــة الفعليــة تتــراوح بيــن (.)٪4.4 - ٪4.3
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نبذة عامة عن االهتمامات الخيرية:
•الدستور:
نتيجــة لقــرار تصفيــة االســتثمارات فــي وقــف (ويلكــوم) ،ظهــرت الحاجــة إلــى إنشــاء شــركة محــدودة لحمايــة
األمنــاء مــن المســؤولية الشــخصية .ومــن ثــم دعــت الحاجــة إلــى إعــداد دســتور.
وقــد نتــج عــن ذلــك الدســتور الــذي يحكــم وقــف (ويلكــوم) اآلن ،وأصبــح الوثيقــة التــي حلــت محــل وصيــة
الســير (هنــري ويلكــوم) مــع احتفاظهــا بمعظــم المحتــوى األصلــي .ونالحــظ أن الدســتور الــذي تــم االتفــاق
ـدا بذلــك صياغــة رغبــات
عليــه بدايــة فــي عــام 2001م  ،قــد صــاغ الحــدود التــي يســير الوقــف فــي إطارهــا ،معيـ ً
(ويلكــوم) األصليــة الــواردة فــي وصيتــه إلــى تنســيق حديــث.
وقد شكلت البنود الخيرية في الدستور أساس ما نصت عليه رسالة وقف (ويلكوم).
ـدا نــوع العمــل البحثــي الــذي ســيدعمه وقــف (ويلكــوم) ،ونمــاذج االســتثمار التــي قــد
ويوضــح الدســتور تحديـ ً
أيضــا كيفيــة تفويــض القــرار مــن مجلــس اإلدارة عــن طريــق لجــان الوقــف؛
يســتخدمها فــي ذلــك .ويحــدد ً
حيــث يضــع حــدو ًدا واضحــة فيمــا يخــص مســؤولية الخســائر التــي قــد تحــدث بســبب هــذا التفويــض ،كمــا
ـورا مثــل تضــارب المصالــح وأجــر أعضــاء مجلــس اإلدارة.
ُيغطــي أمـ ً

•الرسالة (كما نص عليها الدستور):
(((١حمايــة وحفــظ وتطويــر كل أو أي جانــب مــن جوانــب الصحــة والرفــاه للبشــرية ،وتطويــر المعرفــة
والتعليــم وتعزيزهمــا مــن خــال دعــم وتشــجيع واالشــتغال باآلتــي:
 أالبحث في أي من العلوم الحيوية. باكتشــاف واختــراع وتحســين وتطويــر وتطبيــق العالجــات واألدويــة ،وتشــخيص األمــراض ،إضافــةإلــى أي عوامــل وأســاليب وإجــراءات طبيــة أخــرى قــد تســهم  -بــأي شــكل مــن األشــكال -فــي تخفيــف
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المــرض ،أواإلصابــة بالمــرض ،أواإلعاقــة ،أو أي اضطــراب مهمــا كانــت طبيعتــه ،ســواء فــي حيــاة
البشــر أو الحيــاة الحيوانيــة أو النباتيــة.
(((٢تطوير وتعزيز المعرفة والتعليم من خالل دعم وتشجيع واالشتغال باآلتي:
 أالبحث في أي من العلوم الحيوية. -بدراسة وفهم أي من العلوم الحيوية أو تاريخ أي من العلوم الحيوية.

•الرؤية الخيرية:
تنــص رؤيــة وقــف (ويلكــوم) علــى تحقيــق تحســينات متميــزة فــي صحــة اإلنســان والحيــوان .وتنــص رؤيــة
أيضــا علــى دعــم أبــرع العقــول فــي مجــال األبحــاث الطبيــة الحيويــة والعلــوم اإلنســانية الطبيــة فــي
الوقــف ً
ســبيل تحقيــق ذلــك؛ ممــا يجعــل جهــود الوقــف مرتكــزة علــى دعــم العلمــاء الباحثيــن طيلــة حياتهــم العمليــة.
و ُيركــز الوقــف علــى ثالثــة مجــاالت رئيســة مســتقاة مــن رغبــة (ويلكــوم) األصليــة ،كمــا جــاءت فــي وصيتــه،
فــي دعــم أبحــاث العلــوم الطبيــة والعلــوم الطبيــة المســاعدة التــي تنفــع البشــرية بصــورة عمليــة.
وتشــير مجــاالت التركيــز إلــى اهتمــام وقــف (ويلكــوم) الشــديد بتاريــخ الطــب ،وإيمانــه أنــه مــن الممكــن
تعلــم أمــر مهــم مــن تــدارس الماضــي .إن تحديــات األبحــاث الخمســة ،التــي تــم تحديدهــا بدايــة فــي الخطــة
واضحــا،
ـزا إســتراتيج ًيا
اإلســتراتيجية العشــرية لعــام 2010م ،تمنــح أنشــطة وقــف (ويلكــوم) الخيريــة تركيـ ً
ً
وتســاعد علــى تحقيــق أثــر مكثــف علــى المــدى الطويــل والســيما فــي مجــاالت العلــوم الطبيــة.
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•مجاالت التركيز:
•دعــم الباحثيــن المتميزيــن :يؤمــن وقــف (ويلكــوم) بصــورة كبيــرة بــأن التقــدم العلمــي الباهــر يظهــر
عندمــا ُيمنــح الباحــث الموهــوب المــوارد والحريــة التــي يحتاجهــا لتحقيــق هــدف.

•زيــادة معــدل ســرعة تطبيــق األبحــاث :يلتــزم وقــف (ويلكــوم) بتعظيــم تطبيــق األبحــاث لتحســين الصحــة
عــن طريــق التركيــز علــى تطويــر منتجــات جديــدة وإدخــال التقــدم الــذي حققتــه األبحــاث الموجهــة نحــو
المريــض فــي الممارســة الســريرية.
ـدا إلــى ترســيخ العلــوم
•استكشــاف الطــب فــي ســياقاته التاريخيــة والثقافيــة :يســعى وقــف (ويلكــوم) جاهـ ً
الطبيــة الحيويــة فــي المشــهد التاريخــي والثقافــي ،حتــى يتــم تقديــره وتصبــح هنــاك ثقــة متبادلــة بيــن

الباحــث والجمهــور العريــض.
إلحاحــا فــي مواجهة صحــة اإلنســان والحيوان.
وتحــدد التحديــات البحثيــة بعــض المشــكالت الجوهريــة واألكثــر
ً
وبالتركيــز علــى هــذه التحديــات البحثيــة ،ينظــر الوقــف فــي الســبل التــي مــن شــأنها تعظيــم أثرهــا الخيري.

•التحديات البحثية:
•تعظيم الفوائد الصحية لعلم الوراثة وعلم الجينوم.
•فهم العقل البشري.

•محاربة األمراض المعدية.

•تدارس تطور األمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة.
•ربط البيئة بالتغذية والصحة.

•مجاالت التمويل (الشكالن ،6 :و:)7
•العلوم الطبية الحيوية :البحث في عوامل الصحة والمرض في البشر والحيوانات.

•نقــل التقنيــة :المســاعدة فــي تطويــر مشــروعات مبتكــرة فــي مرحلــة مبكــرة مــن خــال تطبيقــات طبيــة
ذات إمكانــات محتملــة.

40

•الدولية :دعم األبحاث وأنشطة بناء القدرات والمشاركة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

•المشاركة المجتمعية :مشروعات مبتكرة وتجريبية تدفع بعلم األحياء والطب إلى مهتمين جدد.

•العلــوم اإلنســانية الطبيــة :دعــم األبحــاث فــي مداخــل الطــب ،والعلــوم ذات الصلــة بالصحــة للبشــرية بشــكل
أعــم.

•المجتمــع واألخــاق :دعــم األبحــاث التــي تستكشــف الجوانــب االجتماعيــة واألخالقيــة للعلــوم الصحيــة
والعلــوم الحيويــة الطبيــة.

ً
وفقا للنوع (بالمليون جنيه إسترليني)
شكل ( :)6األنشطة الخيرية
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ً
وفقا للنوع ()%
شكل ( :)7األنشطة الخيرية
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سياسات حوكمة المؤسسة:
«طبقــا لمــا جــاء فــي الدســتور ،وهــو تحقيــق تحســين اســتثنائي فــي صحــة اإلنســان والحيــوان مــن خــال دعــم أفضــل
ً
العقــول فــي مجــال األبحــاث الطبيــة الحيويــة والعلــوم اإلنســانية الطبيــة»

هيكلية الحوكمة:
المجلس:
•مجلس اإلدارة:
o oعشرة أعضاء ،برئيس ونائب رئيس منتخبيين.
o oتعيينهم كل أربع سنوات.
o oعقد ستة اجتماعات دورية في السنة (فبراير ،وإبريل ،ويوليو ،وسبتمبر ،وأكتوبر ،وديسمبر).
o oعقــد اجتمــاع ســنوي فــي المقــر فــي يونيــو لمناقشــة وصياغــة اإلســتراتيجيات ،واالتفــاق علــى خطط
اإلنفــاق للســنوات القادمة.
o oمنــح أعضــاء المجلــس الموافقــة علــى التمويــل الخــاص بالمنــح الكبيــرة أو ذات األهمية اإلســتراتيجية.
أمــا خــاف ذلــك فتُفــوض القــرارات للجــان التمويــل داخل كل قســم.
•المجلس التنفيذي:
o oتســند مهمــة إدارة األنشــطة اليوميــة إلــى مديــر وقــف (ويلكــوم) ،و ُيوضــع مجلــس تنفيــذي مــن
كبــار المديريــن مــن أقســام مختلفــة داخــل المؤسســة .يقــع المركــز الرئيــس للوقــف فــي (،251
طريــق يوســتن ،لنــدن) ،ويضــم تحــت ســقفه أكثــر مــن ( )500موظــف.
	 oللمجلس التنفيذي تسعة أعضاء رئيسين.
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لجنة المنح اإلستراتيجية:
هــذه اللجنــة مخولــة بالتصديــق علــى أو رفــض أي منــح إســتراتيجية (تمويــل مشــروعات طموحــة ومبــادرات
ذات قيمــة إســتراتيجية محــددة) وعــروض تمويليــة أخــرى .وتتكــون اللجنــة مــن أعضــاء مختاريــن مــن مجلــس
اإلدارة والمجلــس التنفيــذي.

لجنة االستثمار:
علــى الرغــم مــن أن مجلــس اإلدارة هــو الــذي يحــدد الهيكلــة العريضــة لترتيبــات إدارة أصــول الوقــف ،إال أن لجنة
االســتثمار وفريــق االســتثمار همــا المســؤوالن عــن تنفيذهــا .وســيتم تنــاول هيكلــة وتفاعــل مديــري االســتثمار
الرئيســين فــي الجــزء الخــاص «صنــدوق االســتثمار» فــي هــذا التقريــر التحليلــي.
ويــرأس اللجنــة الســير (ويليــام كاســتيل) ،رئيــس مجلــس إدارة وقــف (ويلكــوم) ،وفيهــا أعضــاء مختــارون مــن
مجلــس اإلدارة والمجلــس التنفيــذي.

لجنة المكافآت والبدالت:
وتتكون اللجنة من أعضاء مختارين من مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذي.

لجنة المراجعة:
تضمــن لجنــة المراجعــة اســتقاللية وموضوعيــة المراجعيــن الخارجييــن للوقــف .وتتكــون اللجنــة مــن عضــو
واحــد مــن مجلــس اإلدارة وعضويــن مــن خــارج الوقــف.

لجنة الترشيحات:
تراجــع لجنــة الترشــيحات هيكلــة وحجــم وتركيبــة مجلــس اإلدارة .وتتكــون اللجنــة مــن أعضــاء مختاريــن مــن
مجلــس اإلدارة والمجلــس التنفيــذي.
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سياسات الحوكمة:
ترتكــز سياســات الحوكمــة علــى التأكــد مــن أن الوقــف يخــدم الــرؤى المنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،وبهــذا
ُيصبــح التركيــز الرئيــس للوقــف علــى مــا يلــي:
•«ضمان» أن الوضع المالي آمن على المدى الطويل ،وأن مستويات اإلنفاق مستدامة.
•«االستجابة» بسرعة إلى الفرص الجديدة.
•«المحافظة» على القوة الشرائية لقاعدة االستثمار.
•«التخطيط» للحفاظ على التمويل الذي يحقق «الرسالة».
وقد ُوضع عديد من السياسات لضمان بقاء هذه األهداف في حيز التركيز ،ومن ذلك على سبيل المثال:
•سياســة االحتياطيــات :تحديــد مســتويات اإلنفــاق مــع متطلبــات التمويــل الفوريــة ،والحفــاظ علــى قاعــدة
االســتثمار لتوفيــر زيــادات مســتدامة فــي مســتويات اإلنفــاق المســتقبلية.
وفقــا للتفويــض الــذي تــم النــص عليــه فــي دســتور الوقــف وفي
•سياســة االســتثمار :االســتثمار فــي األصــول ً
ا ال يســتثمر وقــف (ويلكــوم) فــي الشــركات ذات الصلــة بالتبــغ والدخــان.
إطــار سياســة االســتثمار .فمث ـ ً
ويراجــع مجلــس اإلدارة بانتظــام سياســة االســتثمار ويتأكــد مــن امتثالهــا للوائــح مجلــس التقاريــر الماليــة
( )FRCولوائــح اإلدارة البريطانيــة وسياســات صناديــق االســتثمار .وســيتم تناولهــا بالتفصيــل فــي قســم
«صنــدوق االســتثمار» فــي هــذا التقريــر.
•سياســة اإلنفــاق :عنــد وضــع «ميزانيــة المنــح اإللزاميــة» الســنوية ،ال بــد مــن الحفــاظ علــى قيمــة المحفظة
االســتثمارية؛ بحيــث يتــم الحفــاظ علــى القــوة الشــرائية لإلنفــاق الخيــري مــع مــرور الوقــت ،وتقليــل
التقلبــات الناتجــة عــن االلتزامــات علــى المــدى القصيــر التــي تســببها تقلبــات قيمــة األصــول .ويقــوم الوقف
بالتقليــل مــن أثــر تقلبــات االســتثمار فــي ميزانيــة المنــح اإللزاميــة عــن طريــق وضــع اإلنفــاق الســنوي
علــى المتوســطالمرجــح لقيــم االســتثمار لثــاث ســنوات .ويحتفــظ مجلــس اإلدارة بالحــق فــي تعديــل
وفقــا للمواقــف الطارئــة .ويتيــح هــذا النهــج المــرن واالســتباقي للوقــف تقليــل آثــار األزمــة
الميزانيــة ً
الماليــة األخيــرة علــى ميزانيــة اإلنفــاق الخاصــة بالوقــف.
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ويراقــب مجلــس اإلدارة بانتظــام مؤشــرات الســوق واالقتصــاد حتــى يســتطيع التعامــل مــع آثــار ذلــك علــى
الميزانيــة مســتقبالً .وقــد وضــع المجلــس سياســة التــزام بنســبة ( )%4.7مــن المتوســط المــوزون لقيــم االســتثمار
لثــاث ســنوات.

الرقابة الداخلية:
توضــع الضوابــط واألدوات الرقابيــة فــي مكانهــا الصحيــح فــي الوقــف لتمنــح مجلــس اإلدارة الطمأنينــة والضمــان
المناســب بوجــود إجــراءات كافيــة معمــول بهــا تحمــي الوقــف مــن أي أخطــاء أو خســائر ماديــة.
ويكــون المجلــس التنفيــذي مســؤو ً
ال عــن مراجعــة وضمــان تنفيــذ الضوابــط الماليــة والتشــغيلية الداخليــة الرئيســة
ويؤكــد فعاليتهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
والعناصر الرئيسة ألنظمة الضوابط هي:
•التفويض :وضع هياكل تنظيمية واضحة ُيعمل بها لضمان وضوح السلطات والمسؤوليات.
•التقاريــر :يراجــع مجلــس اإلدارة بانتظــام الميزانيــات الســنوية وأهــداف اإلنفــاق ،وتقاريــر األداء االســتثماري
والمخاطــر.
•إدارة المخاطــر :وضــع سياســة إدارة المخاطــر تضمــن رفــع التقاريــر واإلبــاغ الوافــي عــن جميــع فئــات
المخاطــر الرئيســة .وتجتمــع لجنــة المخاطــر (لجنــة مــن المجلــس التنفيــذي) كل ثالثــة أشــهر لتقييــم
التقاريــر واتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي الــازم.
وفئات المخاطر هي:
•حوكمية.
•تشغيلية.
•مالية.
•خارجية.
•توافقية.
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ويتم إعداد «سجل مخاطر الشركة» عن كل فئة ،مع تسليط الضوء على:
•وصف الخطر.
•المتسبب في الخطر.
•الضوابط الحالية إلدارة الخطر.
•«نتيجة تقييم الخطر» الحالي.
•اإلجراء اإلضافي المقترح.
•المسؤول عن اإلجراء المقترح.
•الخطر المتبقي بعد اتخاذ اإلجراء.
•التدقيق الداخليُ :يستعان بمصدر خارجي للقيام بوظيفة مراجعة إجراءات إدارة المخاطر داخل الوقف.
•المراجعة :تراجع لجنة التدقيق االمتثال ألنظمة الضبط الداخلي.
وتحتــوي «لوائــح حوكمــة الشــركات فــي المملكــة المتحــدة» علــى مبــادئ الحوكمــة الجيــدة ولوائــح أفضــل
الممارســات للشــركات المســجلة فــي المملكــة المتحــدة .ويحتــوي «قانــون الحوكمــة الجيــدة» علــى ممارســات
الحوكمــة وقواعــد الســلوك فــي العمــل التطوعــي والمجتمعــي ،وقــد تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنة المؤسســات
الخيريــة.
وخ ُلــص
ـزام قانونــي بذلــك ،فقــد أعــد مجلــس اإلدارة «مراجعــة امتثــال» لكلتــا الالئحتيــنَ ،
ورغــم عــدم وجــود إلـ ٍ
إلــى أن الوقــف قــد امتثــل لألحــكام الــواردة فــي كلتيهمــا.
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األخالقيات المؤسسية لوقف (ويلكوم):
« ُيتوقــع مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع الموظفيــن التحلــي بالنزاهــة والحياديــة والصــدق فــي جميــع
األوقــات ،والحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن اآلداب والكفــاءة المهنيــة .وهــذا يشــمل تجنــب المواقــف التــي
يمكــن أن تضعهــم موضــع شــبهة بخيانــة األمانــة ،وعــدم وضــع أنفســهم فــي موقــف يتضــارب فيــه الواجــب
الرســمي مــع المصلحــة الشــخصية».
تحديدا ما يلي:
وهذا يغطي
ً
الغش التجاري.
الكشف عن المخالفات من داخل المؤسسة.
الهدايا والضيافة.
تضارب المصالح.
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حوكمة المنح:
مهمــا مــن أعمــال وقــف (ويلكــوم) .وتســاعد
تُعــد مراقبــة وتتبــع نتائــج المشــروعات التــي تــم تمويلهــا جــز ًءا ًّ
تلــك المعلومــات علــى تشــكيل إســتراتيجية الوقــف المســتقبلية وبنــاء قاعــدة األدلــة التــي تســتعرض أهميــة أبحــاث
العلــوم الطبيــة الحيويــة إلــى االقتصــاد والمجتمــع بشــكل عــام.
ـاعا وعلــى المــدى
وتتســم مؤشــرات الرصــد بكونهــا كميــة ونوعيــة حتــى تســمح بتطبيــق نهــج نظــم أكثــر اتسـ ً
أيضــا.
الطويــل ،ومــن شــأنها أن تســتوعب آثــار التمويــل ً

الهدف

مؤشر التقدم

االكتشافات

•تحقيق معارف ومفاهيم جديدة وبارزة.
•اإلسهام في االكتشافات ذات التأثيرات الواضحة والملموسة على الصحة.

تطبيقات األبحاث
االشتراك مع العامة
قادة في مجال األبحاث
بيئة األبحاث
األثر

•اإلسهام في تنمية تمكين التقنيات والمنتجات واألجهزة.
•دخول األبحاث مجال السياسة والممارسة.
•تعزيز مستوى النقاش المعرفي في قضايا العلوم الطبية الحيوية.
•المشــاركة البــارزة مــن الجماهيــر الرئيســة فــي علــم الطــب الحيــوي
وزيــادة متنــاول الجمهــور منــه.
•تطوير كادر من القادة في مجال األبحاث.
•دليل تقدم ملحوظ في الحياة المهنية ألولئك الذين تم دعمهم.
•إســهامات رئيســة للحصــول والتطويــر والمحافظــة علــى مصــادر بحثيــة
كبير ة .
•اإلسهام في نمو مراكز التميز.
•أثر ملحوظ في تمويل العلوم وتطوير السياسات.
•أثر ملحوظ في أولويات البحث العالمية.
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سياسات الحوكمة لتوزيع التمويل:
خصيصــا لتلبيــة احتياجــات أنــواع
يديــر وقــف (ويلكــوم) مجموعــة متنوعــة مــن برامــج المنــح التــي صممــت
ً
خاصــا بتمويــل
مختلفــة مــن الباحثيــن فــي األوســاط البحثيــة التــي يتفاعــل معهــا الوقــف .ويولــي الوقــف
ً
اهتمامــا ًّ
الباحثيــن مــن جميــع المســتويات فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــم المهنيــة.
بعضا.
تقوم طلبات التمويل عن طريق منافسة بعضها ً
وتُدار تلك البرامج كافة على أساس تنافسي؛ حيث َّ
وتُتخــذ قــرارات التمويــل مــن لجــان اتخــاذ القــرار الموجــودة فــي أقســام البحــث الثالثــة :تمويــل العلــوم ،ونقــل
التقنيــة ،والعلــوم اإلنســانية الطبيــة وأدبيــات الطــب والعالقــات المجتمعيــة.
وتتوافر األنواع التالية من برامج التمويل:
نقــب :تمويــل أبحــاث الباحثيــن واألطبــاء الكبــار والجــدد أصحــاب الــرؤى المؤثــرة علــى
الم ِّ
•منــح الباحــث ُ
المــدى الطويــل.

•الزماالت :تمويل الباحثين واألطباء غير الدائمين في كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية.

•منــح إســتراتيجية ومبــادرات أخــرى :تمويــل المشــروعات الطموحــة والمبــادرات التــي لديهــا قيمــة
إســتراتيجية معينــة.

•فرص تمويل دراسات الدكتوراة والدراسات الجامعية :دعم الدراسة الجامعية والدراسات العليا.

تقييم النظراء:

تُخضــع طلبــات تقديــم المنــح إلجــراءات تقييــم النظــراء؛ حيــث يتــم التواصــل مــع محكميــن خارجييــن مســتقلين
مــن ذوي الخبــرة لوضــع تعليقاتهــم علــى كل طلــب .وقــد ُيســتدعى مقــدم الطلــب للــرد علــى نســخة مــن تعليقات
الحقــا بتحديــد مــا إذا كان
عشــوائية تختارهــا قبــل النظــر فــي الطلــب لجنــة اتخــاذ القــرار .ثــم تقــوم اللجنــة
ً
ـيمول أم ال .ويشــترط إجــراء مقابلــة لمقدمــي طلــب الحصــول علــى المنــح المهنيــة.
الطلــب سـ َّ
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تضــم لجــان الوقــف التخــاذ القــرار علمــاء مســتقلين مــن المجتمــع البحثــي ذوي خبــرة مهنيــة وبحثيــة مناســبة؛
حيــث يطلــب منهــم إبــداء الــرأي فــي العــرض البحثــي والبــت فــي آراء الخبــراء الخارجييــن الــواردة بشــأنه ،ومن
مهمــا فــي التقييــم ،ولكنهــا ليســت بــأي حــال مــن األحــوال
ثــم تعــد المراجعــات المكتوبــة للمحكميــن عنصـ ً
ـرا ًّ
وفقــا لألســس الموضوعيــة
المعيــار الوحيــد لحســم قــرار قبــول أو رفــض الطلــب؛ حيــث ُيحكــم علــى الطلبــات ً
الخاصــة بالعــرض المقــدم.
ويجــب علــى أعضــاء لجــان الوقــف قبــل اتخــاذ القــرار االلتــزام بـ»قواعــد الســلوك» ،التــي ُأعــدت للحمايــة
والمحافظــة علــى نزاهــة مستشــاري الوقــف وإجــراءات اتخــاذ القــرار .وتفــرض هــذه القواعــد علــى أعضــاء
اللجنــة عــدم مناقشــة أي جانــب مــن جوانــب مــداوالت وتوصيــات اللجنــة مــع المتقدميــن ،وعــدم إجابــة أي
استفســار خــاص بكيفيــة التوصــل إلــى قــرار معيــن.
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معيار المنحة وإجراءات طلبات المنح:
أنواع القرارات التي قد تتخذها لجنة اتخاذ القرار:

المنحة الكاملة

تُقدم المنحة بالمستوى المطلوب في نموذج الطلب.

المنحة المخفضة

يمول الطلب األقل مما جاء فيه.

المنحة المشروطة

ـميًا (وذلــك
قــد ترغــب اللجنــة فــي التأكــد مــن اســتيفاء شــرط معيــن قبــل تقديــم المنــح رسـ ّ
ـوّغا إضافيًــا لغــرض مــن أغــراض المعــدات أواســتخراج رخصــة للتجــارب
كأن تطلــب مسـ ً
علــى الحيــوان) .وينفــذ موظفــو الوقــف إجــراءات المنحــة متــى اســتُوفي الشــرط.

المنحة المؤجلة

قــد تؤجــل لجنــة اتخــاذ القــرار حيــال منحــة مــا إلــى أن تحصــل علــى معلومــات إضافيــة ،أو
إلــى أن تظهــر نتيجــة حــدث مــا .ويجــب إعــادة النمــوذج إلــى أول اجتمــاع مناســب للجنــة الح ًقــا
قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأنه.

المنح المرفوضة

عدم تمويل الطلب.

وفــي العمــوم ،يُتخــذ القــرار خــال أربعــة أشــهر أو ســتةٍ مــن اســتالم نمــوذج الطلــب الكامــل ،ولكــن بعــض المنــح تُقــدَّم مــرة،
أو مرتيــن ،أو ثــاث مــرات فــي العــام الواحــد.
كتابيًــا بعــد فتــرة قصيــرة مــن انعقــاد أول اجتمــاع للجنــة اتخــاذ القــرار ،وإن لــم تُســتلم
وعــادة يُبلــغ مُقــدم الطلــب بالنتيجــة
ّ
المنــح خــال ( )12شــهرًا مــن تاريــخ البــدء المتوقــع ،فــإن هــذه المنحــة تُســحب.
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التحليل المالي:
الملخص المالي:
توزيع الدخل لوقف (ويلكوم)

جنيه إسترليني (بالمليون)

2013

2012

2011

2009

2010

الدخل
األرباح والفوائد
دخل اإليجار
المنح المستحقة
دخل آخر
الدخل اإلجمالي

207.5
28.1
0.3
142.9
378.8

172.1
22.9
0.0
27.6
222.6

183.0
19.7
0.0
34.1
236.8

161.2
21.1
0.0
27.0
209.3

* ويشمل ذلك تبرعات إعانة في صورة هبة والتي تبلغ قيمة الربح الخاضع للضريبة المقدرة لكل منشأة تابعة.

144.7
23.5
0.0
22.8
191.0

صرف تمويل وقف (ويلكوم) حسب النوع

جنيه إسترليني (بالمليون)
تمويل العلوم
نقل التقنية
العلوم اإلنسانية الطبية
واالشتغال الطبي
مبنى (جينوم) الجامعي التابع
لوقف(ويلكوم)
اإلجمالي

2013

2012

2011

2010

515.1
68.7

451.2
92.4

63.8

81.6

39.8

106.3

96

111.7

104.6

753.9

721.2

596.9

635.1
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2009

461.7
73.5

377.8
67.6

436.4
59.2
34.9

35.8
109.6
683.6

توزيع نفقات وقف (ويلكوم)

2013

2012

2011

2010

2009

جنيه إسترليني (بالمليون)

54.0
25.5

44.2
14.0

38.9
13.9

47.0
13.5

44.1
4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.9
81.4

2.0
60.2

2.1
54.9

1.9
62.4

1.9
52.2

-456.6

-558.8

-473.7

-507.0

-554.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.8

2,184

1,445

121

1,314

495

-7

0

11

-12

-12

صافي الحركة في الصندوق (الربح

13,239
14,959

12,353
13,239

12,656
12,353

11,861
12,656

11,925
11,861

1,720

887

-304

795

-64

إجمالي النفقات نسبة من صافي الربح

%4.73

%6.79

اليوجد

%7.85

اليوجد

%0.36

%0.33

%0.31

%0.37

%0.37

الرسوم اإلدارية وتكاليف أخرى
الفائدة المستحقة لتعهدات المجموعات
الفوائد المستحقة على عقود اإليجار
التمويلي
تكاليف الحوكمة
إجمالي النفقات
صافي النفقات قبل المكاسب الصافية
من االستثمارات ( صافي العجز)
المكسب من التغير في عقود اإليجار
التمويلي
صافي المكاسب المتحققة وغير
المتحققة من االستثمارات
المكاسب المستحقة( /الخسائر) على
نظام التقاعد ذي المزايا المحددة
التمويل في بداية العام
التمويل في نهاية العام
والخسارة)
والخسارة
الرسوم اإلدارية نسبة من األصول تحت
اإلدارة

شكل ( :)8الدخل (مليون جنيه إسترليني) والنفقات (مليون جنيه إسترليني) خالل خمس سنوات
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منحــا لشــركة أبحــاث الجينــوم المحــدودة التابعــة للوقــف مــن مموليــن آخريــن ،أبرزهــم :االتحــاد
ويتلقــى الوقــف ً
األوروبــي ،والمعاهــد الوطنيــة األمريكيــة للصحــة ،ومجلــس األبحــاث الطبيــة فــي المملكــة المتحــدة .وتخضــع تلــك
المنــح لشــروط محــددة مــن الجهــة المانحــة ،لــذا فهــي مقيــدة االســتخدام.
أيضــا هبــات أخــرى فــي صــورة تبرعــات إعانــة ،تســاوي قيمــة فوائــد الربــح الضريبــي المقــدر
كمــا يتلقــى الوقــف ً
لــكل منشــأة تابعــة ومجموعهــا ( )141.5مليــون جنيــه إســترليني (عــام 2012م 23.0 :مليــون جنيــه إســترليني).

المالحظات المالية:
وفقا للملخص المالي المبين في الشكل (:)8
ً
ـوم إدارة االســتثمارات الخارجيــة ،وتكاليــف
•تشــمل الرســوم اإلداريــة والتكاليــف االســتثمارية األخــرى رسـ َ
إدارة االســتثمارات الداخليــة ،ومخصصــات تكاليــف دعــم االســتثمار.

أجر األمين ونفقاته وتكاليف الخدمات المهنية.
•وتشمل تكاليف الحوكمة َ

•بلغــت نســبة النفقــات اإلداريــة للتوزيــع أقــل مــن ( ، )٪7وتُعــد المتوســط المعيــاري فــي مجــال االســتثمار
الوقفــي.

•وبلــغ إجمالــي اإلنفــاق مــن الدخــل مــا يقــارب ( ،)٪5وال يــزال يقــارن إيجاب ًّيــا مــع نســبة المتوســط
المعيــاري الـــ(.)٪7
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الموظفون والهيكل التنظيمي:
األعضاء الرئيسون في المجلس التنفيذي:
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جيريمي فرار ،مدير وقف (ويلكوم)
ـرا
تولــى (جيريمــي فــرار) إدارة وقــف (ويلكــوم) فــي أكتوبــر عــام 2013م .وكان قبــل انضمامــه إلــى الوقــف مديـ ً
لوحــدة األبحــاث الســريرية فــي جامعــة (أكســفورد) فــي فيتنــام؛ حيــث كانــت اهتماماتــه البحثيــة تــدور حــول
األمــراض المعديــة ،والصحــة االســتوائية والعــدوى المســتجدة .اشــترك (جيرمــي) فــي كتابــة ( )500ورقــة علمية
ُمق ِّيمــة مــن النظــراء واألقــران ،وخــدم فــي عديــد مــن اللجــان االستشــارية لمنظمــة الصحــة العالميــة .وقــد
ـرا لخدماتــه فــي مجــال الطــب
حصــل علــى وســام اإلمبراطوريــة البريطانيــة بدرجــة ضابــط عــام 2005م ،تقديـ ً
االســتوائي .كمــا حصــل علــى كل مــن الوســام التــذكاري ،ووســام «مدينــة هوشــي منــه» ،ومــن حكومــة فيتنــام،
وجائــزة (فريدريــك مورقاترويــد) للطــب االســتوائي مــن كليــة األطبــاء الملكيــة ،وجائــزة (بيلــي أشــفورد)
مــن الجمعيــة األمريكيــة للطــب االســتوائي والنظافــة .وهــو حاصــل علــى زمالــة أكاديميــة العلــوم الطبيــة،
التنفســية الحــا ّدة والوخيمــة والناشــئة ،وهــي المبــادرة العالميــة لتبــادل
ورئيــس لالتحــاد الدولــي لاللتهابــات
ّ
ـش.
البيانــات حــول األمــراض الناشــئة التــي يمكــن أن تتحــول إلــى وبــاء أو مــرض متفـ ٍّ

جون كوبر ،مدير العمليات التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في معهد (فرانسيس كريك)
(جــون كوبــر) هــو مديــر العمليــات التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي فــي معهــد (فرانســيس كريــك) .التحق
ـرا للمــوارد فــي وقــف (ويلكــوم)؛
(جــون) بمعهــد (كريــك) فــي صيــف عــام 2009م .وكان يعمــل سـ ً
ـابقا مديـ ً
حيــث كان مســؤو ً
ال عــن مجموعــة واســعة مــن خدمــات األعمــال؛ بمــا فــي ذلــك مشــروعات البنــاء المختلفــة
والمشــروعات الكبيــرة األخــرى .وهــو المديــر اإلداري للمبنــى الجامعــي لـ(جينــوم) التابــع لوقــف (ويلكــوم) فــي
جامعــة (هينكســتون) ،ومديــر محفــز (ســتيفنيج) للعلــوم الحيويــة ،وهــو مشــروع مشــترك بيــن مؤسســة وقــف
(ويلكــوم) وشــركة (جالكســو ســميث كاليــن) بدعــم مــن وزارة شــؤون األعمــال التجاريــة واالبتــكار والمهارات
فــي المملكــة المتحــدة ووكالــة تنميــة شــرق إنجلتــرا .أمضــى (جــون) فــي مجــال صناعــة اإللكترونيــات التجارية
عامــا قبــل انضمامــه إلــى وقــف (ويلكــوم) عــام 1999م.
(ً )30
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سيمون جيفريز ،المدير التنفيذي للعمليات
انضــم (ســيمون جيفريــز) إلــى الوقــف فــي مــارس عــام 2009م .وهــو مســؤول عــن مجموعــة واســعة مــن خدمــات
األعمــال ،بمــا فــي ذلــك خدمــات التمويــل ،والمــوارد البشــرية ،وتقنيــة المعلومــات ،والخدمــات القانونيــة ،وإدارة
ـابقا فــي صنــدوق (فيديليتــي)
المرافــق ،وإدارة المنــح ،وإدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلــي .عمــل (ســيمون) سـ ً
ـريكا فــي شــركة (برايــس
الدولــي فــي منصــب كبيــر الموظفيــن اإلدارييــن ،وأمضــى معظــم حياتــه المهنيــة شـ ً
ووترهــاوس كوبــرز)؛ حيــث كان يقــود الشــركة عالم ًّيــا فــي ممارســات إدارة العقــارات واالســتثمار فــي
الشــركة .يشــغل (ســيمون) منصــب مديــر غيــر تنفيــذي ،ويــرأس لجــان المراجعــة لشــركة (أون يــو كــي)
المحــدودة ،ووقــف اســتثمار (هندرســون) الدولــي ،و(ســيمكورب أي/إس) .كمــا يمثــل الوقــف فــي مجالــس إدارة
(ســيكونا) ،و(جينــوم) لألبحــاث المحــدودة ،ومختبــرات (هيليمــان) ،و(دايمونــد اليــت ســورس) المحــدودة.

دافيد لين ،مدير التخطيط والسياسة اإلستراتيجية
انضــم (دافيــد) إلــى وقــف (ويلكــوم) فــي إبريــل عــام 2004م؛ حيــث أصبــح عضــو الفريــق التنفيــذي ومديــر
التخطيــط والسياســة اإلســتراتيجية .ومــن بيــن مســؤولياته فيهــا إدارة وظائــف التقييــم والتخطيــط والسياســة
اإلســتراتيجية .قضــى (دافيــد) حياتــه المهنيــة فــي مجــال علــوم السياســة واإلســتراتيجية العلميــة .وعمــل جن ًبــا
إلــى جنــب مــع المستشــار العلمــي فــي المملكــة المتحــدة فــي مكتــب رئيــس الــوزراء .وفــي أثنــاء فتــرة العمــل
فــي وزارة التجــارة والصناعــة فــي المملكــة المتحــدة تعامــل بشــكل وثيــق مــع وكالــة الفضــاء األوروبيــة
والمفوضيــة األوروبيــة بشــأن سياســة مراقبــة األرض ،وكان قــد قــام بعــدة مهــام لمجلــس أبحــاث البيئــة
الطبيعيــة .وهــو عضــو فــي لجنــة االســتئناف االستشــارية المســتقلة (بــي بــي ســي) ،واللجنــة التنفيذيــة والهيئــة
اإلداريــة لمؤسســة الصحــة العامــة فــي الهنــد ،والمجلــس التنفيــذي لألعمــال الخيريــة الخاصــة باألبحــاث الطبيــة
فــي المملكــة المتحــدة ،ومنتــدى أبحــاث المركــز األوروبــي لمؤسســات العمــل الخيــري.
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تيد بيانكو ،مدير  -نقل التقنيات
رئيســا للمراكــز والمبــادرات فــي قســم تمويــل العلــوم .وبمســاعدة
انضــم (تيــد بيانكــو) إلــى الوقــف عــام 1999م
ً
فريــق متعــدد التخصصــات فــي مجــال العلــوم ،واألعمــال التجاريــة ،والقانــون ،أســس (تيــد) قســم نقــل التقنيــات
فــي عــام 2003م بغــرض رئيــس هــو ترجمــة األبحــاث األساســية إلــى منتجــات صحيــة وأدوات صحيــة عامــة فــي
ـب الحاجــة الطبيــة .وقبــل أن ينضــم إلــى الوقــف ،حصــل (تيــد) علــى أســتاذية (والتــر مايــرز) فــي
مناطــق لــم تلـ ّ
ـابقا فــي كليــة (إمبريــال) فــي (لنــدن)،
علــم الطفيليــات للطــب االســتوائي فــي كليــة (ليفربــول) ،وعمــل سـ ً
متخصصــا فــي
ومعهــد (والتــر وإليــزا هــول) فــي (ملبــورن) ،وكليــة (لنــدن) للصحــة والطــب االســتوائي
ً
األمــراض المعديــة.

كلير ماترسون ،مدير – المشاركات الطبية اإلنسانية
تحمــل (كليــر ماترســون) علــى عاتقهــا مســؤولية العلــوم اإلنســانية الطبيــة ،والمشــاركة العامــة ،والتعليــم،
واإلعــام واالتصــاالت ،ومكتبــة (ويلكــوم) ،ومجموعــة (ويلكــوم) -الوجهــة المجانيــة لــكل مــن ينتابهــم الفضــول.
قــادت (كليــر) خطــط وقــف (ويلكــوم) إلنشــاء المركــز الوطنــي لتعلــم العلــوم ،وهــي مبــادرة كبــرى مــع
الحكومــة البريطانيــة لتحفيــز التحســن فــي تعليــم العلــوم .انضمــت (كليــر) إلــى الوقــف عــام 1999م لتشــغل
منصــب رئيــس اللجنــة السياســة ،وأثمــر ذلــك عــن الخطــة اإلســتراتيجية األولــى للوقــف .وقبيــل عملهــا فــي
ـارا إدار ًّيــا فــي (برايــس ووترهــاوس) ( ،)PwCوهــي تقــدم استشــاراتها إلــى
الوقــف ،كانــت (كليــر) مستشـ ً
الجامعــات ،وإدارات ومجالــس التمويــل الحكوميــة فــي المملكــة المتحــدة وخارجهــا .وكانــت مستشــار السياســة
أيضــا فــي مجلــس تمويــل التعليــم
العليــا للجنــة الوطنيــة عــام 1999م لألبحــاث فــي التعليــم العالــي ،وعملــت ً
العالــي ومجلــس جــودة التعليــم العالــي ،وأمضــت عاميــن فــي جامعــة (نيويــورك)؛ حيــث حصلــت بعدهــا علــى
زمالــة (فولبرايــت).
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كيفين موسى ،مدير  -تمويل العلوم
انضــم (كيفيــن موســى) إلــى الوقــف فــي يوليــو عــام 2011م .وكان المؤســس الرئيــس للشــؤون األكاديميــة فــي
ـابقا مناصــب
المبنــى الجامعــي ألبحــاث مزرعــة (جانيــا) فــي معهــد (هــوارد هيــوز) الطبــي .شــغل (كيفيــن) سـ ً
عــدة فــي هيئــة التدريــس فــي جامعــة (إيمــوري) وجامعــة (ســاوثرن كاليفورنيــا)؛ حيــث قــاد مجموعــة بحثيــة
درســت آليــات التخلــق فــي تطويــر العيــن المركبــة لذبابــة الفاكهــة.

داني ترويل ،الرئيس التنفيذي لالستثمار
ـرا إدار ًّيــا فــي بنــك (قولدمــان ســاكس)
انضــم (دانــي ترويــل) إلــى الوقــف عــام 2005م؛ حيــث عمــل سـ ً
ـابقا مديـ ً
وشــركاه فــي قســم إدارة اســتثماراتها .وقبــل أن يلتحق(دانــي) بـ(قولدمــان ســاكس) عــام 1996م ،كانــت حياتــه
المهنيــة مركــزة فــي األســواق الماليــة اآلســيوية.

سوزان ج .وولكرافت ،المستشار العام وسكرتير الشركة
انضمــت (ســوزان وولكرافــت) إلــى الوقــف فــي يوليــو عــام 2012م ،وهــي مســؤولة عــن إدارة قســم الشــؤون
عامــا مــن الخبــرة فــي تقديــم المشــورة للمؤسســات فــي مجــال
القانونيــة .لــدى (ســوزان) أكثــر مــن (ً )15
علــوم الحيــاة ،وكانــت تعمــل مســاعد المستشــار العــام فــي شــركة (فايــزر) قبــل انضمامهــا إلــى الوقــف؛ حيــث
رأســت الفريــق القانونــي الــذي يدعــم وحــدة أعمــال الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي أوروبــا وكنــدا وأســتراليا
ونيوزيلنــدا.
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مجلس اإلدارة:
ويليام كاستيل
رئيســا للمجلــس فــي مايــو عــام 2006م ،وقــد انضــم إلــى المجلــس فــي ينايــر مــن العــام
أصبــح الســيد (كاســتيل)
ً
ـابقا منصــب الرئيــس والرئيــس التنفيــذي لـ(جنــرال إلكتريــك) للرعايــة الصحية.
نفســه .كان (ويليــام) يشــغل سـ ً
ال حتــى
ـرا أول مســتق ً
وكان عضـ ً
ـوا فــي مجلــس (بريتــش بتروليــوم بــي ال ســي) لســت ســنوات ،ثــم أصبــح مديـ ً
إبريــل عــام 2012م .فــي بدايــة حياتــه المهنيــة ،شــغل مناصــب عديــدة فــي شــركة (ويلكــوم) الدوائيــة ،التــي
ـابقا
كانــت مملوكــة آنــذاك مــن وقــف (ويلكــوم) .ومــن بيــن الوظائــف التطوعيــة التــي قــام بهــا (كاســتيل) سـ ً
كانــت عضويــة مجلــس األبحــاث الطبيــة فــي المملكــة المتحــدة (2001م 2004 -م) ،ورئاســة مجلــس إدارة وقــف
األميــر ( 1998م2003-م).

دامون بوفيني
انضــم الســيد (بوفينــي) إلــى مجلــس اإلدارة فــي ســبتمبر عــام 2012م .وكان قــد تلقــى تعليمــه فــي كليــة (ســانت
جــون) فــي جامعــة (كامبــردج)؛ حيــث درس القانــون ،وحصــل علــى درجــة الماجســتير مــن كليــة (هارفــارد)
لألعمــال .وهــو الشــريك المؤســس لـ(بيرميــرا) ،وهي شــركة أســهم خاصــة أوروبيــة ذات انتشــار عالمــي .وكان
ورئيســا لمجلــس إدارتهــا مــن (2007م2010-م) .تحــت قيادتــه ،نمــت صناديــق
المديــر الشــريك مــن (1999م2007-م)،
ً
(بيرميــرا) تحــت اإلدارة مــن ( )1.9مليــار يــورو إلــى ( )20مليــار يــورو ،وقامــت الشــركة بزيــادة شــبكة مكاتبهــا
العالميــة مــن أربعــة مكاتــب إلــى ( )12مكت ًبــا.

آالن براون
انضــم الســيد (بــراون) إلــى مجلــس اإلدارة فــي مايــو عــام 2012م .درس العلــوم الطبيعيــة فــي جامعــة (كامبــردج)
عامــا .وقــد شــغل مناصــب
قبــل بــدء حياتــه المهنيــة فــي مجــال إدارة االســتثمار ،التــي عمــل فيهــا مــا يقــارب (ً )40
ـرا
عــدة ،منهــا الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار علــى مــدى الســنوات الـــ( )23الماضيــة ،وكان آخرهــا منصــب مديـ ً
تنفيذ ًّيــا فــي (شــرودرز).
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كاي دايفس
أصبحــت األســتاذة (دايفــس) نائبــة رئيــس المجلــس عــام 2013م ،وكانــت قــد انضمــت إلــى المجلــس فــي ينايــر
عــام 2008م .وهــي حاصلــة علــى أســتاذية (د .لــي) فــي علــم التشــريح ورئيســة مشــاركة لقســم العلــوم الطبيــة
(التنميــة والتأثيــر والمســاواة) فــي جامعــة (أكســفورد) ،والمديــرة الفخريــة لوحــدة (جينــوم) الوظيفيــة فــي
مركــز األبحــاث الطبيــة .وتشــمل اهتماماتهــا البحثيــة التحليــل الجزيئي لألعصــاب العضليــة واألمــراض العصبية،
أيضــا بصــورة شــديدة اآلثــار األخالقيــة المترتبــة
والســيما ضمــور العضــات (دوشــين) .كمــا يشــغل اهتمامهــا ً
علــى أبحــاث علــم الوراثــة والفهــم العــام للعلــوم .لــدى (دايفــس) خبــرة كبيــرة فــي العمــل فــي شــركات التقنية
الحيويــة بكونهــا وسـ ً
ـيطا لترجمــة نتائــج العلــم التجريبــي إلــى عالجــات وتشــخيصات جديــدة.

مايكل فرقسون
انضــم األســتاذ (فرقســون) إلــى مجلــس اإلدارة فــي ينايــر عــام 2012م .وهــو عميــد البحــث فــي كليــة علــوم الحياة،
فــي جامعــة (دنــدي) .مــن آرائــه التــي يؤمــن بهــا األهميــة األساســية للعمــل عبــر واجهــة األحيــاء /الكيميــاء،
واألبحــاث متعــددة التخصصــات بشــكل عــام ،وبشــكل خــاص األبحــاث االنتقاليــة؛ حيــث أنشــأ مــع زمالئــه وحــدة
اكتشــاف األدويــة فــي جامعــة (دنــدي).

رتشارد هاينز
انضــم األســتاذ (هاينــز) إلــى مجلــس اإلدارة فــي ينايــر عــام 2007م .وهــو حاصــل علــى أســتاذية (دانيــال كاي
لودفيــق) ألبحــاث الســرطان مــن معهــد (كــوخ) ألبحــاث الســرطان التكامليــة فــي معهــد (ماساتشوســتس)
منقــب فــي معهــد (هــوارد هيــوز)
للتقنيــة ( )MITفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وهــو كذلــك باحــث ِّ
ـابقا منصــب رئيــس قســم علــم األحيــاء ومديــر مركــز أبحــاث الســرطان ( )CCRفــي
الطبــي .شــغل (هاينــز) سـ ً
معهــد (ماساتشوســتس) للتقنيــة .ترتكــز أبحاثــه علــى فهــم األســاس الجزيئــي اللتصــاق الخاليــا ودورهــا فــي
ســلوك الخليــة ،بمــا فــي ذلــك الــدور الــذي تؤديــه فــي األمــراض التــي تصيــب اإلنســان .تلقــى (هاينــز) درجــة
البكالوريــوس والماجســتير فــي الكيميــاء الحيويــة مــن جامعــة (كامبريــدج) ،وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه
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فــي علــم األحيــاء مــن معهــد (ماساتشوســتس) للتقنيــة عــام 1971م.

آن جونسون
انضمــت األســتاذة (جونســون) إلــى مجلــس اإلدارة فــي ينايــر عــام 2011م .وهــي أســتاذة فــي األمــراض المعديــة
ـابقا
الوبائيــة ،ورئيســة معهــد التحديــات الكبيــرة للصحــة العالميــة ( )GCGHفــي جامعــة (لنــدن) .وكانــت سـ ً
مديــرة قســم صحــة الســكان فــي الجامعــة بعــد التدريــب فــي مجــال الطــب فــي جامعــة (كامبريــدج) وجامعــة
(نيوكاســل) ،تخصصــت (آن) فــي علــم األوبئــة والصحــة العامــة ،وتاريخهــا المهنــي حافـ ٌ
ـل باألبحــاث الســريرية
عامــا .وتركــز اهتماماتهــا البحثيــة فــي علــم األوبئــة والوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة
علــى مــدى (ً )25
البشــرية وأمــراض االتصــال الجنســي.

إليزا مانيقهام-بولر
انضمــت البارونــة (بولــر) إلــى مجلــس اإلدارة فــي أغســطس عــام 2008م .وكانــت المديــر العــام لجهــاز األمــن
ـرا بالجهــاز.
ـرا كبيـ ً
اإلنجليــزي(  )MI5بيــن عامــي 2002م و2007م؛ حيــث أحدثــت تغييـ ً
ـابقا لمــدة خمــس ســنوات .وقــد قــادت فــي أثنــاء
شــغلت (بولــر) منصــب نائــب المديــر العــام فــي الجهــاز سـ ً
تعيينــات المجلــس الســابقة جهــود المجلــس فــي مكافحــة اإلرهــاب ،وقــادت جهــود جهــاز األمــن فــي المراقبــة
والتدخــل ،وكانــت مســؤولة عــن إدارة الشــؤون الماليــة والمعلومــات الخاصــة بــه.

بيتر ريقبي
التحــق األســتاذ (ريقبــي) بمجلــس اإلدارة فــي ينايــر 2008م .وقــد تلقــى تدريبــه فــي جامعــة (كامبريــدج) وجامعة
عالمــا فــي األحيــاء الدقيقــة ،وعمــل منــذ ذلــك الحيــن فــي كليــة (إمبريــال)،
(ســتانفورد ،كاليفورنيــا) بوصفــه ً
والمعهــد الوطنــي للبحــوث الطبيــة ( ،)MRCومعهــد أبحــاث الســرطان ( ،)ICRالتــي تقــع جميعهــا فــي (لنــدن).
كان (ريقبــي) الرئيــس التنفيــذي لمعهــد أبحــاث الســرطان مــن عــام 1999م إلــى عــام 2011م ،واليــزال يشــغل
منصــب أســتاذ فخــري فــي علــم األحيــاء التنمــوي فــي المعهــد؛ حيــث يعمــل علــى تنظيــم التعبيــر الجينــي أثنــاء
تطــور الجنيــن.
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بيتر سميث
التحــق األســتاذ (ســميت) بمجلــس اإلدارة فــي يونيــو عــام 2004م .وهــو أســتاذ فــي علــم األوبئــة االســتوائية
فــي كليــة (لنــدن) للصحــة والطــب االســتوائي .وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة دراســات حــول أمــراض الســرطان
واألمــراض االســتوائية ،واللقاحــات ،والدراســات األخــرى فــي مكافحــة مــرض المالريــا وفيــروس نقــص المناعــة
والســل والتهــاب الكبــد وداء الليشــمانيات.
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التعيين في مجلس اإلدارة:
توضــح المــادة ( -1.15أ) فــي بنــود عقــد تأســيس الشــركة إجــراءات تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة .ونعــرض هنــا
نبــذة موجــزة عنهــا (يرجــى الرجــوع إلــى بنــود عقــد تأســيس الشــركة فــي الملحــق لمزيــد مــن التفصيــات).
ُعين لجنة الترشيحات لتكون لجنة تابعة لمجلس اإلدارة.
ت َّ

أعضاء لجنة الترشيحات:
•رئيس مجلس اإلدارة.
•نائب رئيس المجلس.
•شخص من المجال العلمي.
•شخص من خارج المجال العلمي.
رئيســا للجنــة الترشــيحات ،غيــر أنــه فــي حــال كان الترشــيح للتعييــن لوظيفــة رئيــس
ويكــون رئيــس المجلــس
ً
جديــد للمجلــس ،فســيتولى نائــب الرئيــس رئاســة لجنــة الترشــيحات حينئــذ .ويجــب علــى كل مــن رئيــس
مجلــس اإلدارة وأي عضــو آخــر فــي اللجنــة ُيحتمــل ترشــيحه لهــذا المنصــب عــدم االشــتراك فــي أعمــال اللجنــة
فــي وقــت هــذا التعييــن.
وإذا كان المــراد بالتعييــن تعييــن نائــب رئيــس جديــد للمجلــس ،فيجــب علــى كل مــن نائــب رئيــس مجلــس
اإلدارة وأي عضــو آخــر فــي اللجنــة ُيحتمــل ترشــيحه لهــذا المنصــب عــدم االشــتراك فــي أعمــال اللجنــة فــي
وقــت هــذا التعييــن.
وفقــا
وتجــوز دعــوة أشــخاص آخريــن للحضــور عنــد مناقشــة غــرض محــدد أو حضــور االجتمــاع كامــ ً
ا ً
ـوا
لتقديــر رئيــس اللجنــة .وســيقوم المستشــار العــام وســكرتير الشــركة بمهــام الســكرتير ،ولكــن ال ُيصبــح عضـ ً
فــي اللجنــة.
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مسؤوليات لجنة الترشيحات:
على لجنة الترشيحات القيام باآلتي:
•مراجعــة هيكلــة وحجــم وتكويــن مجلــس اإلدارة بانتظــام ،مــع تقديــم توصيــات إلــى المجلــس بــأي تعديــات
تراهــا اللجنــة ضروريــة.
•إعداد التوصيف الوظيفي للدور والقدرات المطلوبة للتعيين.
•تحديــد الشــواغر الوظيفيــة فــي المجلــس ،وتقديــم الترشــيحات المناســبة لهــا للموافقــة ،حــال ظهــور
الحاجــة إلــى ذلــك.
•تحديــد وترشــيح شــخص أو أكثــر لشــغل منصــب الرئيــس ونائــب الرئيــس ورئيــس مجلــس اإلدارة  ،حــال
ظهــور الشــواغر فــي تلــك المناصــب.
•تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن عضويــة ورئاســة اللجــان التاليــة للمجلــس (وأي لجــان أخــرى
يحددهــا المجلــس ،مــن وقــت إلــى آخــر ،وتدخــل ضمــن هــذا التكليــف):
لجنة المراجعة.
لجنة االستثمار.
لجنة المكافآت والبدالت.
•تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن أعضــاء مــن المجلــس أمنــاء فــي خطــة وقــف (ويلكــوم)
للمعاشــات التقاعديــة (وأي خطــط معاشــات تقاعديــة أخــرى خاصــة بوقــف (ويلكــوم) أو أي شــركة مــن
الشــركات التابعــة لهــا).
•ضمــان أن اإلجــراءات والخطــط الخاصــة باإلحــال والتعاقــب الوظيفــي معمــول بهــا فيمــا يتعلــق بتعيينــات
المجلــس.
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مالحظات:
•يجــوز للجنــة الترشــيحات طلــب المشــورة مــن مستشــارين خارجييــن لتحديــد وتقييــم أداء وقدرة أي مرشــح
قبــل التعيين فــي مجلــس اإلدارة.
ال على أي ثالثة أعضاء.
•أن يكون النصاب القانوني لجلسة مداوالت لجنة الترشيحات مشتم ً
•إذا كان رئيــس اللجنــة غيــر قــادر علــى حضــور االجتمــاع ،فيكــون رئيــس اللجنــة حينئــذ أحــد األعضــاء
الــذي يختارهــم أعضــاء اللجنــة مــن الحضــور.

العضوية الحالية للجنة الترشيحات:
االسم

الدور في اللجنة

الدور في المؤسسة

تاريخ التعيين

ويليام كاستيل

رئيس مجلس اإلدارة ،وقف
(ويلكوم)

الرئيس وعضو في مجلس اإلدارة  1يناير 2006م

كاي دايفس

نائب الرئيس ،وقف (ويلكوم)

نائب الرئيس وعضو في مجلس
اإلدارة

 1أكتوبر 2013م

رتشارد هاينز

إداري ،وقف (ويلكوم)

عضو مجلس اإلدارة

 1أكتوبر 2007م

إليزا مانيقهام-بولر

إداري ،وقف (ويلكوم)

عضو مجلس اإلدارة

 13إبريل 2010م

سوزان وولكرافت

المستشار العام وسكرتير الشركة

سكرتير

 30إبريل 2013م
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وقف (ويلكوم)  -صندوق االستثمار
مديرو الصندوق:
تتألف وظيفة االستثمار في وقف (ويلكوم) من مجلس اإلدارة ،ولجنة االستثمار ،وقسم االستثمار.

مجلس اإلدارة:
أيضــا تعديــل ســلطات اللجــان أو األفــراد
يحــق لمجلــس اإلدارة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باالســتثمارات .ويحــق لــه ً
تفويضــا بالســلطات.
الذيــن منحهــم
ً
ولمجلس اإلدارة ،فيما يتعلق باالستثمارات ،تحديد اآلتي:
•أهداف االستثمار واإلنفاق الكلية لمحفظة االستثمار.
•سياسة االستثمار الواسعة.
•هدف عائد االستثمار الكلي.
•المخاطر المتوقعة المقبول تحملها بما يتفق مع هدف العائد الكلي.
•الهيكلــة الشــاملة لترتيبــات إدارة األصــول وضمــان نشــر المــوارد الكافيــة إلدارة ورصــد االســتثمار بشــكل
صحيــح.
•الترتيبات المناسبة للحفاظ على جميع األصول االستثمارية.
•النطاقات الواسعة لمخصصات األصول وأي تغييرات مقترحة لهذه النطاقات من وقت إلى آخر.
وله كذلك مراجعة:
•أداء محفظة االستثمار.
•السياسات واإلستراتيجيات االستثمارية خارج سياسة االستثمار المتفق عليها.
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لجنة االستثمار:
تُعــد لجنــة االســتثمار مســؤولة عــن «توجيــه» الهيكلــة الشــاملة إلدارة األصــول التــي قررهــا مجلــس اإلدارة .وتــؤدي
اللجنــة دور الهيئــة االستشــارية فــي مســائل االســتثمار ،وتتعــاون مــع قســم االســتثمار فــي المهــام اآلتيــة:
•إجراء مراجعة دقيقة ألداء ومخاطر وإدارة المحافظ االستثمارية ،وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس
اإلدارة وإلى الرئيس التنفيذي لالستثمار.
•تقديم التوصيات بنطاق فئات األصول لمحفظة االستثمار إلى مجلس اإلدارة ،بما في ذلك التغييرات في
النطاقات من وقت إلى آخر.
•حق االعتراض على عمليات استثمار محددة تقترحها السلطة التنفيذية لالستثمار من وقت إلى آخر.
•تقديم توصيات بمبادرات استثمارية خارج السياسات االستثمارية المتفق عليها إلى مجلس اإلدارة.
ال
•تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة في المجاالت التي يحتفظ المجلس فيها بمسؤولية تحديد السياسات ،فض ً
عن تقديم مشورة خبرائها بشأن المسائل المتعلقة باالستثمار.
•تقديم مشورة خبرائها لسلطة االستثمار التنفيذية فيما يخص مسائل االستثمار.
•اإلشراف على تنفيذ الترتيبات المناسبة لحفظ جميع األصول االستثمارية من قبل السلطة التنفيذية لالستثمار.

أعضاء لجنة االستثمار:
أعضاء مجلس اإلدارة:
(للسيرة الذاتية ،يرجى االطالع على جزء «التوظيف والهيكل التنظيمي» من هذا التقرير).
•السير ويليام كاستيل (رئيس اللجنة) ،رئيس مجلس إدارة وقف (ويلكوم).
•آالن براون
•دامون بوفيني.
•كاي دافيس
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•بيتر دافيس
•بيتر ريقبي

أعضاء المجلس التنفيذي:
(للسيرة الذاتية ،يرجى االطالع على جزء «التوظيف والهيكل التنظيمي» من هذا التقرير).
•داني ترويل ،الرئيس التنفيذي لالستثمار في وقف (ويلكوم).
•سيمون جيفريز ،المدير التنفيذي للعمليات في وقف (ويلكوم).
•جيريمي فرار ،مدير وقف (ويلكوم).

األعضاء الخارجيون:
•تيــم تشــيرتش :وهــو رئيــس (ميــو بارتنــرز) المحــدودة ،إحــدى المكاتــب التابعــة لـ(ماكينزي) لالســتثمار.
انضــم (تيــم) إلــى مكتــب (ماكينــزي) فــي عــام 1991م إلنشــاء ورئاســة النشــاط االســتثماري األوروبــي
ـرا
للشــركة ،إلــى أن تولــي شــؤون تســيير النشــاط العالمــي عــام 1997م .وقبــل ذلــك ،كان (تيــم) مديـ ً
لشــركة (أدفنــت) المحــدودة ،وهــي شــركة رأس مــال اســتثمارية فــي المملكــة المتحــدة .ثــم تأهــل ليكون
محاسـ ًبا قانون ًّيــا مــع شــركة (برايــس ووتــر هــاوس) فــي (لنــدن).
ـة
ـابقا رئيسـ ً
•ســارة فرومســون :وهــي رئيســة إدارة مخاطــر وأداء االســتثمار فــي وقــف (ويلكــوم) .كانــت سـ ً
إلدارة مخاطــر االســتثمار فــي (رويــال بنــك أوف ســكوتالند) إلدارة األصــول.
ـرا
•نجيــب خــراج :وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك (باركليــز بــي ال ســي) .وكان قبــل ذلــك مديـ ً
ـابقا منصــب الرئيــس
ـوا فــي اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة (باركليــز) .كان الســيد خــراج يشــغل سـ ً
وعضـ ً
التنفيــذي لبنــك (جيــه بــي مورقــان كازينــوف) ،وتقلــد مناصــب رفيعــة فــي كل مــن( :لــزارد ،وروبــرت
فليمينــق ،وســالومون بــرذرز) فــي (لنــدن) .يخــدم الســيد خــراج فــي عــدد مــن المجالــس الدوليــة ضمــن
شــبكة (آغــا خــان) للتنميــة فــي مجــاالت التعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،والتنميــة الريفيــة والثقافــة ،وهــو
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أيضــا عضــو فــي مجلــس إدارة هيئــة (فولبرايــت) فــي
رئيــس صنــدوق الهبــات الخــاص بالشــبكة .وهــو ً
المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة ،ومديــر غيــر تنفيــذي فــي مجلــس هيئــة الخدمــة الصحيــة الوطنيــة.
•دافيــد مايهيــو :وهــو رئيــس (جــي بــي مورقــان كازينــوف) ونائــب رئيــس مجلــس إدارة (جيــه بــي
قادمــا مــن شــركة (بانمــور قــوردون) .وفــي
مورقــان) .التحــق بشــركة (كازينــوف) وشــركاه عــام 1969م ً
ـريكا للشــركة فــي المعامــات ،ثــم أصبــح مســؤو ً
ال عــن إدارة حقــوق المســاهمين
عــام 1972م ،أصبــح شـ ً
المؤسســية .وفــي عــام 1986م ،أصبــح الشــريك المســؤول عــن قســم أســواق رأس المــال فــي الشــركة.
رئيســا لمجلــس إدارة مجموعــة شــركات (كازينــوف بــي ال ســي) عنــد تأسيســها عــام 2001م ،ثــم
وأصبــح
ً
شــركة (جــي بــي مورقــان) عــام  2005عنــد إقامــة المشــروع االســتثماري المشــترك مــع بنــك (جــي بــي
رئيســا لمجلــس إدارة شــركة (كابيتــال) القابضــة عــام 2005م .وكان المديــر
وعيــن (ديفيــد)
مورقــان)ُ .
ً
غيــر التنفيــذي لشــركة (ريــو تينتــو) المحــدودة و(ريــو تينتــو بــي إل ســي) فــي الفتــرة بيــن عامــي
ـوا فــي لجنــة االســتئناف فــي هيئــة االســتحواذ ،وأمي ًنــا فــي وقــف (رويــال أنيرفســاري).
2000م 2010-م ،وعضـ ً
ـابقا منصــب رئيــس فريــق
•نيــك مواكــس :وهــو المديــر اإلداري فــي قســم االســتثمار .وكان يشــغل سـ ً
االســتثمار فــي آســيا والمحيــط الهــادئ ،والرئيــس المشــترك لألســواق الناشــئة فــي إدارة االســتثمارات فــي
(بــاك روك).
•بيتــر بيريــرا جــراي :وهــو مديــر إداري فــي قســم االســتثمار ،قبــل أن ينضــم إلــى الوقــف .كان يعمــل
ـرا فــي إدارة صنــدوق العقــارات فــي (برودنشــال).
مديـ ً
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قسم االستثمار:
ُيعــد قســم االســتثمار مســؤو ً
ال عــن تنفيــذ وإدارة اإلجــراءات االســتثمارية ،ويتألــف مــن فريــق إدارة المحافــظ
لــكل مجــال مــن مجــاالت مخصصــات األصــول ،وفريــق خدمــات اســتثمارية ،ووظيفــة مســتقلة إلدارة المخاطــر
(الشــكل.)9 :

شكل ( :)9هيكلة قسم االستثمار في الشركة
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مسؤوليات رئيس قسم االستثمار والمسؤوليين التنفيذيين:
قــام مجلــس اإلدارة بتفويــض المســؤولية التشــغيلية لمحفظــة االســتثمار إلــى الرئيــس التنفيــذي ،الــذي سيشــرف
بــدوره علــى المســؤولين التنفيذييــن لالســتثمار.
وتتمثل مسؤوليات رئيس قسم االستثمار والمسؤولين التنفيذيين في:
•تقديم مشورة خبرائها لمجلس اإلدارة.
•جعل مخصصات األصول في نطاقات فئة األصول المعتمدة من مجلس اإلدارة.
•تخصيص التمويل بين المديرين األشخاص ،أو مجموعات الصناديق أو األصول.
•تعيين المديرين الجدد لالستثمار والوسطاء والوكالء اإلداريين وصناديق االستثمار.
•إنهاء العقود الحالية للمديرين والوسطاء والوكالء اإلداريين وصناديق االستثمار.
•التفــاوض واالتفــاق مــع مديــر االســتثمار والوســيط والوكيــل اإلداري فــي الشــروط واألحــكام ،بمــا فــي
ذلــك األجــور ،والقيــام برصــد ومراجعــة ورقابــة العالقــات مــع مديــري االســتثمار والوســطاء والــوكالء
اإلدارييــن.
•التفــاوض واالتفــاق مــع الخــادم ومــزودي الخدمــة الطــرف الثالــث بشــأن محفظــة االســتثمار ،الــذي يشــمل
–وال يقتصــر -علــى شــروط وأحــكام االستشــاريين والمحامييــن ،بمــا فــي ذلــك األجــور ،والقيــام برصــد
ومراجعــة ورقابــة تلــك العالقــات.
•شراء وبيع أصول االستثمار.
•تقديــم توصيــات عــن مســتوى المــوارد التــي يجــب نشــرها مــن أجــل إدارة ورصــد االســتثمارات بشــكل
صحيــح.
•التأكد من تلبية االستثمارات لمتطلبات التدفق النقدي الخاصة بإنفاق الوقف.
•اتخاذ قرارات بشأن المعامالت االستثمارية الفردية وجميع المسائل التشغيلية األخرى.
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مسؤوليات فريق إدارة المحافظ:
•رصد االستثمارات في ظل امتيازاتها.
•تقديم التوصيات بشراء أو بيع استثمارات محددة.
•تنفيذ الصفقات التجارية.
•تطبيق أفضل الممارسات عند تقديم المشورة الخارجية ،والعناية الواجبة ،ورفع التقارير.
•توفير معلومات عن تطورات السوق.

مسؤوليات فريق خدمات االستثمار:
•اإليــداع اآلمــن ألصــول الوقــف؛ تُوضــع جميــع األصــول المســجلة فــي بنــك حفــظ دولــي مســؤول عــن
حفــظ وتســوية وتأميــن األصــول .إضافــة إلــى ذلــك ،ســوف يقــوم أميــن الحفــظ بتقديــم التقاريــر
المطلوبــة التــي تتوافــق مــع أي متطلبــات قانونيــة .وتُراجــع ترتيبــات هــذا الحفــظ كل ثــاث ســنوات.
أيضــا.
كمــا ُيراجــع حفــظ صناديــق التحــوط كل ثــاث ســنوات ً
•تنظيم الوظائف اإلدارية للبنوك والمحافظ.
•تنســيق االتصــال بيــن مديــري المحافــظ والطاقــم المالــي والقانونــي والضريبــي فــي الوقــف والمجموعــات
أيضا.
الخارجيــة ً

مسؤوليات فريق األداء وإدارة المخاطر:
•إعداد ورصد والمحافظة على تقارير األداء والمخاطر.
•اإلدارة االستباقية في مواجهة المخاطر على المحفظة االستثمارية.
كليا.
•قيام طرف ثالث خارجي برصد أداء ومخاطر المحفظة ًّ
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هيكلة صندوق االستثمار:
تعــد سياســة الوقــف مرنــة بشــأن طبيعــة اآلليــات التــي تســتثمر بهــا ،ومــن ثــم يقــوم مديــرون خارجيــون بــإدارة عــدة
أصــول؛ حيــث تثــق إدارة الوقــف بــأن اإلدارة الفعالــة -حيــث يتخــذ المديــر القــرارات الفعالــة بــد ً
ال مــن ممارســة اإلدارة
وفقــا لمؤشــرات مقارنــة األداء -فــي عديــد مــن مجــاالت االســتثمار ،يمكنهــا أن تحســن العوائــد حتــى بعــد دفــع
الســلبية ً
أجــور المديريــن الخارجييــن.
وعلــى الرغــم مــن أن تصنيــف مســؤوليات االســتثمارات األساســية ُيحكــم بالفئــات التــي صنفهــا قســم االســتثمار ،إال أن
المتبعــة.
المحافــظ االســتثمارية ذاتهــا تُصنــف ً
وفقــا لنــوع اإلســتراتيجية ُ
وفيما يلي أقسام االستثمار على النحو المحدد أعاله:
•العوائد المطلقة والشراءات.
•االستثمارات الخاصة المباشرة.
•األسواق العامة.
•الممتلكات والبنية التحتية.
•المشروعات واألسهم طويلة وقصيرة األجل.
•
•
•
•
•
•
•
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أنواع اإلستراتيجيات:
ا عــن مكونــات اإلســتراتيجيات فــي جــزء «نمــوذج مخاطــر االســتثمار» مــن
علــى الرغــم مــن تقديمنــا
عرضــا مفص ـ ً
ً
التقريــر ،إال إننــا ســنقوم بعــرض لمحــة عامــة عــن هــذه اإلســتراتيجيات فيمــا يلــي:

أسهم عامة:
تُدرج هذه األسهم في الفئات التالية:
•أسواق عالمية :وتشمل األسواق الناشئة.
•العالم المتقدم :ويستثنى منها األسواق الناشئة.
نموا :أسواق ناشئة.
•األسواق األسرع ًّ
•اآلجلة واإلختيارية :المشتقات.

صناديق التحوط ذات األسهم طويلة وقصيرة األجل:
تقوم صناديق التحوط بإدارة محافظ األسهم طويلة وقصيرة األجل المدرجة في البورصة.

النقد والسندات:
منتجات سوق المال لضمان السيولة الكافية ألغراض التمويل.

العوائد المطلقة والشراءات:
صناديق تُدار خارج ًّيا وتشمل مجموعة متنوعة من إستراتيجيات األسهم والدخل الثابت:
•صناديــق كبيــرة للشــراء اإلداري :الصناديــق التــي تســتثمر فــي الشــركات ذات رأس المــال الكبيــر الخاضعة
للشراء اإلداري.
•صناديــق متوســطة للشــراء اإلداري :الصناديــق التــي تســتثمر فــي الشــركات ذات رأس المــال المتوســط
الخاضعــة للشــراء اإلداري.
•صناديــق شــرائية ثانويــة ألســهم خاصــة :صفقــات يتــم مــن خاللهــا بيــع شــركة أســهم خاصــة لصنــدوق
أســهم خاصــة آخــر.
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•صناديــق ديــون متعثــرة ألســهم خاصــة :علــى غــرار صناديــق الشــراء الثانويــة ،باســتثناء أن الصفقــة تنطوي
ـدا عال ًيا.
علــى بيــع أســهم خاصــة «متعثــرة» ،وقــد تمثــل مخاطــرة عاليــة أو عائـ ً
•صناديــق التحــوط ذات اإلســتراتيجيات المتعــددة :صناديــق التحــوط التــي لديهــا أكثــر مــن إســتراتيجية
أساســية ،وتباشــر هــذه الصناديــق اســتثمارات متعــددة األصــول.
•صناديق التحوط ذات الديون المتعثرة :صناديق تستثمر في ديون دخل ثابت «متعثر».
المــدارة آجـاً :صناديــق تديــر إســتراتيجيات تــداول البيــع والشــراء باآلجــل للممتلــكات.
•صناديــق التحــوط ُ
وقــد تكــون حالــة التــداول قصيــرة أو طويلــة.

النمو والمشروعات:
خليط بين صناديق ُمدارة خارج ًّيا واستثمارات مباشرة:
•صناديق مشروعات :صناديق توفر رأس المال في مرحلة مبكرة للشركات.
•صناديق أسهم خاصة متخصصة.
•صناديق أسهم خاصة نامية.
نموا  -صناديق األسهم الخاصة.
•األسواق األسرع ًّ
•استثمارات مباشرة :في األسهم الخاصة أو العامة في مجاالت:
o oالرعاية الصحية.
o oالعلوم.
o oالتمويل.
•صناديــق شــراكات متعــددة األصــول :شــراكات متعــددة األصــول فــي أفريقيــا والشــرق األوســط والبرازيل
وشــرق آســيا تتيــح اســتثمارات مباشــرة فــي األســهم أو الديــون الخاصــة أو العامــة.
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الممتلكات والبنية التحتية:
المدارة خارج ًّيا:
االستثمارات المباشرة أو المشروعات المشتركة ( )٪ 90على خالف الصناديق ُ
•سكني.
•تجاري.

إستراتيجية الطبقات في إدارة رأس المال:
تُســتخدم هــذه اإلســتراتيجية للتحــوط وتعزيــز إطــار عمــل المخاطــر أو العائــد لمحفظــة االســتثمار فــي مجملهــا؛
حيــث يتــم إدارة وتقليــص مخاطــر الســوق الكامنــة ،وكذلــك مخاطــر الصــرف األجنبــي باســتخدام مشــتقات عبــر
مجموعــة مــن فئــات األصــول.
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نموذج مخاطر االستثمار:
الدخل ورأس المال:
تم تحديد كل من فلسفة االستثمار ومنهجية االستثمار بدقة شديدة في سلسلة من الوثائق الداخلية:
•دستور الوقف.
•سياسة االستثمار.
•الئحة اإلدارة.
أيضــا فــي توضيــح مجموعــة
وتفيــد هــذه الوثائــق فــي تحديــد ســلطات مجلــس اإلدارة ومديــري االســتثمار ،وتفيــد ً
األنشــطة االســتثمارية التــي يتــاح للوقــف مزاولتهــا ،تفصيـاً.
ووفقــا ألحــكام الدســتور ،يجــوز لألميــن «تفعيــل صنــدوق الوقــف دون تمييــز بيــن رأس المــال والدخــل» ،و»يجــوز
ً
ـول مــن رأس المــال بهــدف تخفيــف آثــار التقلبــات
لــه ً
أيضــا اتخــاذ احتياطيــات مــن الدخــل لتعويــض أي نفقــات تُمـ َّ
فــي الدخــل أو لتوفيــر نفقــات الدخــل فــي المســتقبل» .و»ســيكون األميــن ُمعفــى مــن أي التــزام يوجــب تمييــز
األصــول أو تمييــز المســؤوليات كمــا بيــن الدخــل ورأس المــال ،طالمــا أنــه يالحــظ التــوازن الســليم بيــن الحاجــة
فــي الســماح بمطالــب حاليــة علــى الوقــف والحاجــة فــي الســماح بمطالــب مســتقبلية».
وفــي هــذا الصــدد ،نــرى أن معالــم االســتثمار لوقــف (ويلكــوم) تختلــف عــن عديــد مــن هيــاكل األوقــاف األخــرى
مهمــا
دورا ًّ
التــي تحــد مــن اســتخدام رأس المــال لتمويــل اإلنفــاق ،علــى الرغــم مــن أن اســتخدام رأس المــال يــؤدي ً
فــي تمويــل االلتزامــات المســتقبلية ،خاصــة فــي فتــرات التقلــب وانخفــاض الدخــل ،إال أن اإلســتراتيجية قــد تتعــرض
لمخاطــرة إحــال رأس المــال عندمــا تكــون الفــرص االســتثمارية محــدودة.
فرغــم امتــاك وقــف (ويلكــوم) المرونــة الالزمــة للتمويــل عــن طريــق رأس المــال ،إال أن فلســفة االســتثمار لديــه
تعتمــد علــى إيجــاد الدخــل مــع الحفــاظ علــى قاعــدة رأس المــال .وتشــترط سياســة االســتثمار للوقــف وجــود هــدف
تعظيــم عوائــد المخاطــر المعدلــة ،مــع المحافظــة علــى قيمــة طويلــة األجــل ألصــول الوقــف (رأس المــال).
نهجا استباق ًّيا في تغيير مستوى اإلنفاق لضمان أنماط إنفاق مستدامة.
وعلى مدار تاريخه ،أظهر الوقف ً
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فلسفة االستثمار:
االستثمارات المسموح بها:
تكمــن فلســفة اســتثمار وقــف (ويلكــوم) فــي امتــاك محفظــة اســتثمارات عالميــة ومتنوعــة عبــر مجموعــة مــن
فئــات األصــول التــي تــم تعريفهــا فــي دســتور الوقــف ،وتشــمل:
۰األســهم ،والحصــص ،والســندات ،وســندات الديــن المضمــون ،وإقــراض األوراق الماليــة ،والودائــع ،وشــهادات
اإليــداع ،وأي أوراق ماليــة أخــرى.
۰الحقــوق والمصالــح فــي شــراكات محــدودة ،والشــراكات ذات المســؤولية المحــدودة ،وغيرهــا مــن الهيئات
ذات المســؤولية المحــدودة ،وبرامــج االســتثمار الجماعــي ،وشــركات االســتثمار المفتــوح ووحــدات وقفية.
۰األراضي ،وأي مصلحة استثمارية في أراضي من أي ملكية ،وتطوير األراضي ألغراض استثمارية.
۰المنقوالت (الممتلكات أو حيازات شخصية).
۰القروض ،بما في ذلك التسليف بناء على الرصيد الشخصي.
۰الوحدات ،والضمانات ،والنقود والعمالت.
۰الصكوك القابلة للتحويل إلى أي شكل آخر من أشكال االستثمار.
۰عقــود الخيــار ،والعقــود اآلجلــة (بمــا فــي ذلــك عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة) ،والمقايضــات وعقــود
الفروقــات.
۰عقود إقراض األوراق المالية.
المعتــرف بهــا مــن وقــت إلــى آخــر فــي الدوائــر الماليــة ذات الســمعة
۰أي شــكل آخــر مــن أشــكال االســتثمار ُ
ا لطيبة .
مديــرو األصــول الخارجيــون :أجمــع مجلــس اإلدارة علــى أن إدارة المحافــظ النشــطة مــن قبــل مديريــن خارجيين
قــد يســاعد فــي تحســين العوائــد ،حتــى بعــد احتســاب أجــر المديــر الخارجي.
وإذا ســاور األميــن أي شــك فــي أهليــة االســتثمار لألغــراض االســتثمارية ،فعليــه الحصــول علــى المشــورة
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المناســبة قبــل أن يتخــذ قــرار االســتثمار.
ال تتقيد إستراتيجية االستثمار باآلتي:
۰ ۰اســتخدام معاييــر مخصصــات األصــول :إن نمــاذج المخصصــات المســتخدمة نمــاذج مرنــة؛ بحيــث يمكــن
تعديــل تصميمهــا لتلبيــة متطلبــات االســتثمار.
۰ ۰طبيعــة العائــد :يمكــن تلبيــة النفقــات المخطــط لهــا مــن خــال بيــع األصــول ،واســترداد األمــوال ،والدخــل
مــن الفوائــد ،وأربــاح األســهم أو اإليجــار.
۰ ۰تقلبــات أو ســيولة األصــول األساســية :علــى الرغــم مــن أن هــذه العوامــل ســتأخذ فــي الحســبان تقييــم
فــرص اســتثمارية محــددة.
۰ ۰غياب المرجعية المناسبة.
۰ ۰أي إنحياز جغرافي.

المخاطر والعوائد:
تقــوم فلســفة االســتثمار علــى الحاجــة إلــى تعظيــم العوائــد مــع تخفيــف المخاطــر دون وجــود معاييــر محــددة
ـابقا لمخصصــات األصــول؛ حيــث تســتند فلســفة االســتثمار إلــى:
سـ ً
۰ ۰تعظيم العوائد معتدلة المخاطر ومستوى التنوع دون أي تحيز جغرافي.
۰ ۰االســتفادة مــن آفــاق الوقــف االســتثمارية طويلــة المــدى ،وقدرتــه علــى الصمــود أمــام التقلبــات علــى
المــدى القصيــر ،وتصنيــف مركــزه المالــي بـــالثالث ألفــات (أأأ).
۰ ۰توفيق مصالحه ،بما أنه المالك المباشر لألصول ،مع المديرين الخارجيين.
۰ ۰تجنــب االســتثمارات التــي مــن شــأنها تعريــض الوقــف لمســؤوليات ماليــة غيــر محــدودة ،ســواء أكانــت
عامــة أو خاصــة.
۰ ۰تقليص المخاطر التشغيلية ،والقانونية ،التي تمس السمعة.
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۰ ۰تقييــم ومكافــأة نجــاح االســتثمار بالنظــر إلــى المحفظــة االســتثمارية بأكملهــا علــى أنهــا اســتثمار كلــي؛
ـة اســتثمارية واحدة.
ـة واحــد ًة وثقافـ ً
حيــث يعــد الوقــف محفظــة االســتثمار محفظـ ً
ـرا إلــى عــدم وجــود التزامــات جديــدة (أي تبرعــات عامــة) -حيــث ُيصبــح االعتمــاد الكلــي علــى محفظــة
ونظـ ً
االســتثمار -حــدد الوقــف ثالثــة مخاطــر رئيســة تحتــاج إلــى تخفيــف:
(((١عــدم تجــاوز نســبة مســتويات تركيــز األصــل الواحد نســبة ( )٪3مــن القيمــة اإلجماليــة للمحفظــة كاملة،
ســواء كانــت هــذه االســتثمارات مباشــرة أو صناديــق مخصصــة إلســتراتيجية مديــر خارجي.
(((٢ينبغــي أن تظــل توقعــات مســتويات النقــد المحــرر (غيــر المرهــون) إيجابيــة بعــد األخــذ فــي االهتمــام أي
تصفيــات قســرية.
(((٣ينبغــي أن تُــدار مخاطــر التضخــم لضمــان قــوة شــرائية علــى المــدى الطويــل ،وذلــك مــن خــال
االســتثمار فــي األصــول التــي توفــر حمايــة كافيــة فــي فتــرة ارتفــاع معــدالت التضخــم .وقــد تكــون
هــذه االســتثمارات خاصــة أوعامــة فــي األســهم ،أو الديــون أو البنيــة التحتيــة.

معالم المخاطر والعوائد الرئيسة:
هدف العوائد:
ـرف هــدف العوائــد لمحفظــة االســتثمار حال ًّيــا بأنــه( :متوســط التضخــم فــي مؤشــر أســعار المســتهلك فــي
ُيعـ ّ
المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة) .)%4.5( +
ويثــق الوقــف فــي أن المعــدل المســتهدف كاف فــي أن يســوغ لــه وضــع معــدل التــزام ســنوي للتوزيعــات
بنســبة ( )٪4.7مــن قيمــة المتوســطالمرجــح للمحفظــة علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة .وفــي ضــوء األثــر
المتباطــئ لاللتزامــات مقابــل التوزيعــات النقديــة ،سيســتطيع الوقــف تحديــد نســبة هــدف اإلنفــاق النقــدي عنــد
( )٪4علــى المــدى الطويــل.
وتاريخ ًّيــا ،فــاق أداء الوقــف هــدف العائــد الخــاص بــه ،وهــو األمــر الــذي أتــاح لــه النظــر فــي آليــة «أربــاح
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خاصــة» لتمويــل إضافــي إلــى مشــروعات المــرة الواحــدة.

حدود المخاطر:
أي مــن المخاطــر التاليــة
فــي ســياق إدارة المحافــظ االســتثمارية ،يجــب أن تُبلــغ لجنــة االســتثمار عنــد تجــاوز ٍّ
ـابقا:
ـرف لهــا سـ ً
الحــد ُ
المعـ َّ
۰ ۰اقتصــار االســتثمارات المباشــرة علــى ( )٪50مــن القيمــة اإلجماليــة لألصــول االســتثمارية ،بحيــث يصــل
إلــى ( )٪30فــي األصــول العامــة و( )٪20فــي األصــول الخاصــة.
۰ ۰مســتويات القيمــة المعرضــة للخطــر عــن الســنة الواحــدة أكبــر مــن (( )٪20عنــد مســتويات ثقــة تبلــغ
.)٪95
۰ ۰صافــي نســبة تعــرض العملــة للمخاطــر بأقــل مــن ( )٪25للــدوالر األمريكــي أو الجنيــه اإلســترليني أو
كليهمــا.
۰ ۰إذا كان معامل (بيتا) لألسهم المقدرة للمحفظة بأكملها يقع خارج نطاق (.)0.8-0.4
۰ ۰إذا كان مســتوى توقعــات النقــد المرهــون يقــع تحــت ( )٪2مــن األصــول اإلجماليــة للســنوات الخمــس
المقبلــة.
وســيتم االتفــاق علــى معالــم حديــة إضافيــة لمواجهــة المخاطــر وإبــاغ مديــري االســتثمار عنهــا باســتمرار،
وحيــث تشــمل تلــك:
۰ ۰مخاطر الطرف اآلخر.
۰ ۰مخاطر التثمين.
۰ ۰مخاطر التضخم.
۰ ۰إحتماالت كارثية.
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منهجية االستثمار:
مــن خــال تنفيــذ األهــداف والضوابــط المحــددة بوضــوح ،يضمــن الوقــف مســتويات عاليــة مــن الشــفافية والرقابــة فــي
وظيفة اســتثماراته.

مراحل اتخاذ قرار االستثمار:
«تتــم الموافقــة علــى أي قــرار اســتثماري مــن الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة
لالســتثمار أو أحدهمــا فــي إطــار الصالحيــات المفوضــة لــه .وهــذا يمنحــه القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات ســريعة
حيثمــا كان ذلــك ضرور ًّيــا ومناســ ًبا».
وســتُجرى مناقشــات مفصلــة برئاســة الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار أو عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لالســتثمار
عنــد تحديــد أي إســتراتيجية اســتثمارية ،ســواء أكان ذلــك بغــرض اســتثمار أصــول تــداول عامــة ،أم أصــول خاصــة،
أم تخصيــص أم اســترداد رأس المــال لتمويــل المديريــن؛ حيــث تقــوم هــذه المناقشــات المفصلــة بتعزيــز فهــم وملكية
المحفظــة بأكملهــا إلــى أعضــاء الفريــق كمــا تســمح بمداولــة اإلســتراتيجيات.
فمــن خــال إخضــاع اإلســتراتيجيات للمنافســة علــى رأس المــال االســتثماري ،وعــرض اإلســتراتيجيات فــي ســياق
المحفظــة بأكملهــا ،تضمــن مراحــل إجــراءات االســتثمار االســتخدام األمثــل لــرأس المــال لغرضــي المخاطــر
والعائــد علــى حــد ســواء.
ويتولــى أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لالســتثمار -مــن خــال الصالحيــات المفوضــة إليــه -اتخــاذ القــرارات
اإلداريــة اليوميــة الخاصــة بــإدارة االســتثمارات .وتشــمل هــذه القــرارات –وال تقتصــر -علــى:
•تنفيذ إستراتيجية تم الموافقة عليها.
•قرارات ذات صلة بالصرف األجنبي.
•عقود فردية ذات صلة بالعقارات أو البنية التحتية.
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إدارة ورصد االستثمارات:
يجــب توخــي الحــرص الشــديد والدقيــق قبــل الموافقــة علــى أي إســتراتيجية ،أو قبــل منــح أي مديــر خارجــي
الواليــة فــي إدارة رأس المــال.

المديرون الخارجيون:
يحكــم اتفــاق «إدارة االســتثمار» أو «الشــراكة المحــدودة» العالقــة بــأي مديــر خارجــي ُيعينــه قســم االســتثمار،
وسيشــمل هــذا االتفــاق:
۰ ۰األهداف العائدة من الوالية.
۰ ۰أي قيود.
۰ ۰سلطة االستثمار التي تم تفويضها (حرية التصرف الكامل أو الجزئي).
۰ ۰مسؤوليات مدير الصندوق.
۰ ۰هيكلة األجور.
يخضــع المديــرون إلجــراءات تدقيــق منتظمــة؛ حيــث يقــوم قســم االســتثمار بتحليــل أداء المديريــن ومقاييــس
المخاطــر .كمــا ينبغــي علــى المديريــن الخارجييــن رفــع تقاريــر دوريــة (شــهرية أو فصليــة) مفصلــة إلــى
فريــق إدارة المحافــظ ،الــذي ســيجتمع بهــم بصــورة منتظمــة؛ كجــزء مــن مســؤوليات الحوكمــة.

المديرون الداخليون  -استثمارات مباشرة:
تُســند مســؤولية االســتثمارات المباشــرة إلــى أفــراد داخــل فريــق اال ســتثمار؛ حيــث ســتكون مســؤولية أولئــك
األفــراد اآلتــي:
۰ ۰تغطية األصول األساسية.
۰ ۰التحليل والتثمين.
۰ ۰تقديم توصيات التداول.
۰ ۰مقاييس العوائد والمخاطر.
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و ُيراجع األداء بشكل منتظم من السلطة التنفيذية لالستثمار ،ثم ُيرفع تقرير بذلك إلى لجنة االستثمار.
ورغــم أن الوقــف يملــك اســتثمارات مباشــرة فــي الشــركات ،إال أنــه يقــوم باإلفصــاح عــن هــذه التقاريــر إلــى
الســوق ،حتــى لــو لــم يكــن هنــاك شــرط قانونــي بذلــك.
أيضا بإدارة برنامج إلقراض األوراق المالية؛ حيث إنها وسيلة لتحقيق عوائد إضافية.
ويقوم الوقف ً

إدارة ورصد المخاطر:
علــى مســتوى المحافــظ بشــكل عــام ،تُســتخدم معالــم مخاطــر مختلفــة ،مثــل احتماليــة العوائــد المرجحــة
واالرتباطــات الســوقية للتنبــؤ بمخاطــر القيمــة المضافــة ســنو ًّيا والســيولة المتوقعــة .إضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم
الوقــف بإخضــاع المحفظــة االســتثمارية لتصــورات اســتثمارية مختلفــة ليقيــم تأثيــر ظــروف الســوق القاســية
ا عــن إمكانيــات
عليهــا .واألدوات المســتخدمة هــي مزيــج مــن خدمــات إدارة المخاطــر المســتقلة الخارجيــة فضــ ً
التقاريــر الداخليــة.
ويقوم كل من لجنة االستثمار ومجلس اإلدارة بمراجعة المخرجات على أساس ربع سنوي.
و ُيوظف الوقف عدة أدوات إلدارة المخاطر ،منها:
•مشــتقات ال تســتخدم ألغــراض التــداول ،بــل للتحــوط فقــط :يتــم توفيــر الدعــم الكامــل لهــذه الصكــوك
مــن األصــل األســاس ،وبذلــك لــن تُش ـ ِّكل أي حمــل مالــي.
ضد مخاطر الصرف.
•
التحوط ّ
ّ
•االســتدانة الماليــة :علــى الرغــم مــن أن الوقــف ال ُيوظــف االســتدانة الماليــة مباشــرة فــي إســتراتيجيات
االســتثمار ،إال أنــه يقــوم بإصــدار ســندات غيــر مضمونــة قابلــة لالقتــراض بحــد اقتراضــي ( )٪8مــن القيمــة
اإلجماليــة لألصــول االســتثمارية .و ُيوضــع حــد االقتــراض لضمــان بقــاء تصنيــف الوقــف االئتمانــي الحالــي
عنــد (.)AAA/Aaa
•وتُمــارس حوكمــة الشــركات لتقييــد اســتثمار الوقــف فــي األوراق الماليــة المحظــورة ،مثــل االســتثمار
فــي الشــركات التــي تســتمد دخلهــا مــن منتجــات التبــغ.
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مخصصات األصول:
«العوائد طويلة األجل تجنى من تطور األعمال وليس من تقلبات السوق ذات المدى القصير».
ـابقا لتخصيــص األصــول ،يســتمر الوقــف فــي االســتجابة إلــى فــرص الســوق
وفــي ظــل عــدم وجــود معيــار محــدد سـ ً
والمخاطــر المتوقعــة ،ومــن ثــم تتغيــر مخصصــات األصــول لتتــواءم مــع المنــاخ االســتثماري الحالــي.
فخــال األزمــة الماليــة (بيــن عامــي 2008م و2011م) علــى ســبيل المثــال ،رفــع الوقــف نســبة مخاطــر األســهم العامــة
والخاصــة مــن ( )%58إلــى ( ،)%70فــي الوقــت الــذي عــزف فيــه المســتثمرون عــن المجازفــة .وأتــاح االنتعــاش الالحــق فــي
أســواق األســهم تفــوق الوقــف علــى معظــم مؤشــرات مقارنــات األســهم خــال هــذه الفتــرة .وعلــى المنــوال نفســه ،بيــن
عامــي 2005م و2008مُ ،قلصــت نســبة مخاطــر األســهم مــن ( )٪80إلــى ( ،)٪58وكانــت األســواق تتعافــى مــن أســوأ حاالتهــا
فــي 2003م.
ومــع ذلــك ،وحتــى تكــون األمــور واضحــة ،لــم يقــم الوقــف باتبــاع أســلوب ضــدي متعمــد فــي نهجــه لالســتثمار.
إنمــا نجــد أن القيمــة االساســية لألصــول واتبــاع الوقــف لنهــج طويــل المــدى همــا اللــذان أتاحــا للوقــف االســتثمار
«بــذكاء» ،دون الســماح لــكل مــن معنويــات الســوق والتقلبــات قصيــرة المــدى بإمــاء نهجهــا.
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ً
وفقا لنوع االستثمار:
مخصصات األصول

شكل ( :)10تخصيص األصول على فئات خالل عشرة أعوام

ال يملــك الوقــف أي ســندات أو ســلع؛ حيــث إن عوائــد الســندات التــي تــرد إلــى البنــك المركــزي منخفضــة للغايــة،
ومــن غيــر المرجــح أن يقــوم الوقــف باالســتثمار بهــا فــي وقــت قريــب ،رغــم أن الفــرص االســتثمارية فــي الســلع
قــد تبــدو أكثــر إثــارة لالهتمــام.
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أسهم عامة  -مخصصات بنسبة ( )%46.9في عام 2013م:
فــي ظــل عــدم وجــود عوائــد ســندات جاذبــة لالســتثمار ،فقــد أطلــق الوقــف المجــال لمخصصــات األســهم العامــة
للنمــو مــن معدلهــا القليــل عــام 2008م لترتفــع مــن ( )٪38إلــى ( )٪46.9حال ًّيــا .وبوصــول توزيعــات األربــاح إلــى
مســتوى أعلــى مــن عائــدات الســندات الحكوميــة ،فــإن الوقــف ال يتوقــع حــدوث أي تغييــرات جوهريــة فــي
المســتقبل القريــب.

المخصصات في األسهم العامة:

شكل ( :)11النسب المئوية لمكونات األسهم العامة
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ـوا» بطريقــة غيــر مباشــرة مــن
ُيــدار كل مــن «األســواق العالميــة» ،و»األســواق المتقدمــة» ،و»األســواق األســرع نمـ ًّ
ـرا خارج ًّيــا .أمــا «المحفظــة ذات القيمــة الســوقية الضخمــة» و»محفظــة المتنوعــات» ف ُتــدار داخل ًّيــا.
خــال ( )14مديـ ً
وتتألــف إســتراتيجية «المحفظــة ذات القيمــة الســوقية الضخمــة» مــن ( )31ملكيــة مباشــرة بالتركيبــة نفســها للعــام
الســابق؛ ممــا يــدل علــى آفــاق اســتثمارية طويلــة األجــل لصالــح الوقــف.
أمــا محفظــة المتنوعــات االنتقائيــة فتشــمل الشــركات التــي تحظــى بــأداء وتثميــن مرتفعيــن إلــى حــد كبيــر؛
ـرا لالمتيــازات األساســية التــي حصلــت عليهــا.
نظـ ً
يبلــغ عــدد الملكيــات اإلجماليــة لــكل مــن «المحفظــة ذات القيمــة الســوقية الضخمــة» و»محفظــة المتنوعــات»
( )38ملكيــة؛ ممــا يعكــس إســتراتيجية الوقــف فــي تملــك مواضــع مركــزة كبيــرة مقابــل المحافــظ «المخففــة»
والمتنوعــة التــي قــد تجعــل إدارتهــا أكثــر صعوبــة .ويحافــظ الوقــف علــى عالقــات قويــة مــع الشــركات التــي
يســتثمر فيهــا ،وهــو أمــر ال ُيمكــن تحقيقــه إال مــن خــال تقليــص عــدد الملكيــات المباشــرة.

أسهم خاصة  -مخصصات بنسبة ( )%27.6في عام 2013م:
زادت مخصصات األسهم الخاصة بصورة ثابتة من نسبة منخفضة بلغت ( )٪8عام 2003م إلى ( )٪27.6حال ًّيا.
و ُيقــدر هــدف العائــد لألســهم الخاصــة بـ(1.5جــزء) مــن رأس المــال المســتثمر ،منهــا (2.0جــزء) للصناديــق القائمة
علــى المشــروعات التقنيــة .ويقــدر متوســط األداء إلــى اليــوم بـ(1.45جزء).
اســتثمارات مباشــرة فــي األســهم الخاصــة ،ونطــاق التجــارة اإللكترونيــة ،والطاقــة ،ومراكــز البيانــات ،والخدمات
الماليــة ،والرعايــة الصحية.
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المخصصات في األسهم الخاصة:

شكل ( :)12النسب المئوية لمكونات األسهم الخاصة

صناديق التحوط  -مخصصات بنسبة ( )%11.8في عام 2013م:
إجمــا ً
صندوقــا مــن صناديــق التحــوط التــي تغطــي ثــاث إســتراتيجيات
ال ،يخصــص الوقــف رأس مــال لـــ()20
ً
رئيســة ،بمتوســط تخصيــص رأس مــال ُيقــدر بـــ( )160مليــون جنيــه إســترليني.
منفتحــا أمــام استكشــاف إســتراتيجيات جديــدة مــع شــركاء جــدد ،مــع وجــود قيــد بــأن يقــوم
ويعــد الوقــف
ً
الوقــف باســتثمار مــا ال يقــل عــن ( )100مليــون جنيــه إســترليني لــكل شــريك جديــد.

91

المخصصات في صناديق التحوط:

شكل ( :)13نسبة المكونات من صناديق التحوط

انخفاضــا مــن ( )%23عــام 2008م إلــى المســتوى الحالــي .وتأتــي هــذه
شــهد إجمالــي المخصصــات لصناديــق التحــوط
ً
الخطــوة اســتجابة -إلــى حــد كبيــر -لنجــاح االســتثمارات النقديــة األخــرى التــي قامــت بتخفيــض متطلبــات
الســيولة متوســطة األجــل التــي قدمتهــا صناديــق التحــوط مــن قبــل.

الممتلكات  -مخصصات بنسبة ( )%10.2في عام 2013م:
يفضــل الوقــف االســتثمار عــن طريــق الملكيــات المباشــرة أو المشــروعات المشــتركة بــد ً
ال مــن صناديــق
الممتلــكات التــي تضــم عقــارات ســكنية بنســبة ( )٪90مــن المحفظــة .ويقــع مــا يقــارب ( )%60مــن االســتثمارات فــي
ـوقا أخــرى مهمــة.
(لنــدن) ،مــع كــون ألمانيــا سـ ً
ـدا بالتدفــق
ويتيــح التملــك المباشــر للوقــف رؤيــة طويلــة المــدى للســوق ،والســيما إن الوقــف ليــس مقيـ ً
النقــدي أو متطلبــات الســيولة.
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ً
وفقا للموقع الجغرافي:
مخصصات األصول
ا ويديــر محفظتــه االســتثمارية بفعاليــة.
نهجــا مماث ـ ً
مــن حيــث التعــرض للمخاطــر الجغرافيــة ،يتبنــى الوقــف ً
وتأتــي المخصصــات متوافقــة مــع وجــود محفظــة متنوعــة عالم ًّيــا ،فيمــا تتــم إدارة تعــرض الوقــف لمخاطــر

األســواق الناشــئة المتقلبــة.

ً
وفقا للمنطقة الجغرافية لعام 2013م
شكل ( :)14المخصصات ()%
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شكل ( :)15مخصصات األصول ( )%بإدارة االستثمار المباشر وغير المباشر لعام 2013م

وتمثــل االســتثمارات المباشــرة ( )٪35مــن القيمــة اإلجماليــة الكليــة لالســتثمارات ،ويمكــن زيادتهــا إلــى ( )٪50بحــد
أقصــى.
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القيمة اإلجمالية لمحفظة االستثمار:
(دون دخل االستثمار)

شكل ( :)16التغير في قيمة األصول تحت اإلدارة على مدار عشر سنوات
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أداء االستثمار:
ملخص األداء:

جعلنــا هــدف العائــد هــو متوســط مؤشــر أســعار المســتهلك فــي المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة (ســنو ًّيا) +
( ،)%4.5وطبقنــا ذلــك علــى «قيمــة محفظــة االســتثمار» للعام الســابق لتزويدنــا بـ»هدف العائــد» بالجنيه اإلســترليني
(بالمليــون) .ثــم قمنــا بمقارنــة هــذا بـ»العائــد الفعلــي» (إجمالــي الدخــل  +المكاســب االســتثمارية المتحققــة وغيــر
المتحققــة) لنحصــل علــى ملخــص لمســتوى األداء المتدنــي أو المرتفــع.

2002

2003

2004

300

265

258

2005

2006

2008

2007

2009

2010

2011

2012

2013

الدخل اإلجمالي (بالمليون جنيه إسترليني)

295

301

258

294

191

230

254

223

379

صافي المكاسب المتحققة وغير المتحققة من االستثمارات (بالمليون جنيه إسترليني)

824

2,036

- 2,550

1,061

- 2,250

1,326

1,083

-479

-461

-388

-490

-103

-87

-41

-43

-15

-8

0

-581

-548

-429

1,281

-1,818

1,929

495

1,345

153

1,445

2,184

إجمالي الدخل من أنشطة االستثمارات (بالمليون جنيه إسترليني)

2,331

1,583

-1,559

2,222

686

1,575

408

1,668

2,562

األنشطة الخيرية (بالمليون جنيه إسترليني)

-479

-681

-511

-693

-678

-642

-721

-754

نفقات أخرى (بالمليون اإلسترليني)

-52

-62

-48

-52

-91

-86

-60

-81

مدفوعات أخرى (بالمليون جنيه إسترليني)

0

-5

-17

9

-5

-14

18

-0

-7

إجمالي المدفوعات (بالمليون جنيه إسترليني)

-534

-531

-742

-560

96

-745

-770

-728

-781

-835

صافي الحركة في الصناديق (بالمليون جنيه إسترليني)

- 2,845

770

654

9,324

10,054

10,541

1,798

1,046

-2,318

1,672

-64

792

-302

887

1,720

قيمة محفظة االستثمار (بالمليون جنيه إسترليني)

12,341

13,940

15,666

13,561

14,767 13,853

14,462

14,479

17,299

شكل ( :)17التحليل المالي :الدخل (بالمليون جنيه إسترليني) ،والمدفوعات (بالمليون جنيه إسترليني) ،واألصول تحت اإلدارة
(بالمليون جنيه إسترليني) على مدى عشر سنوات
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2002

2003

2004

1.7

1.3

1.7

2.4

1.9

3.3

2005

2006

2008

2007

2009

2010

2011

2012

2013

مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة ()%

3

1.9

3.1

2.1

2.9

3.7

4.2

2.7

2

مؤشر أسعار المستهلك في الواليات المتحدة ()%

2.5

3.4

0.1

4.1

2.7

3

1.5

1.7

1.5

متوسط التضخم في المملكة المتحدة والواليات المتحدة ()%

2.8

2.1

1.6

2.5

2.7

%6.6

%6.1

%7.0

%7.2

611

613

738

1,326

1,083

2,331

1,583

%14.2

%10.8

%22.1

%12.8

1.6

3.1

2.8

2.6

3.6

2.2

1.8

المتوسط %4.5 +من هدف العائد

%7.3

%6.1

%7.6

%7.3

%7.1

%8.1

%6.7

%6.3

هدف العائد (بالمليون جنيه إسترليني)

882

1,191

1,011

827

1,011

1,048

1,171

970

العائد الفعلي (بالمليون جنيه إسترليني)

1,559

2,222

686

1,575

408

1,668

2,562

العائد الفعلي ()%

-

%15.9

%10.0
98

%5.1

%11.4

%2.8

%11.5

%17.7

الفارق (بالمليون جنيه إسترليني)

715

469

%7.7

%4.7

1,593

700

%15.1

%5.7

2,750

1,212

-141

564

-641

497

1,592

الفارق ()%

%8.7

%17.6

%1.0-

%4.1

شكل ( :)18تحليل األداء :عائد االستثمار ( )%عبر عشر سنوات
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%4.3-

%3.4

%11.0

يتبع  -ملخص األداء:

العائد السنوي بالجنيه اإلسترليني (:)%

تعقب سنة واحدة
تعقب ثالث سنوات
تعقب خمس سنوات
تعقب عشر سنوات
تعقب عشرين سنة
منذ أكتوبر 1985م

اسمي

مؤشر أسعار المستهلك
في المملكة المتحدة

فعلي

18.4
10.4
9.4
9.7
9.8
13.9

2.7
3.4
3.1
2.7
2.2
3

15.7
7
6.3
7
7.6
10.9

** حسابات وقف (ويلكوم) لعام 2013م
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العائد التراكمي بالجنيه اإلسترليني (:)%

تعقب سنة واحدة
تعقب ثالث سنوات
تعقب خمس سنوات
تعقب عشر سنوات
تعقب عشرين سنة
منذ أكتوبر 1985م

اسمي

مؤشر أسعار المستهلك
بالمملكة المتحدة

فعلي

18
35
57
153
551
3727

3
11
17
30
54
128

16
24
40
123
497
3599

شكل ( :)19مقارنة مرجعية بين العوائد السنوية والتراكمية (إسترليني) ( )%على المدى الطويل
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تفوقــا فــي أســواق األســهم عــن طريــق تحقيــق عوائــد
•علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،حقــق الوقــف
ً
تراكميــة بلغــت ( )٪153فــي مقابــل ( )٪130لألســهم العالميــة.
ـرا للطبيعــة
•ونــرى أن االنحــراف المعيــاري للعوائــد أقــل بكثيــر مــن مثيلــه فــي األســهم العالميــة؛ نظـ ً
المتنوعــة لمحفظــة الوقــف االســتثمارية ومخصصــات اإلســتراتيجيات التــي ال تعتمــد علــى الســيولة (بمــا
فــي ذلــك المديــرون الخارجيــون)؛ ممــا قــد ُيشــكل صعوبــة فــي التثميــن.

هدف العوائد مقابل العوائد الفعلية مقابل التوزيع الخيري:

شكل ( :)20هدف العوائد والعوائد الفعلية على مدار عشر سنوات نسبة إلى التوزيعات الخيرية واألصول تحت اإلدارة

علــى مــدار العقــد الماضــي ،نــرى أن الوقــف فــاق أداء هدفــه فــي الفتــرة كلهــا مــا عــدا حالتيــن :األزمــة الماليــة
ـادرا علــى تحقيــق أهدافــه
عــام 2008م ،وأزمــة الديــون األوروبيــة عــام 2011م .وفــي كال الحدثيــن ،كان الصنــدوق قـ ً

102

فــي التوزيــع الخيــري عــن طريــق التخلــي عــن أجــزاء مــن المحفظــة االســتثمارية.
وفــي عــام 2008م ،أعلــن الوقــف عــن عوائــد ســلبية لالســتثمار بنســبة ( )%10مقارنــة بالعائــد الســلبي مــن األســهم
العالميــة التــي تبلــغ ( )%16والعائــد الســلبي مــن أســواق المملكــة المتحــدة الــذي ُيقــدر بـــ( .)%21ثــم اتخــذ الوقــف
عــدة خطــوات اســتباقية مكنتــه مــن الحــد مــن الخســائر وتفــوق أدائــه فــي الســوق ،وذلــك بيــن عامــي 2005م
و2008م :وهــي:
•تقليص مخاطر األسهم من ( )٪69إلى (.)٪38
•تقليــص التحيــز للمملكــة المتحــدة عــن طريــق بيــع ( )٪80مــن محفظــة األســهم فــي المملكــة المتحــدة
(مــن  ٪ 32إلــى .)٪ 5
•تقليص التعرض لمخاطر الممتلكات التجارية في (لندن).
وخــال عامــي 2007م و2008م ،اســتمر الوقــف فــي التصــرف بحكمــة مــن خــال زيــادة احتياطياتــه النقديــة مــن ()٪5
إلــى ( .)٪9وخــال هــذه الفتــرة ،الحــظ الوقــف أنــه علــى الرغــم مــن االســتدانة المفرطــة والخنــوع للمخاطــر،
إال أن قطــاع الشــركات غيــر المصرفــي واصــل تعزيــز وضــع التدفــق النقــدي الخــاص بــه .وعــن طريــق التحكــم
فــي التكاليــف واســتغالل المعــدالت المنخفضــة ،كانــت هــذه الشــركات فــي وضــع جيــد للغايــة النتهــاز أي انتعــاش
ـرارا فعــا ً
ال فــي زيــادة نســبة المخصصــات لألســهم العامــة ذات القيمــة الســوقية
وشــيك .ومــن ثــم اتخــذ الوقــف قـ ً
الكبيــرة.
وكان لتوقيــت الســوق ،والتنــوع فــي االســتثمارات ،واالســتثمارات فــي األصــول غيــر الســائلة دور في مســاعدة الوقف
علــى تفــوق أدائــه مجــد ًدا علــى األســهم العالميــة عنــد حــدوث األزمــة األوروبيــة فــي الفتــرة مــن 2010م2011-م.
وكان لقرارهــم الفعــال فــي زيــادة مخصصــات األســهم ذات القيمــة الســوقية الكبيــرة بيــن عامــي 2008م و2010م -مــع
كــون هــذا القطــاع صاحــب األداء األفضــل -دور فــي أن يســتطيع الوقــف التفــوق علــى األســهم العالميــة بنســبة ()٪5
خــال عــام 2011م.

103

الخالصة:
احتفــظ الوقــف بمرونــة كافيــة -وضمــن صالحياتــه -مــا يمكنــه مــن االســتجابة وبشــكل ســريع لتحديــات االســتثمار
وبالتالــي االســتمرار كمديــر اســتثماري نشــط .فمــن خــال توظيــف المتخصصيــن فــي مجــال الســوق ،والجمــع بيــن
ـادرا علــى الســير بخطــى جيــدة لعــزل
خبــرات إدارة المخاطــر الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء ،بــات الوقــف قـ ً
المخاطــر الرئيســة فــي إســتراتيجية االســتثمار واتخــاذ إجــراءات حاســمة.
وبالنظــر إلــى هــدف الوقــف طويــل األجــل فــي االحتفــاظ بقــوة شــرائية حقيقيــة ،نــرى أن التضخــم اليــزال ُيمثــل
مصــدر قلــق رئيــس لــه .لــذا ســعى الوقــف إلــى تخطــي أي ضغــوط تضخميــة فوريــة عــن طريــق تخصيــص رأس المــال
ـوا فــي التدفــق النقــدي الحقيقــي علــى المــدى الطويــل.
لإلســتراتيجيات التــي تثمــر نمـ ًّ
ـتمرا
وعندمــا أخــذت األســواق الماليــة فــي االســتقرار وظهــر التثميــن بصــورة طبيعيــة إلــى حــد مــا ،نــرى الوقــف مسـ ًّ
ـدا فيمــا مضــى.
فــي البحــث عــن عــودة فائقــة علــى خلفيــة سياســات ومنهجيــات االســتثمار التــي طالمــا خدمتــه جيـ ً
إن تكــرار النتائــج الســابقة فــي فتــرة تق ّلــب منخفــض لــه تحدياتــه الخاصــة ،ولكــن مــن خــال إجبــار مديري االســتثمار
علــى المنافســة فــي رأس المــال االســتثماري ،اســتطاع الوقــف أن يضمــن اســتثماره فــي أفضــل اإلســتراتيجيات التــي
تدفعــه إلــى األمــام.
ـرا حيو ًّيــا .كما يبقــى اختبــار اإلجهاد،
و ُيعــد عقــد االجتماعــات الدوريــة لمناقشــة المخاطــر والمراجعــات االســتثمارية أمـ ً
ـدا فــي
وتحليــل التصــورات ،ومخاطــر الطــرف المقابــل ،وكذلــك المخاطــر التشــغيلية والهيكليــة عناصــر أساســية جـ ًّ
إجــراءات حوكمــة الوقــف.

اللحظات الرئيسة:
مــن وجهــة نظرنــا ،هنــاك عديــد مــن اللحظــات الرئيســة فــي تاريــخ وقــف (ويلكــوم) أســهمت فــي تحديــد شــكله
اليــوم ،وســنعرض الخطــوط العريضــة لتلــك اللحظــات الرئيســة وننظــر بإيجــاز فــي كيفيــة تأثيرهــا علــى التنمية
فــي كل مــن االســتثمار والصناديــق الخيريــة.
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اللحظة الرئيسة األولى :وفاة (ويلكوم)  -وضع الرؤية حيز التنفيذ:
ـول رئيســة؛ حيــث إنهــا وضعــت وصيتــه ورؤيتــه محــل
لقــد كانــت وفــاة (ويلكــوم) عــام 1936م لحظــة تحـ ّ
فســح المجــال لمولــد وقــف (ويلكــوم) .وحتــى تلــك اللحظــة ،لــم يكــن الوقــف ســوى فكــرة
التنفيــذ ،ومــن ثــم ْ
محــددة فــي وصيــة (ويلكــوم).
يــوزع األمنــاء
ووهبــت حصــة رأس مــال مؤسســة (ويلكــوم) المحــدودة كاملــة لــه .علــى أن
ِّ
ُشــكل الوقــف ُ
ـل الــوارد علــى األعمــال الخيريــة .ومــع ذلــك ،فــإن مــن المهــم أن نوضــح أن الوصيــة كان لهــا
عينــون الدخـ َ
ُ
الم ّ
أثــر عميــق فــي تشــكيل وتشــغيل الصنــدوق الخيــري ،فلــم يكتــف (ويلكــوم) بتحديــد كيفيــة عمــل حوكمــة
الصنــدوق فحســب (مــن خــال بنــد تعييــن أمنــاء ذوي خبــرة فــي المجــال الطبــي والمحاســبة والقانــون ...وهــي
أيضــا بوضــع معالــم محــددة فــي حيــز التنفيــذ حــول المجــاالت
تركيبــة موجــودة إلــى يومنــا هــذا) ،بــل قــام ً
التــي ســيتوجه نحوهــا تمويــل الوقــف.
ـدده (ويلكــوم) كان «النهــوض بالبحــث الطبــي والعلمــي لتحســين رفاهيــة البشــرية».
والمع َلــم األول الــذي حـ ّ
ـدا نحــو العلمــاء الذيــن يجــرون أبحا ًثــا فــي المجــاالت التــي
وهــذا يشــير إلــى وجــوب اتجــاه التمويــل تحديـ ً
ســيكون لهــا تأثيــر عملــي وأثــر فــي إعانــة النــاس.
وفــي الســنوات الالحقــة ،بــدت أهميــة األثــر العملــي جل ًّيــا بوصفــه أحــد مجــاالت التمويــل اإلســتراتيجية الكبــرى
ـتمرا إلــى يومنــا هــذا) نحــو تمويــل األبحــاث الطبيــة
«نقــل التقنيــات».
ً
ووفقــا لذلــك ،ظهــر تحيــز (اليــزال مسـ ًّ
ـدا .وثان ًيــا ،قــام بالتأكيــد علــى وجــوب دعــم الوقــف
الحيويــة التــي تســتهدف القضايــا المتعلقــة بالصحــة تحديـ ً
لتأســيس واالســتمرار فــي التحقيــق فــي تاريــخ الطــب ،وهــو أحــد اهتمامــات (ويلكــوم) الشــخصية .وظهــر ذلــك
جل ًّيــا فــي المكتبــة والمتاحــف التــي التــزال تحــت إدارة وقــف (ويلكــوم) إلــى اليــوم.
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اللحظة الرئيسة الثانية :نمو األصول األساسية:
ضعفــا ،مــن ( )32مليــون
مضاعفــا فــي القيمــة بلــغ ()15
ـوا
ً
ً
بيــن عامــي 1966م و1986م ،شــهدت مؤسســة (ويلكــوم) نمـ ًّ
جنيــه إســترليني إلــى ( )500مليــون جنيــه إســترليني .ويرجــع هــذا النمــو الهائــل فــي أساســه إلــى التطويــر
والنمــو الناجــح للغايــة لثالثــة أدويــة( :زيلوريــك) (1966م) ،و(ســبيترين) (1967م) وأول دواء تبلــغ قيمتــه مليــار
دوالر ،و(زوفيراكــس) (1985م) .وبالفعــل ،ألمــح بعــض النقــاد إلــى وجــود أمــر بالتركيــز المكثــف فــي تمويــل
األبحــاث الطبيــة صــادر مــن وقــف (ويلكــوم) فــي المجــاالت التــي كان لــدى مؤسســة (ويلكــوم) عقاقيــر قيــد
التطويــر.
ـرا مــن االكتشــافات التــي تمــت فــي المؤسســات الجامعيــة قامــت بتعزيــز قــدرة مؤسســة
ويبيــن التاريــخ أن كثيـ ً
ربحــا ،فقــد
(ويلكــوم) فــي جلــب العقاقيــر إلــى الســوق فــي وقــت عاجــل .وبمــا أن المؤسســة أصبحــت أكثــر ً
زاد إيــراد التمويــل للصنــدوق الخيــري .وبهــذه الطريقــة ،قامــت كلتــا المؤسســتين -فيمــا يبــدو -بدعــم وإنعــاش
إحداهمــا األخــرى .وكان لهــذا النمــو االســتثنائي لمؤسســة (ويلكــوم) تأثيــر رئيــس فــي تطويــر الوقــف؛ حيــث
أدت زيــادة اإليــرادات إلــى تحريــك الضغــوط لهيكلــة المؤسســة بطــرق تتيــح إدارة المبــادرات التمويليــة بصــورة
أكثــر فعاليــة وأكثــر كفــاءة.
ـورا؛
وأصبحــت هيــاكل الحوكمــة أكثــر
ً
تقدمــا فــي أثنــاء هــذه الفتــرة ،وأصبــح نهــج التمويــل أكثــر تطـ ً
ـددت ســتة مجــاالت تمويــل لــكل منهــا ،إلــى جانــب
حيــث ُع ِّيــن مديــر مــع طاقــم مــن أربعــة موظفيــن .كمــا ُحـ ِّ
لجــان استشــارية تتولــى القــرارات التمويليــة.

اللحظة الرئيسة الثالثة :التنوع في األصول:
حــدث تنــوع كبيــر فــي األصــول فــي الفتــرة بيــن عامــي 1985م و1995م .وفــي عــام 1985م ،رأي (دافيد ســتيل) -وهو
رئيــس مجلــس األمنــاء وقتهــا -أن الحكمــة تقتضــي موازنــة المخاطــر عــن طريــق تنويــع األصــول األساســية بد ً
ال
مــن االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للدخــل .ومــن ثــم ستُنشــأ شــركة عامــة وس ـتُعدل وصيــة (ويلكــوم) ليســوغ

106

ـعا؛ حيــث تــم االحتفــاظ بالنيــة األصليــة
تعويــم الحصــص .ونتوقــع أن تكــون الفكــرة قــد القــت تأييـ ً
ـدا واسـ ً
لوصيــة (ويلكــوم) فــي تمويــل األبحــاث التطبيقيــة والتحقيــق فــي تاريــخ الطــب فــي دســتور المؤسســة الجديــدة.
ـيوجد الدخــل الــوارد حاجــة إلــى إضافــة هيــاكل
وفــي عــام 1986م ،ومــع بيــع ( )%52مــن حصــص الوقــف ،سـ ِ
ـورا حــول إدارة االســتثمارات .وفــي عــام 1992م ،باعــت مؤسســة (ويلكــوم) ( )%35أخــرى مــن
حوكمــة أكثــر تطـ ً
حصصهــا بمبلــغ ( )3.2مليــار جنيــه إســترليني ،وُأنشــئت شــركة محــدودة مــن أجــل أن تحــد مــن مســؤولية
األمنــاء .وباتــت مرحلــة تحــول الوقــف إلــى كيــان مؤسســي قيــد التنفيــذ ،فبــدأ الوقــف فــي اكتســاب توجــه
أكثــر إســتراتيجية ،مــع إضافــة بعــض مــن الهيكلــة التنظيميــة المطلوبــة لدعــم إســتراتيجياته المرجــوة علــى
المــدى البعيــد .فأصبــح األمنــاء أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة ،ومــن ثــم أصبحــت لديهــم مســؤولية مطلقــة فــي
تحديــد االتجــاه اإلســتراتيجي لوقــف (ويلكــوم).

اللحظة الرئيسة الرابعة :التوجه اإلستراتيجي:
ـدا ،فقــد بــات هنــاك جهــد واع
اآلن ،وبمــا أن ثــروة الوقــف قــد تحولــت بنجــاح إلــى محافــظ تمويليــة ُتــدار جيـ ً
الكتســاب مزيــد مــن التوجــه اإلســتراتيجي والتوجــه طويــل األجــل لتمويــل الوقــف.
ـهما عامــة وخاصــة ،وصناديــق
أصبحــت المحفظــة متنوعــة ومتوازنــة المخاطــرة ًّ
حقــا؛ حيــث صــارت تشــمل أسـ ً
ـتقرارا ،ويمكــن للوقــف أن يبــدأ
التحــوط ،وممتلــكات ســكنية .ويشــير هــذا إلــى أن تيــار الدخــل ســيكون أكثــر اسـ
ً
نوعــا مــا بالواليــة
فــي البحــث عــن فــرص تمويــل مســتدامة علــى المــدى الطويــل .لقــد كان الوقــف مقيـ ً
ـدا ً
األصليــة ،وازدواجيــة التركيــز المبينــة فــي وصيــة (ويلكــوم) ،التــي أصبحــت فــي نهايــة المطــاف واضحــة فــي
ـدا للغايــة؛ حيــث أدى إلــى منــح أنشــطة الوقــف توجهاتهــا.
دســتوره .غيــر أن هــذا التركيــز كان مفيـ ً
ودعــت الحاجــة إلــى تغييــرات جديــدة فــي سياســة الوقــف لتتيــح لــه أن يكــون أكثــر إســتراتيجية ولتعظيــم أثــر
ا عــن ذلــك ،لــم يكــن الوقــف بحاجــة إلــى المحافظــة علــى مركــزه الفريــد فحســب،
أعمالــه الخيريــة .فض ـ ً
كمــا اســتوحى مــن رؤيــة المؤســس األصليــة ،بــل كان يحتــاج أيضــا إلــى االنخــراط فــي دعــم األنشــطة التــي
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ستســاعد فــي إطــاق هــذه الرؤيــة إلــى مــدى أبعــد.
ولتحقيــق هــذا التفــرد ،كان علــى الوقــف أن يبــدأ فــي تمويــل المجــاالت التــي أهملتهــا الحكومــة والجهــات
التمويليــة األخــرى .كمــا قــام بمتابعــة فــرص تقديــم المنــح مــن خــال شــراكات مــع المؤسســات التــي تحمــل
قيمــة إســتراتيجية ،مثــل مجلــس األبحــاث الطبيــة ،وكذلــك التعــاون مــع الجهــات الخيريــة األخــرى للتأثيــر
علــى صنــع السياســات.
وتــم تحقيــق توجــه علــى المــدى الطويــل مــن خــال ِمنــح إســتراتيجية ،فــي حيــن أتــاح التوجــه المركــز
(حيــث انتقــل  ٪40مــن التمويــل فــي عــام 2013م نحــو أربــع جامعــات بريطانيــة ومعهــد أبحــاث) للوقــف بتركيــز
جهــوده فــي المجــاالت ذات الصلــة بالمهمــة األساســية .وعــن طريــق تجميــع تقديــم المنــح وتوســيع تعاونــه مــع
المنظمــات والجهــات الخيريــة األخــرى ،ســواء أكانــت عامــة أم خاصــة ،تمكــن الوقــف مــن زيــادة األثــر العــام
لتمويلــه.

اللحظة الرئيسة الخامسة :المحافظة على المرونة:
ـدا
بنمــو الوقــف ،حيــث بــات لديــه توجــه أكثــر إســتراتيجية وأطــول أج ـاً ،نــرى -فيمــا يبــدو-
ً
إدراكا متزايـ ً
أيضــا فــي كل مــن نهــج اســتثماراته وتقديمــه للمنــح.
فــي حاجــة الوقــف إلــى أن يحافــظ علــى مرونتــه ً
فعلــى الجانــب االســتثماري ،تــم تقديــم سياســات ســتزيل القيــود التــي تواجــه مديــري الصناديــق التقليديــة ،مثــل
ـابقا .وفــي ظــل غيــاب
اســتخدام مقارنــات مرجعيــة أو الحاجــة إلــى نمــاذج خاصــة بتخصيــص األصــول محــدد سـ ً
ـابقا ،إضافــة إلــى وجــود رؤيــة أكثــر شــمولية للمحفظــةُ ،ســمح لــإدارة أن تكــون
معاييــر االســتثمار المحــددة سـ ً
أكثــر اســتجابة لظــروف الســوق.
وباالســتفادة مــن وجــود مديريــن للصناديــق الخارجيــة ،تمكــن الوقــف مــن تغطيــة العجــز فــي خبرتــه الخاصــة
مــع االحتفــاظ بمرونــة وجــود نمــوذج مــرن لمخصصــات األصــول .وقــد أتــاح هــذا النهــج المــرن لالســتثمار أن
تمكنــه مــن االســتجابة إلــى الطلبــات المفاجئــة ،حتــى فــي
يحافــظ الوقــف علــى مســتويات كافيــة مــن الســيولة ّ
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الســنوات التــي لــم تكــن تعمــل فيهــا محفظــة االســتثمار.
علــى جانــب تقديــم المنــح ،كان مــن المهــم للغايــة عــدم االلتــزام بتمويــل كثيــر لمبــادرات طويلــة األجــل؛
أيضــا إلــى االحتياجــات المجتمعيــة الملحــة والناشــئة عنــد ظهورهــا .ومــن
بحيــث يســتطيع الوقــف االســتجابة ً
ثــم طــرح الوقــف إمكانيــة التصديــق علــى مشــروعات خاصــة لمــرة واحــدة تقــع ضمــن نطــاق رؤيتــه.
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الدروس المستفادة:
أتاح لنا توافر تاريخ وقف (ويلكوم) الدقيق مع المعلومات المستفيضة عنه على الموقع اإللكتروني:
( )http://www.wellcome.ac.ukإجــراء تحليــل واســع النطــاق لجميــع أنشــطة الوقــف االســتثمارية والخيريــة.
ونقــدم اآلن بعــض الــدروس التــي اســتفدناها مــن دراســة وقــف (ويلكــوم):

تحقيق التوازن بين االنضباط المؤسسي واالستجابة المؤسسية:
ـم للغايــة إذا أراد
إن َ
ـون المؤسســة منضبطــة ومســتجيبة فــي آن واحــد هــو تحـ ٍّ
ـر مهـ ٌّ
ـد فــي ذاتــه ،ولكنــه أمـ ُ
كـ ْ
صنــدوق الوقــف أن يحقــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر .فاالنضبــاط مطلــوب من أجــل أن تُحكــم اإلجــراءات االســتثمارية
للمؤسســة بحكمــة ،وأن تــدار قــرارات التمويــل بمنهجيــة .والمرونــة مطلوبــة حتــى تســتطيع المؤسســة االســتجابة
إلــى االحتياجــات المجتمعيــة الملحــة عنــد ظهورهــا.
وقــد اســتطاع الوقــف تحقيــق تــوازن بيــن االنضبــاط واالســتجابة فــي كل مــن األنشــطة االســتثمارية وأنشــطته فــي
تقديــم المنــح .فأنشــطته االســتثمارية تُحكــم بطريقــة هيكليــة منضبطــة ،ومــع ذلــك يحافــظ علــى المرونــة عــن
ـابقا بصــورة أقــل واالعتمــاد علــى تقديــر األشــخاص داخــل
طريــق االعتمــاد علــى معاييــر االســتثمار المحــددة سـ ً
المؤسســة وخارجهــا مــن ذوي الخبــرة فــي مجاالتهــم بصــورة أكبــر.
نــرى داللــة هــذا التركيــز علــى األشــخاص فــي ممارســات الوقــف فــي تم ّلــك عــدد أقــل مــن الملكيــات المباشــرة،
يتمكــن مــن تأســيس عالقــات قويــة مــع الشــركات التــي يســتثمر فيهــا .وتنضبــط أنشــطة الوقــف
وذلــك كــي
ّ
التمويليــة مــن خــال تحديــده مجــاالت تمويــل معينــة وإنشــاء الهيــاكل الحوكميــة لهــذه المجــاالت .ومــع ذلــك،
ـلطة التخاذ
نــرى المرونــة فــي منــح مجموعــات المراجعــة ذات الخبــرة -المســتمدة مــن مجــاالت خبــرة محــددة -السـ َ
القــرارات التــي تراهــا مناســبة .وهــذا مــن شــأنه أن يتيــح للوقــف اتخــاذ نهــج أكثــر إســتراتيجية فــي تحديــد مــن
ســيتم تمويلــه وبــأي مســتوى مــن التمويــل.
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تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل على المدى القصير واحتياجات التمويل على المدى الطويل:
يحتــاج صنــدوق الوقــف إلــى تحقيــق تــوازن بيــن مطالــب المقتضيــات الفوريــة للتمويــل علــى المــدى القصيــر
والحاجــة إلــى االســتثمار بمشــروعات أو أفــراد علــى المــدى الطويــل.
ـادرا علــى إدارة مخاطــر االســتثمار علــى نحــو أكثــر
وبمــا أن وقــف (ويلكــوم) أصبــح أكثــر
ً
تنوعــا ،فقــد بــات قـ ً
فعاليــة ،وكان هنــاك تحــول مــن التركيــز علــى التمويــل قصيــر المــدى (التــزام مجتمعــي) نحــو البحــث عــن
فــرص للمشــاركة فــي مزيــد مــن المشــروعات علــى المــدى الطويــل (العطــاء اإلســتراتيجي).
وهــذا فتــح المجــال إلمكانيــة دعــم الباحثيــن فــي أثنــاء حياتهــم المهنيــة ،ولمشــاركة الهيئــات الحكوميــة فــي
معالجــة األســباب الدفينــة للقضايــا االجتماعيــة بــد ً
ال مــن معالجــة األعــراض فقــط .ونتيجــة لذلــك ،أصبــح تمويــل
ـزا عمــا هــو عليــه مــن قبــل فــي عــام 2013م (انتقــال  %40مــن التمويــل إلــى خمــس
وقــف (ويلكــوم) أكثــر تركيـ ً
أيضــا مــع فــرص التمويــل األقــل إســتراتيجية علــى المــدى القصيــر
منظمــات) .غيــر أن مــن المهــم تحقيــق التــوازن ً
التــي تميــل إلــى الحصــول علــى أربــاح أقــل لكنهــا أكيــدة .وهــذا النــوع مــن النهــج فــي التمويــل يماثــل طــرق
االســتثمار التــي تــوازن المخاطــر ،أي يجــب علــى المحافــظ التمويليــة الجمــع بيــن المشــروعات المحفوفــة بمخاطر
أرباحــا أكثــر.
حتمــا
ً
ـرا ،مــع المشــروعات المحفوفــة بمخاطــر أقــل وتــدر ً
أكثــر التــي قــد تكــون أكثــر تأثيـ ً

تحقيق التوازن بين التركيز الجزئي والوسطي والكلي:
اســتطاع وقــف (ويلكــوم) تحقيــق تــوازن بيــن تمويــل األشــخاص ،والمشــروعات ،والمؤسســات التــي تعمــل علــى
قضايــا مجتمعيــة وصحيــة متعــددة فــي عــدة مســتويات داخــل المجتمــع.
فعلى المستوى الجزئي ،قام بالتركيز على األفراد والمؤسسات التي لها سجل حافل من األبحاث.
وعلــى المســتوى الوســطي ،قــام بالعمــل علــى إحــداث تغييــرات فــي السياســات مــن خــال المشــاركة ،غال ًبــا ،مــع
جهــات خيريــة أخــرى ذات خبــرة.
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وعلــى المســتوى الكلــي ،قــام بالعمــل علــى االبتــكار المؤثــر فــي األنظمــة القوميــة والدوليــة علــى حــد ســواء ،مــن
خــال الحــث علــى المشــاركة والحــوار مــع العامــة فــي القضايــا األخالقيــة.
وســوغ لــه هــذا التركيــز متعــدد المســتويات مخاطبــة -مــن عــدة زوايــا -جــذور أســباب القضايــا المعقــدة والعميقة
ذات الصلــة بالصحــة والمجتمــع ،ومــن ثــم تعظيــم أثــر تمويله.

الشراكات:
فــي وقــت قريــب ،شــارك وقــف (ويلكــوم) فــي عــدة مشــروعات تضــم شــركاء منتقيــن (فــي الغالــب جهــات تمويــل
خيــري أخــرى

و الهيئــات الحكوميــة) .وجمــع هــذا التحالــف الخبــرات فــي مختلــف المجــاالت ،وســاعد الوقــف

أيضــا ُيعطــي الوقــف مجــا ً
ال لتركيــز جهــوده علــى
علــى توزيــع المنــح فــي نطــاق أوســع وأكثــر فعاليــة .وهــو ً
إحــداث تأثيــر فــي السياســات ،والمشــاركة العامــة والقضايــا األخالقيــة المحيطــة بجوانــب الصحــة والعلــوم الطبيــة
ا عــن ذلــك ،ســاعدت شــراكة الوقــف للمجموعــات الدوليــة ذات الخبــرة علــى تحقيــق هدفــه فــي
الحيويــة .فض ـ ً
دعــم األبحــاث وتعزيــز القــدرة البحثيــة فــي الــدول ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض.

القياس:
مهمــا مــن أعمــال وقــف (ويلكــوم) ( ُيرجــى االطالع
تُعــد مراقبــة وتتبــع نتائــج المشــروعات التــي تــم تمويلهــا جــز ًءا ًّ
علــى المقاييــس فــي جــزء ســابق مــن هــذا التقريــر) .وتســاعد تلــك المعلومــات علــى تشــكيل إســتراتيجية الوقــف
المســتقبلية وبنــاء قاعــدة األدلــة التــي تســتعرض أهميــة أبحــاث العلــوم الطبيــة الحيويــة إلــى االقتصــاد والمجتمــع
ا لعر يض .
وتُعــد مســؤولية أنشــطة التمويــل مســؤولية المديريــن علــى الوجــه الــذي يمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات عــن علــم
يوظــف الوقــف المقاييــس الكميــة والنوعيــة حتــى تتيــح بتطبيــق آليــات
بالتوجــه اإلســتراتيجي .ومــن األهميــة أن ِّ
ـاعا وعلــى المــدى الطويــل لتســتوعب آثــار التمويــل .وهــذا يتيــح لــه االحتفــاظ
وأســاليب نظاميــة أكثــر اتسـ ً
بالمرونــة فــي آليــات وأســاليب التمويــل وفــي اختيــار أنمــاط المشــروعات واألشــخاص للدعــم.
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االستنتاج:
ـرا لتاريخــه الممتــد ،وللرؤيــة الواضحــة
ـورا
ً
ُيعــد وقــف (ويلكــوم) مــن الصناديــق الوقفيــة األكثــر تطـ ً
وتقدمــا؛ نظـ ً
التــي حددهــا (ويلكــوم) فــي وصيتــه ،حيــث اســتطاع الوقــف التطــور إلــى مؤسســة فعالــة ذات إســتراتيجية عاليــة.
نظامــا للحكــم يتيــح تحقيــق االنضبــاط والقــدرة علــى
وبمهنيــة عاليــة فــي ممارســة األعمــال ،وضــع الوقــف
ً
االســتجابة فــي اســتثماراته وأنشــطته المنحيــة علــى حــد ســواء.
تمامــا ،كان للتــآزر بيــن مبــادرات
فــي الســنوات األولــى والوســطى ،وقبــل أن ُيعــزل الوقــف عــن مؤسســة (ويلكــوم) ً
المنــح والمشــروعات التجاريــة أثــر فــي تعزيــز وتطويــر عديــد مــن األدويــة ذات الربــح العالــي دفعــت بالوقــف إلــى
مســتوى جديــد مــن الرأســمالية ،ومــن ثــم منطقــة نفــوذ.
تمكــن مــن إدارة المخاطــر
وخــال تجريــد الوقــف مــن مؤسســة (ويلكــوم) ،ومــن ثــم االندمــاج فــي الكيــان الجديــدّ ،
بمزيــد مــن الفعاليــة وزيــادة التركيــز علــى تمويــل طويــل األجــل.
واســتطاع الوقــف تعظيــم قيمــة عملــه الخيــري عــن طريــق الجمــع بيــن متلقــي المنــح الذيــن اختيــروا بعنايــة،
وإشــراك مموليــن آخريــن مــن خــال الشــراكات ،والعمــل علــى القضايــا السياســية الملحــة.
ـادرا علــى بــذل مزيــد مــن الجهــد فــي تقديــم الدعــم لمتلقــي المنــح مــن
ومــع ذلــك ،فــإن الوقــف قــد يكــون قـ ً
الحقــا فــي الملخــص المقــارن).
أجــل المســاعدة فــي تحســين أدائهــم (مزيــد عــن هــذه األنشــطة ســيأتي
ً
وإجمــا ً
دروســا عديــدة فــي الكيفيــة التــي تجعــل األوقــاف أكثــر إســتراتيجية فــي تقديــم
الُ ،يقــدم وقــف (ويلكــوم)
ً
المنــح ،ومــن ثــم تعظيــم أثــر العمــل الخيــري.
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