عنوان الورقة :
جتربة العمل التطوعي باململكة املتحدة

مقدمها :
األستاذ  /خالد بن عبداهلل الفواز

اذتُد هلل زب ايعاملنيٚ ،صً ٢اهلل ٚضًِ ٚبازى عًْ ٢بٓٝا ستُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعني ٚ ...بعد
فإٕ ايعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا منٛذز َتُٝص عًَ ٢طت ٣ٛايعامل يف ايعصس اذتدٜح ٜٚسدع ٖرا إىل عساق ١تٓعِٝ
ايعٌُ ارتريٚ ٟتازخي٘ اذتافٌ ٚايب ١٦ٝاذتاضٓ ١هلرا ايٓٛع َٔ ا٭عُاٍ امل٪ثس ٠يف اجملتُع ٚ ،تأتٖ ٞر ٙايٛزقات ستاٚي١
٫ضتعساض أبسش ممٝصات ٜتُٝصبٗا ٖرا ايعٌُ ٚتأٌَ دٛاْب ايتفٛم ٚايسٜاد ٠اييت تطُٓٗا ٖرا ايعٌُ ٚ ،ستاٚي ١ي٬ضتفاد٠
مما عٓد اٯخسٚ ،ٜٔإسٝا ٤ملاضٓٝا املػسم يف ايعٌُ ارتري ٟبصٛز٪َ ٠ضطات٘ ايٛقف ١ٝاييت ناْت ساضٓ ١دتُٝع صٛز
ايتفٛم اذتطاز ٟاير ٟعاغت٘ ا٭َ ١اإلض ١َٝ٬زدساً َٔ ايصَٔٚ ،ستاٚي ١يتًُظ أضباب ايتدًف اذتطاز ٟايرْ ٟعٝػ٘
يف ٖرا ايصَٔ ٚ ،ا٫ضتفاد َٔ ٠ايتذازب املعاصس ٠فاذتهُ ١ضاي ١املٚ ،َٔ٪قد ضعٝت ٫ضتعساض ادتٛاْب ايتٓع١ُٝٝ
يًعٌُ ارتري ٟايربٜطاْ َٔ ٞخْ ٍ٬عاّ املفٛض ١ٝارتري ١ٜايربٜطاْ َٔٚ ١ٝخ ٍ٬ايهٝاْات ايداعُٚ ١امل٪ضطات ارتري١ٜ
يف بسٜطاْٝا ٚاييت تعد عاََُٗ ً٬اً َٔ عٛاٌَ ق ٠ٛايبٓا ٤امل٪ضط ٞيف تًو ادتُعٝات  ،ساٚيت خ٬هلا إٔ أمجع بني
ستت ٣ٛا٭ْعُٚ ١خربت ٞيف ايعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا ٚيكا٤ات ٞبايهجري َٔ املدتصني ٚاملٗتُني ٚسطٛز امل٪متسات
املعٓ ١ٝبايعٌُ ارتري ; ٟآٌَ َٔ خ٬هلا إٔ جيد ايكاز ٨ايهسَ ِٜا ٜفٝد ٙيف ٖر ٙايٛزقات ٚإٔ ته ٕٛإضاف ١يًعٌُ
امل٪ضط ٞيف مجعٝاتٓا ارتري ١ٜضا ً٬٥اهلل ايتٛفٝل ٚايطداد ٚاإلخ٬ص يف ايكٚ ٍٛايعٌُ .
َ كدَ ١تازخي: ١ٝ
ايعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا عٌُ ي٘ درٚز ٙايتازخي ;١ٝسٝح ازتبط ٚدٛد ٖرا ايعٌُ َٔ قس ٕٚعد ٠بايٓػاط ايرٟ
تك ُ٘ٝادتُاعات ايدٚ ١ٜٝٓايهٓا٥ظ يف ذيو اذتنيٚ ،نريو َا ٜك ُ٘ٝايٓبٚ ٤٬ا٭ثسٜا ٤يف اجملتُع ايربٜطاْ ،ٞسٝح
نإ ايعٌُ ارتري ٟيف باد ٨ا٭َس سهساً عًٖ ٢ر ٙايطبك َٔ ١اجملتُع; إىل إٔ سدثت ايتػريات يف اجملتُعات ا٭ٚزٚب١ٝ
بعد ايجٛز ٠ايفسْط ١ٝيف بدا ١ٜايكسٕ ايتاضع عػس سٝح تٛضعت دا٥س ٠املػازن ١يف تأضٝظ ادتُعٝات ارتري ١ٜيف
بسٜطاْٝاٚ ،ناْت يف بداٜتٗا تسنص عً ٢زتُٛع َٔ ١ارتدَات ايصش ١ٝنإْػا ٤املطتػفٝات  ٚدٚز ا٭ٜتاّ َٓٚاشٍ
ايفكسا ٤إىل إٔ تٛضعت َٓاغط ٖر ٙادتُعٝات يتًيب مجٝع استٝادات اجملتُع ايربٜطاْ.ٞ
مي ٌٝاجملتُع ايربٜطاْ ٞبطبع٘ إىل تٛد ٘ٝدعُ٘ إىل املٓعُات ارتري ١ٜبدٍ تٛد ٘ٗٝإىل ا٭فسادٚ ،قد ْػطت ثكاف١
ايعٌُ ارتري ٟيف اجملتُع ايربٜطاْ ٞيف ايكسٕ ايتاضع عػس; سٝح ضاِٖ عدد نبري َٔ ْطا ٤ايطبك ١املتٛضط ١يف اجملتُع
يف ا٭عُاٍ ايتطٛع ،١ٝفبًؼ عددٖٔ َا ٜكازب  555.555اَسأ ٠تػازى باْتعاّ يف ْػاط تطٛع َٔ ٞنٌ أضبٛع ،ثِ بدأ
عدد ا دتُعٝات ارتري ١ٜيف ا٫شدٜاد ٚتٛضع ْػاطٗا َٔ َطاعد ٠ايفكساٚ ٤زعا ١ٜاملسضٚ ٢ادتسس ;٢إىل إجياد سًٍٛ
ملعادتَ ١ػهً ١ايفكس ،نُا اجتٗت بعض ادتُعٝات إىل اٖ٫تُاّ بايكطاٜا ايعاملَ ١ٝجٌ ايتػري املٓاخٚ ٞايصساع يف
َٓاطل ايٓصاع ٚايطًِ يف صٛزتٗا ايدٚي.١ٝ
ٜٛدد يف بسٜطاْٝا سايٝاً " 868,856أيف" مجعَ ١ٝطذً ١يف املًُه ١املتشد ٠تٛظف اٯ٫ف َٔ ايٓاع يف ايعٌُ
داخٌ بسٜطاْٝا ٚخازدٗا ،سٝح ٜه ٕٛايتطذ ٌٝيًذُعٝات ارتري ١ٜاييت تصٜد َٝصاْٝتٗا عٔ مخط ١آ٫ف دٓٚ ،٘ٝأَا
ادتُعٝات اييت تك ّٛعً ٢ادتٗد ايتطٛع ٞفًٝطت يف ساد ١إىل ايتطذَ ٌٝع بكاٜٖٛ ٤تٗا ٚأسكٝتٗا بايعٌُ يف اجملتُع
ايربٜطاْ.ٞ
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ٜعترب َطتػف ٢ضاْت نسٚع  Hospital of St Crossيف ٜٓٚػٝطرت أقدّ مجع ١ٝخريَ ١ٜطذً ١ست ٢اٯٕ ،إذ
ٜصٜد عُسٖا عٔ تطعُا ١٥ضٓ ٖٞٚ ١يف ٖرا ايٛقت تٗتِ بسعا ١ٜاملطٓني يف اجملتُع ايربٜطاْ.ٞ
نريو ادتُع ١ٝاملًه ١ٝيًسفل باذتٛٝإ ٚ )RSPCAاييت تأضطت يف ايكسٕ ايتاضع عػس ٜٛدد هلا َا ٜكازب 855
فسعاً يف شتتًف أضتا ٤بسٜطاْٝا .
ٚيتهسٜظ ٖرا ادتٗد ٜٛدد يًعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا جتُعات ٚاحتادات جتُع ايعاًَني ٚاملٗتُني بٗر ٙا٭ْػط;١

فٗٓاى احتاد يًذُعٝات ايتطٛع" ١ٝاجملًظ ايٛطين يًُٓعُات ايتطٛعٖٓٚ ،)NCVO 2"١ٝاى جتُع يًُٓعُات ايدٚي١ٝ
اإلْطاْ ١ٝتطُٜٓ 3"BOND" ٢تعِ فَ ٘ٝا ٜكسب َٔ 355مجع ١ٝنًٗا مجعٝات إْطاْ.١ٝ
 أضباب فاعً ١ٝايعٌُ ارتري ٟيف اجملتُع ايربٜطاْ:ٞ
تعٛد قٚ ٠ٛفاعً ١ٝايعٌُ ارتري ٟيف اجملتُع ايربٜطاْ ٞإىل عد ٠عٛاٌَ:
ايعاٌَ ا٭ : ٍٚثكاف ١ايعٌُ ايتطٛع:ٞ
ٚاييت اْتػست يف اجملتُع فصازت دص٤اً ٜ ٫تذصأ َٔ ممازض ١أفسادٚ ،ٙقد أغسْا إىل أْ٘ يف ايكسٕ ايتاضع عػس نإ
ٖٓاى َا ٜكازب ايٓصف ًَ ٕٛٝاَسأَ ٠تطٛع َٔ ١ايطبك ١املتٛضطٖ ،١ر ٙايجكاف ١اييت جتدٖا يف نٌ َفسدات َٚهْٛات
اجملتُع ايربٜطاْ ;ٞضٛا ٤ناْت يف ايتعً ِٝأ ٚيف اإلع ،ّ٬ست ٢يف ا٭ْد ١ٜايسٜاض ;١ٝسُٓٝا تتعاقد َع اي٬عبني
احملرتفني فإْ٘ ٜه َٔ ٕٛضُٔ ايعكد َػازن ١اي٬عب يف َٓاضبات ادتُاعَ ١ٝا بني َٓاضبتني إىل ث٬خ َٓاضبات يف
ايطٓ.١
ٖر ٙايجكاف ١اييت ضادت يف اجملتُع ايربٜطاْ ٞنإ هلا اْعهاع عًٚ ٢اقع اجملتُع.
ايعاٌَ ايجاْ :ٞايب ١٦ٝايكاْ ١ْٝٛاملٓعُ ١يًعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا:
تعد "املفٛض ١ٝارتري ١ٜايربٜطاْٚ 4"١ٝاييت أْػ٦ت يف يف َٓتصف ايكسٕ ايتاضع عػس; َٔ أقدّ ادتٗات املٓعُ ١يًعٌُ
ارتري ٟيف ايعامل ٫ٚ ،تصاٍ ٖر ٙاملفٛض ١ٝتعٓ ٢بتٓعَٚ ِٝتابع ١ايعٌُ ارتريٚ ،ٟاملفٛض ايعاّ هلر ٙاملفٛضَ ١ٝسدع٘ إىل
املًهَ ١باغسٚ ،٠زتًظ ايعُ ٖٛ ّٛايرٜ ٟطُ ٞاملفٛض ،يرا فٗ ٛضًطَ ١طتكً ١عٔ اذتهٚ ،١َٛإٕ نإ ٜٓطل يف
ايكطاٜا ايتفصٚ ١ًٝٝاإلدساَ ١ٝ٥ع ٚشاز ٠ايداخً ١ٝايربٜطاْ.١ٝ
ايعاٌَ ايجايح :ثكاف ١ايػسان ١بني قطاعات ايتُٓ:١ٝ
ٜعد ايدعِ اذته َٞٛأسد أبسش َصادز ايدعِ يًذٗات ارتري ١ٜيف بسٜطاْٝا عرب اذتهَٛات احملً ١ٝيداخٌ
بسٜطاْٝا ٚعرب ٚشاز ٠ايتُٓ ١ٝايدٚي ١ٝرتازز بسٜطاْٝا) ،نُا ٜعترب دعِ ادتٗات ايداعَُ "Grant-maker " ١صدز
زٝ٥ط ٞيدعِ ادتُعٝات ارتريٚ ،١ٜتك ّٛاذته ١َٛبإقاَ ١غسانَ ١ع ادتٗات ارتري ١ٜيف تكد ِٜخدَات ادتُاع١ٝ
ٚتعًٚ ١ُٝٝث كاف ،١ٝسٝح تهٌ أَس تٓفٝر ٖر ٙاملػازٜع إىل ادتٗات ارتري ١ٜفُٝا تتٛىل اذته ١َٛايتُ.ٌٜٛ
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ايعاٌَ ايسابع  :دعِ ادتاَعات ايربٜطاْ:١ٝ
ٜٛدد يف بسٜطاْٝا ايعدٜد َٔ ادتاَعات اييت تكدّ بساَر َادطتري ٚدبًَٛات يف إداز ٠ايعٌُ ارتري ٟيف شتتًف

ايتدصصات  ، )5نرباَر اْتعاّ ناٌَ أ ٚدصٚ ،) Part time ٞ٥بعض ٖر ٙا٭قطاّ تػرتط إٔ ٜه ٕٛايدازع يف
ٖر ٙايتدصصات ٜعٌُ يف َٝدإ ايعٌُ ارتري ٟعٝح ته ٕٛي٘ خرب ٠ضابك ١قبٌ ايدزاض.١
ايعاٌَ ارتاَظٚ :دٛد دٗات َتدصص ١عدٜد ٠ختدّ ايعٌُ ارتري:ٟ
ضٛا ٤ناْت احتادات ،أ ٚجتُعات َجٌ ،7)BOND ٚ 6)NCVO :أ ٚغسنات جتازَ ١ٜتدصص ١يف خدَ١
ايعٌُ ارتري ٟنُسانص ايتدزٜب ٚاملهاتب ا٫ضتػازٚ ١ٜاحملاَاٚ ٠احملاضبني ايكاْْٝٛني ٚايتطٜٛل ٚايع٬قات ايعاَ١
ٚاإلع ،ّ٬نًٗا تكدّ خدَات يًذٗات ارتري ١ٜيتطٜٛس أداٗ٥اٚ ،بعض ٖر ٙايرباَر تهَ ٕٛدع َٔ ١َٛقبٌ اذته ١َٛأٚ
َٔ قبٌ َاضتني ،يهٓ ٗا مجٝعاً يٝطت زتاْٚ ،١ٝتكاّ عًَ ٢طت ٣ٛبسٜطاْٝا ايعدٜد َٔ املعازض اييت تػازى فٗٝا ٖرٙ
ادتٗات ،فف ٞيٓدٕ َجٖٓ ٬اى َعسض "َٚ ،8" Charities and Associations Exhibitionعسض "
ٚ ،9"Charityfairنُٖ٬ا ٜكاّ ضٜٓٛاً.

 تطٜٛس قٛاْني ايعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا:
ٜعد أسد أِٖ ايعٛاٌَ احملفص ٠بك ٠ٛيًعٌُ ارتري ٟيف بسٜطاْٝا; ايكاْ ٕٛاير ٟحيهِ أداٖ ٤ر ٙامل٪ضطات ٜٚطٌٗ ضبٌ
ْػاطٗاٚ ،قد مت تعد ٌٜايكاْ ٕٛيف عاّ ٚ ،ّ2556تٛضع ١أغساض إْػا ٤ادتُعٝات ارتري ،١ٜسٝح ناْت يف ايطابل
ٖٓاى  6أغساض إلْػا ٤ادتُعٝات ارتري ١ٜيهٔ قاْ 2556 ٕٛدعًٗا  83غسض ًا:85
ا٭ : ٍٚايتدفٝف َٔ سد ٠ايفكس ايعٓا ١ٜبكطاٜا ايفكس.
ايجاْ : ٞايٓٗٛض بايتعً.ِٝ
ايجايح  :ايعٓا ١ٜبا٭دٜإ أ ٚايٓٗٛض با٭دٜإ.
ايسابع  :ايصشٚ ١إْكاذ ا٭زٚاح.
ارتاَظ :املٛاطٓٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.
ايطادع :ايعٓا ١ٜبايفٓٚ ٕٛايجكافٚ ١ايرتاخ ٚايعً.ّٛ
ايطابع  :ايسٜاض ١يًٗٛا.٠
ايجأَ :ايٓٗٛض عكٛم اإلْطإٚ ،سٌ ايٓصاعات ٚحتكٝل املصاذتٚ ،١تعصٜص اْ٫طذاّ ايعسقٚ ٞايدٜينٚ ،حتكٝل
املطاٚاٚ ٠ايتٓٛع.
ايتاضع  :ايٓٗٛض ٚمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝحتطٗٓٝا ٚتُٓٝتٗا.
ايعاغس :إغاث ١احملتادني بطبب ايعُس ،أ ٚاعت ٍ٬ايصش ،١أ ٚايعذص ،أ ٚايطا٥ك ١املاي.١ٝ
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اذتاد ٟعػس :ايسفل باذتٛٝإ.
ايجاْ ٞعػس :زفع نفا ٠٤ايكٛات املطًشٚ ١ايػسطٚ ١اإلطفاٚ ٤خدَات اإلضعاف.
ايجايح عػس :أ ٟأغساض أخسَ ٣عرتف بٗا سايٝاً ،أ ٚأ ٟأغساض خري ١ٜددٜدٚ ٠اييت َٖ ٞػابٗ ١يػسض أخس خري.ٟ
فٗر ٙا٭غساض نًٗا متهٔ "يًُفٛض ١ٝارتري "١ٜإٔ تكس بٗا إْػا ٤أ ٟمجع ١ٝخري ١ٜتٗدف إىل ٚاسد أ ٚأنجس َٔ
ٖر ٙا٭غساض.
ٚتطع" ٢املفٛض ١ٝارتري "١ٜيتطٜٛس ْعِ ٚإدسا٤ات ايعٌُ ارتري َٔ ٟخ ٍ٬ايتػاٚز َع غسٜهني زٝ٥طٝني; ا٭ٍٚ
ادتُعٝات ارتريٚ ١ٜميجًٗا اجملًظ ايٛطين يًُٓعُات ارتريٚ ،)NCVO ١ٜايجاْ ٞمجع ١ٝايكاْ ٕٛارتري(The ٟ
ٖٚ charity law associationر ٙادتُع ١ٝبٗا أنجس َٔ  955ستاََ ٞتدصص يف قٛاْني ايعٌُ ارتري.ٟ
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ٜٓٚبػَ ٞساعا ٠أٜطا أْ٘ حيعس عً ٢ادتُعٝات ارتري ١ٜممازض ١أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايٓػاط ايطٝاض.ٞ
ٚندي ٌٝعً ٢ق ٠ٛايٓعاّ ٚايب ١٦ٝايكاْ ١ْٝٛاملٓعُ ١يًعٌُ ارتري ٟفكد قاَت املفٛض ١ٝارتري ١ٜبإغ٬م مجع ١ٝأضطٗا
أعطا ٤يف سصب ايعُاٍ ٚنإ ايػسض َٓٗا دعِ اذتصب ،يرا ضازعت املفٛض ١ٝارتري ١ٜبإغ٬م ٖر ٙادتُعَ ،١ٝع
َساعا ٠إٔ اإلغ٬م مت أثٓا ٤سهِ سصب ايعُاٍ.
َ ا اير ٟحيهِ أدا ٤ادتُعٝات ارتري ١ٜيف بسٜطاْٝا؟:
اير ٟحيهِ أداٖ ٤ر ٙادتُعٝات أَسإ :
ا٭ :ٍٚقاْ" ٕٛاملفٛض ١ٝارتري "١ٜاير ٟحيهِ أدا ٤ادتُعٝاتٚ ،اير ٟحتانِ إيٖ ٘ٝر ٙادتُعٝات يف ساٍ شتايفتٗا
يًٓعاّ.
ايجاْ :ٞدضتٛز ٖر ٙادتُعٝات اير ٟصاغ٘ َ٪ضطٖٛاٚ ،بٛٓٝا ف ٘ٝأٖداف ادتُعٚ ١ٝطسٜك ١عًُٗا ،ف ٬حيل ٭ٟ
مجع ١ٝإٔ ختايف دضتٛزٖا أ ٚمتازع أعُاٍ ْٚػاطات يٝطت َرنٛز ٠يف ايدضتٛز.
 أْٛاع ادتُعٝات ارتري ١ٜيف بسٜطاْٝا:
ٖٓاى ث٬ث ١أْٛاع َٔ ادتُعٝات ارتري ١ٜيف بسٜطاْٝا:
ايٓٛع ا٭" :ٍٚادتُعٝات" أَ ٚا ٜطُ ٢ب"ٚ ،"Associationاييت ٜػازى يف تأضٝطٗا زتُٛع َٔ ١امل٪ضطنيٜ ،هٕٛ
ٖ ٤٫٪امل٪ضطٜٓ َٔٚ ٕٛطِ إي٫ ِٗٝسكاً أعطا ٤ادتُع ١ٝايعُ ١َٝٛاييت تٓتدب زتًظ اإلداز ،٠نُا ٜهٖٓ ٕٛاى زضّٛ
هلر ٙايعطٜٚ ،١ٜٛتِ اْتداب زتًظ اإلداز ٠دٚزٜاً سطب َا َٖ ٛتبع يف ْعاّ ٖر ٙادتُع.١ٝ
ايٓٛع ايجاْ" :ٞايٛقفٝات"  ،Trustسٝح ٜعُد بعض ا٭غداص إىل إْػا ٤مجعٝات خاص ١بِٗ ضٛا ،٤نإ غدصاً
ٚاسداً أ ٚزت ُٛع َٔ ١ا٭غداصٜٚ ،ه ٕٛهلرا املٓػ ٧اذتل يف اختٝاز ا٭َٓا ٤هلر ٙامل٪ضطٜٚ ،١ه ٤٫٪ٖ ٕٛا٭َٓاِٖ ٤
أصشاب ايكساز ا٭ٚ ٍٚا٭خري هلر ٙامل٪ضطٚ ،١عطٜٛتِٗ يٝطت ستدد ٠مبد ٠شَٓ.١ٝ
ايٓٛع ايجايحْٛ :ع ددٜد بدأ ٜٓػأ يف ٖر ٙايفرت ٖٛٚ ٠ايػسنات غري اهلادف ١يًسبح ذات املطٚ٪ي ١ٝاحملدٚدٚ ،٠اييت
تطُٚ ،"Company Limited by Guarantee" ٢ذيو عٔ طسٜل تطذ ٌٝغسن ١غري زع ١ٝيد ٣بٝت
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ايػسنات ،ثِ بعد ذيو تتكدّ ٖر ٙايػسن ١إىل "املفٛض ١ٝارتري "١ٜبطًب زقِ تطذ ٌٝخريٚ ٟبعد سصٛهلا عًٖ ٢را
ايسقِ تعترب بريو مجع ١ٝخري ٖٛٚ ،١ٜمنٛذز تتذ٘ إي ٘ٝادتٗات ارتري ١ٜايهبريْ ٠عساً ملسْٚت٘ ٚستدٚد ١ٜاملطٚ٪ي١ٝ
ايكاْ.١ْٝٛ
 تعسٜف ادتُع ١ٝأ ٚاملٓعُ ١ارتري ١ٜيف بسٜطاْٝا:
ٖ ٞزتُٛعَٓ ١عُ ١يف إطاز قاْ ٕٛإصتًرتا ًٜٚٚص; يصاحل اجملتُعٚ ،إٔ تهٖ ٕٛر ٙاملٓعُ ١أص ً٬٭غساض خري،١ٜ

ٚيًُٓفع ١ايعاَٚ ،١تٓدزز ضُٔ ا٭غساض املٓصٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛادتُعٝات ارتري ١ٜيعاّ .82ّ 2556
أعطا ٤زتًظ ا٭َٓا ٤أ ٚأعطا ٤زتًظ اإلداز ٠يف نٌ ٖر ٙادتُعٝات ٜٓبػ ٞإٔ ٜهْٛٛا َتطٛعني ،فٜ ٬طُح إٔ
ٜه ٕٛهلِ أَٓ ٟفع ١خاصٖ َٔ ١ر ٙادتُعٚ ،١ٝإٔ تٗدف ٖر ٙادتُع ١ٝإىل ايٓفع ايعاّ يًذُٗٛز أ ٚيػسحي َٔ ١ادتُٗٛز،
 ٫ٚحيل ٭ ٟعط ٛيف زتًظ ا٭َٓا ٤إٔ ٜتكاض ٢أ ٟغَ ٤ٞكابٌ عطٜٛت٘ يف اجملًظ ،إ ٫أْ٘ ٜطتجٓ َٔ ٢ذيو يف ساي١
إذا قاّ عط ٛزتًظ ا٭َٓا ٤ظٗد آخس غري دٗد عطٜٛت٘ يف ادتُع ١ٝفإْ٘ حيل ي٘ إٔ ٜتكاض ٢عًَ ٘ٝكداز َا قدَّ ،جاٍ
إٔ ٜه ٕٛعط ٛزتًظ ا٭َٓاَ ٤جَ ٬طتػازاً إدازٜاً أَ ٚطتػازاً قاْْٝٛاً أ ٚستاضباً قاْْٝٛاً ،عٓد٥ر ٜتكاضَ ٢كابٌ َا
ٜكدّ َٔ اضتػازات أ ٚخدَات.
 املبادزات ا٫دتُاع ١ٝأ ٚايػسنات ا٫دتُاع:١ٝ
ْٛع ددٜد َٔ املٓعُات ارتري ١ٜبدأ ٜعٗس يف اجملتُع ايربٜطاْ ٖٞٚ ،ٞعباز ٠عٔ َ٪ضطات ادتُاع٪ٜ ١ٝضطٗا زداٍ
أعُاٍ  َٔٚيف سهُِٗ تكدّ ْػاطاً خيدّ اجملتُع نتٛفري ايتعًٚ ِٝزعا ١ٜا٭طفاٍ ٚدعِ ا٭ضس ٠أَ ٚعادت ١اذتاد١
ا٫دتُاع ١ٝأ ٚايب ١٦ٝأ ٚايتٗ ١٦ٝيطٛم ايعٌُ أَ ٚا إىل ذيو ٚ ،...مجٝع َا تتًكا َٔ ٙإٜسادات ٜ ٫تش ٍٛإىل أزباح مل٪ضطٗٝا،
ٚإمنا ٜعاد صسف٘ يف ْػاطات ايػسن ،١عًُاً بإٔ أصشاب ٖر ٙايػسنات ميهٔ إٔ ٜتكاضٛا عٛا٥د َادَ ١ٜكابٌ
دٗدِٖ يهٓٗا  ٫تتش ٍٛإىل أزباح غدص.١ٝ
ٜٛدد يف يٓدٕ اٯٕ َا ٜصٜد عٔ ٖ َٔ )3455را ايٓٛع َٔ ايػسنات ا٫دتُاع ;١ٝتٛفس سٛاي 854,555 ٞأيف)
ٚظٝف َٔ ١خْ ٍ٬ػاطاتٗاٚ ،ايك ١ُٝايتداٚي ١ٝهلر ٙايػسنات تكازب أزبعًَٝ ١ازات دٓ ١ٝإضرتيٝين ٚ ،نٌ ٖر ٙا٭ْٛاع
َٔ ايٓػاطات ٜه ٕٛيصاحل اجملتُع ايربٜطاْ.ٞ
 اذتٛنُ ١يف ادتُعٝات ارتري:١ٜ
اذتهِ ايسغٝد ٖ ٛأضاع ايٓذاح يف أَٓ ٟعُ ١خري ،١ٜيرا فإٕ ا٭َٓاًٜ ٤عب ٕٛدٚزاً يف خدَ ١قطاٜاِٖ ٚقطاٜا
اجملتُعات احملً ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا; َٔ سٝح دًب ايتفاعٌ ٚا٫يتصاّ داخٌ ٖرا اجملًظ َٔٚ ،سٝح ارتربات ٚاملٗازات
اييت ٜتشً ٕٛبٗاٚ ،نريو ممازض ١اذتهِ ايسغٝد ٚايكٝادٜٚ ،٠تِ ذيو عٔ طسٜل:
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 -8فِٗ دٚزِٖ َٚطٚ٪يٝاتِٗ بػهٌ مجاعٚ ٞفسد ٟمبا ٜتعًل بٛادباتِٗ ايكاْٚ ١ْٝٛايٛثا٥ل اييت حتهِ حتدٜد
ٚمحا ١ٜا٭ٖداف ٚايكٚ ِٝايسٚ ١ٜ٩أٖداف املٓعُ.١
 -2ضُإ إٔ ٖر ٙامل٪ضط ١متازع َا أْػ٦ت َٔ أدً٘ َٔ سٝح تًب ١ٝاستٝادات املطتفٝد َٔٚ ٜٔسٝح ا٭غساض
اييت أْػ٦ت َٔ أدًٗاٚ ،إٔ املٓعُ ١تتبع تٛدٗٝات املفٛض ١ٝارتري.١ٜ
 -3إٔ ٜعٌُ ادتُٝع بفاعً ١ٝنأفساد أ ٚفسٜل أ ٚزتُٛعات.
 -4ممازض ١ايسقاب ١ايفاعً َٔ ١سٝح ايتٛافل َع مجٝع املتطًبات ايكاْ ١ْٝٛايتٓعٚٚ ،١ُٝٝدٛد ْعِ فعاي ١يف إداز٠
املداطسٚ ،إٔ تهٖٓ ٕٛاى زقابَ ١اي ١ٝفاعً ،١سص ٍٛا٭َٓا ٤عً ٢املػٛز ٠املٗٓ َٔ ١ٝارتازز َٔ ادتٗ ١املدتص١
ناحملاَني ٚاملطتػاز ٜٔاملايٝني َٚا ٜتعًل بريو.
 -5ايتصسف بٓصاٖ ١حتُ ٞمسع ١املٓعُٚ ،١اذتفاظ عً ٢اختاذ ايكسازات املطتكسٚ ،٠ضُإ عدّ ٚدٛد ض٤ٛ
اضتددّ يٮَٛاٍ ارتري ١ٜأ ٚا٭ص.ٍٛ
 -6إٔ ته ٕٛاملٓعُ ١ارتريَ ١ٜفتٛس ١عً ٢ادتُٝعٚ ،قابً ١يًُطا َٔ ١ً٥خ ٍ٬ا٫ضتُاع ٚا٫ضتذاب ١٭زا ٤املٜ٪دٜٔ
ٚاملُٛيني ٚاملطتفٝدٚ ٜٔغريِٖ َٔ أعطا ٤املٓعُ.١
ٖٓ َٔٚا فإٕ املطٚ٪ي ١ٝعً ٢أَٓا ٤ادتُعٝات ارتريَ ١ٜطٚ٪ي ١ٝنرب ٣تًك ٢عً ٢عاتكِٜٗٚ ،تٛدب عً ٢ضٗ٥ٛا إٔ
ٜه ٕٛدٚزِٖ دٚزاً فاع ً٬يف إدازٖ ٠ر ٙادتُعٝات ارتريٚ ،١ٜيٝظ دٚزاً غسفٝاً باذتطٛز يف املٓاضبات َٚا إىل ذيو،
ٚإمنا دٚزِٖ املُازض ١ايسغٝد ٠إلدازَ ٠جٌ ٖر ٙامل٪ضطات ٭ِْٗ خاضعني يًُطا٤يٚ ١احملاضب َٔ ١خ ٍ٬املفٛض ١ٝارتري.١ٜ
 ادتٗات اييت حيل هلا َطا٤ي ١ادتُع ١ٝارتري:ِٖ ١ٜ
" -8املفٛض ١ٝارتري "١ٜنذٗ ١زمسَ ١ٝعٓ ١ٝبإدازٚ ٠تٓعَٚ ِٝتابعٚ ١اإلغساف عً ٢أداٖ ٤ر ٙامل٪ضطات.
" -2ايداعُ "ٕٛحيل هلِ املطا٤ي ،١فٝشل يهٌ َتربع إٔ ٜطأٍ إدازٖ ٠ر ٙاملٓعُ ١عٔ ايدعِ اير ٟقدَ٘ أ ٜٔذٖب.
" -3ادتُع ١ٝايعُ "١َٝٛيف ساٍ ادتُعٝات أ ٚا٭َٓا ٤ايعاًَ ٕٛيف امل٪ضطات يف ساٍ . )Trust
" -4املطتفٝد َٔ ِٖٚ "ٕٚتكدّ هلِ ادتٗ ١ارتري ١ٜخدَاتٗا ،فٝشل هل ٤٫٪ايٓاع اير ٜٔجتُع ايتربعات بامسِٗ إٔ
ٜطأيٛا إدازٖ ٠ر ٙادتُعٝات ارتري ;١ٜأ ٜٔذٖب ايدعِ اير ٟمجعتُ َٔ ٙٛأدًٓا؟.
" -8اإلع "ّ٬ي٘ سل املطا٤يٚ ١تكص ٢اذتكا٥ل َٔٚ ،ايٛادب عً ٢إداز ٠امل٪ضطات ارتري ١ٜإٔ جتٝب عً ٢ايتطا٫٩ت
ايصشف ١ٝاييت تأتٗٝا َٔ ايصشفٝني ايرٜ ٜٔسٜد ٕٚإعداد املكا٫ت أ ٚايتشكٝكات ايصشف ،١ٝسٝح إٔ ايصشاف١
تعترب ضًط ١زابع ١يف اجملتُع ايربٜطاْ ٞتأت ٞبعد ايطًطات ايج٬خ ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝايتٓفٝرٚ ١ٜايكطا. ١ٝ٥
 ايٛثا٥ل اذتانُ١

ايٛثا٥ل اذتانُ َٔ ١ا٭ُٖ ١ٝمبهإ فًٝطت أٚزام متًٚ ٢تطٛد ب ٬أُٖ ١ٝأ ٚأثسٚ ،إمنا ٖٚ ٞثا٥ل حيدد فٗٝا طبٝع١
ٖر ٙادتَٗٚ ١طُاٖا ٚأٖدافٗا ِٖ َٔٚ ،أَُٓاٖ٩ا اير ِٖ ٜٔأصشاب ايٓفٛذ ٚأصشاب احملاضبٚ ،١آيٝات اختاذ ايكساز يف
ٖر ٙادتُعٝاتٚ ،صو ايٛقفٚ ١ٝايدضتٛزٚ ،ايٓعاّ ا٭ضاض ٞهلر ٙادتُعٝات.
نٌ ٖر ٙايٛثا٥ل ٖ ٞاييت حتهِ أداٖ ٤ر ٙادتُعٝاتٚ ،حتانِ إيٗٝا نُا أغسْا يف ادتٗات اذتانُ ١اييت
حتهِ عٌُ ادتٗات ارتري.١ٜ
َ صاٜا ادتُعٝات ارتري: ١ٜ
 -8ميهٔ هلر ٙادتُعٝات مجع ايتربعات َٔ عاَ ١ايٓاع ،أ َٔ ٚادتٗات املاضت ،١أ َٔ ٚاذته ١َٛاحملً ،١ٝبطٗٛي١
ٜٚطس.
 -2تتُٝص ادتُعٝات ارتري ١ٜبتطٗ٬ٝت يف دفع ايطسا٥ب اييت تفسض عً ٢ادتٗات يف اجملتُع ايربٜطاْ ،ٞفٗ ٞتعف٢
َٔ بعض أْٛاع ايطسا٥ب ،نُا تعف َٔ ٢بعض ايسض ّٛأٜطاً.
 ٫ -3تدفع أنجس َٔ  َٔ % 25ايطسٜب ١ايتذاز ١ٜيًُباْ.ٞ
 -4هلا َعاًَ ١خاص ١يف ضسٜب ١ايك ١ُٝاملطافٚ VAT ١ميهٔ اضرتداع بعض أْٛاع ايطسا٥ب.
 -2ميهٔ هلا اضرتداع أ ٚاذتص ٍٛعًْ ٢طب َٔ ١ايطسا٥ب اييت ٜدفعٗا ا٭فساد إذا َا تربعٛا هلر ٙادتُعٝات
ارتري.١ٜ
 ا٫يتصاَات :
 ٫ -8حيل هلر ٙادتُعٝات ايكٝاّ بأ ٟأعُاٍ ضٝاض ١ٝأ ٚمح٬ت اْتداب.١ٝ
ٜ ٫ -2طُح يٮَٓا ٤اذتص ٍٛعً ٢فٛا٥د َايَ ١ٝكابٌ عًُِٗ نأَٓا ٤هلر ٙادتُعٝات ارتري ١ٜاييت ٜعًُ ٕٛبٗا أ ٚاييت
ٜدٜسْٗٚا ،نُا إٔ هلِ اذتل يف اذتص ٍٛعًَ ٢كابٌ عًُِٗ نُدتصني أ ٚخربا ٤أَ ٚطتػاز ٜٔيف بعض ا٭عُاٍ اييت
حيتادٗا امل٪ضط ١ارتري ١ٜمبا ٜتَ ّ٤٬ع ْعاّ ٖر ٙادتُع ١ٝأْ ٚعاّ املفٛض ١ٝارتري.١ٜ
 -2نريو جتٓب سا٫ت تطازب املصاحل ايػدصَٚ ١ٝصاذتِٗ نأَٓاٜ ٤دٜسٖ ٕٚر ٙادتُعٝات ارتري. ١ٜ
 ٖٞ َٔ ادتٗ ١اييت حيل هلا سٌ ادتُعٝات ارتري: ١ٜ
:

إْػا ٤ادتُعٝات ارتري ٖٛ ١ٜسل َهتطب ٭فساد اجملتُع ٫ٚ ،حيل ٭ ٟأسد سٌ ٖر ٙادتُعٝات نآ٥ا َٔ نإ إ٫
 -8امل٪ضط ٕٛهلر ٙادتُع ،١ٝضٛا ٤ناْٛا أَٓاٖ ٤ر ٙادتُع ١ٝأ ٚادتُع ١ٝايعُ ١َٝٛعطب ْٛع ١ٝتطذٖ ٌٝرٙ
ادتُع.١ٝ

 -2املفٛض ١ٝارتري ١ٜمبٛدب سهِ قطا ٞ٥حتهِ ب٘ احملهُ.١
ٖاتإ ادتٗتإ ايٛسٝدتإ ايًتإ متًهإ سل سٌ ادتُعٝات ارتري ١ٜأَا َا عدا ذيو ف ٬حيل ٭سد نآ٥ا َٔ نإ
إٔ حيٌ ٖر ٙادتُعٝات.
ٚيف ساٍ سدٚخ جتاٚشات َٔ قبٌ زتًظ اإلداز ٠فإٕ "املفٛض ١ٝارتري "١ٜهلا سل ستاضبٖ ١را اجملًظٚ ،إقصأَ ٤
ٜجبت تٛزط٘ يف ٖر ٙاملدايفاتَ ،ع بكا ٤ادتُع ١ٝارتريٚ ،١ٜإٕ يصّ إقصا ٤مجٝع أعطا ٤اجملًظ إذا نإ ادتُٝع قد
تٛزطٛا يف ذيوٚ ،يهٔ تبك ٢ادتُع ١ٝنُا ٖٜٚ ،ٞعاد اختٝاز زتًظ أَٓاٚ ٤أعطا ٤زتًظ إداز ٠هلا ست ٢تٛاصٌ ٖرٙ
ادتُع ١ٝعًُٗا ْٚػاطٗا رتدَ ١اجملتُع.
ايتٛصٝات :
 -8ضسٚزٚ ٠دٛد َبادزات يتطٜٛس أْعُ ١ايعٌُ ارتري ٟتػرتى فٗٝا ادتُعٝات ارتريَ ١ٜع ارتربا ٤ايكاْْٝٛني
ٚادتٗات ايسمس ١ٝيًٛص ٍٛإىل َا ٜعني ٖر ٙادتُعٝات عً ٢أدا ٤زضايتٗا .
 -2تبين ٚدعِ َبادزات تطٜٛس ايعٌُ ارتري ٟاييت تك ّٛبٗا بعض ادتٗات املتدصص٪َٚ ١اشزتٗا ٚمتهٗٓٝا َٔ قبٌ
ادتٗات اذته ١َٝٛذات ايع٬قٚ ١دٗات املٓح.
ْ -3ػس ثكاف ١ايعٌُ ارتري ٟيف اجملتُع عٝح تصبح دصٜ ٫ ٤تذصأ َٔ ممازضات أفساد َٔٚ ٙأدبٝات ايجكاف ١يف
امل٪ضطات اإلعٚ ١َٝ٬ايرتب. ١ٜٛ
 -4تبين غسانات تطِٗ فٗٝا ا٭دٗص ٠اذته ١َٝٛذات ايع٬قَ ١ع ادتٗات ارتريٚ ١ٜادتٗات ايداعُ ١يطد
استٝادات اجملتُع .
 -5دعِ إقاَ٪َ ١ضطات خري ١ٜمنٛذد ١ٝتصبح َ٪ضطَ ١عًُ ١يػريٖا َٔ ادتُعٝات ٚأمنٛذداً حيتر ٣ب٘ يف ايعٌُ
ارتري.ٟ
 -6دع ٠ٛادتاَعات ٫فتتاح أقطاّ َتدصص ١يًعٌُ ارتري ٟمتٓح مبٛدب٘ غٗاد ٠املادطتري ٚ ،تػذٝع عح
املٛضٛعات املتعًك ١بايعٌُ ارتري ٟيف شتتًف ايتدصصات

اْٝطاٜ يف بسٟ بايعٌُ ارتري١ق٬ برباَر املادطتري ذات ايع١ُ٥ًَشل قا
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