مقاالت عطاء الشركات العائلية

بالرغم من ممارسة الشركات العائلية لألعمال الخيرية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ،إال أن ذلك ما زال مجا ًال
مبهم ًا ولم يجر تناوله والبحث فيه إال قليالً .ومع ذلك ،يتطور هذا المجال سريع ًا وقد شهد الكثير من التجديد على مر الزمن.
يتناول كل من ايتان ايتشنبرجر المشارك في تأسيس شركة  Wise - Philanthropyلالستشارات و جيسي جوهانسون
مقومات المشاركة الناجحة والمزايا التي تعود بالنفع على العائالت المشاركة في
مديرة االتصاالت بنفس المؤسسة،
ّ
األعمال الخيرية .سيتم عرض دراستي حالة لتوضيح التطبيق الناجح لألعمال الخيرية للشركات العائلية .

عطاء الشركات العائلية

تقدمه
األعمال الخيرية وما ّ
ألصحاب الشركات العائلية

األعمال الخيرية :هل تشهد طفرة في الوقت الحالي؟

يع ّد قطاع الأعمال اخلريية قطاع ًا دائم التطور .ي�شري تقرير
الرثوات العاملية الذي �أع ّدته �شركة «مرييل لين�ش وكابجميني»
يف � 2010إلى زيادة م�شاركة �أ�صحاب الرثوات ال�ضخمة يف
الأعمال اخلريية (مليون دوالر ف�أعلى) يف جميع املناطق
با�ستثناء �أمريكا ال�شمالية .يك�شف نف�س التقرير عن ت�صريح
 %35من �أ�صحاب الرثوات ال�ضخمة يف ال�شرق الأو�سط ب�أنهم
يخططون لزيادة حجم م�شاركتهم يف الأعمال اخلريية
هذا العام .لكل منطقة ودولة ثقافتها اخلا�صة فيما يتعلق
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بالأعمال اخلريية .وفيما يبدو �أن ال�شركات العائلية بال�شرق
الأو�سط ت�شهد حالي ًا طفرة يف هذا املجال .وقد لفت انتباهنا
مالحظتان.
بينما تلعب ال�شركات العائلية دور ًا مهم ًا يف االقت�صادات �أينما
كان وغالب ًا ما تو�ضح الدرا�سات تفوقـّها على ال�شركات الأخرى
على املدى البعيد� ،إال �أنها تواجه حتدي ًا م�ستمر ًا فيما يتعلق
باخلالفة و ت�سليم ال�سلطة لأفراد اجليل التايل .وقد الحظنا
�أن هناك زيادة يف عدد ال�شركات العائلية التي ت�صل �إلى
www.tharawat-magazine.com
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حلظة ت�صبح معها اال�سئلة حول املرحلة االنتقالية وحوكمة
العائلة �أمر ًا ال مفر منه .هذه الر�ؤية بعيدة املدى لل�شركات
العائلية التي ت�سعى جاهدة ل�ضمان ا�ستفادة الأجيال القادمة
من امل�ؤ�س�سة الناجحة ،ميكنها اال�ستفادة من املنرب الذي
تقدمه الأعمال اخلريية لها.
وعلى نف�س امل�ستوى ،يزداد حت ّول ال�شركات العائلية �إلى
�شركات عاملية يف قطاعاتها وبالتايل تنمي التزام ًا �شام ًال �أكرث
املرجح �أن ت�سعى هذه ال�شركات
تنا�سب ًا مع هذا الدور .من ّ
�إلى نهج ذي �صبغة عاملية �أكرب يف عملية العطاء بالإ�ضافة �إلى
موا�صلة �أعمالها اخلريية يف جمتمعاتها.
عطاء العائالت :إلى أي مدى يعكس صورة الشركات
العائلية

يف جتربتنا ،كثري ًا ما الحظنا �أن احلافز للم�شاركة يف �أعمال
خريية غالب ًا ما ينبع من رغبة �أحد �أفراد العائلة قبل �أن
يتحول �إلى م�شروع ي�شارك به جميع �أفرادها .تعترب الأعمال
ربرات ودوافع م�شاركة العائلة
اخلريية ن�شاط جماعي وتتن ّوع م ّ
بح�سب اختالف وتن ّوع العائالت �أنف�سها .وفيما يلي بع�ض هذه
املحفّزات:

رعاية تراث العائلة
ترتكز الر�ؤية بعيدة املدى لر ّواد الأعمال يف ال�شركات العائلية
على طموحهم لتكوين قيمة وثروة للأجيال القادمة وللمجتمع
ال�سواء .غالب ًا ما تكون اال�ستدامة هي م�صدر �إلهام
على حد ّ
تطوير الأعمال ،مع رغبة ر ّواد الأعمال ه�ؤالء يف ا�ستفادة
الأجيال القادمة بالإ�ضافة �إلى املجتمع من جناحهم .ومن
هنا ،ت�صبح الأعمال اخلريية تعبري ًا طبيعي ًا عن القيم
ال�شخ�صية والروحية .حيث ميكنها التعبري عن الرغبة يف
«الوفاء للمجتمع» وم�ساعدة تطوير الأفعال امل�ساندة للرغبة
العامة يف ترك �إرث عائلي �أ�صيل.
تقوية �أوا�صر ال�صلة بني الأجيال
قد ت�صبح الأعمال اخلريية �أر�ضية م�شرتكة �أو نوع من الأر�ض
املحايدة التي جتمع بني الآباء والأوالد وال�شركاء والأحفاد يف
م�شروع خارج �إطار �شركة العائلة .مبعنى �آخر ،ت�صبح مكان ًا
للمقابالت �أو احلوارات �أو تبادل الفوائد امل�شرتكة حلب الغري
والإيثار� .إنها فر�صة رائعة من �أجل توحيد �أفراد العائلة ومل
�شملها .كما تو ّفر �أي�ض ًا م�ساحة لإيجاد مو�ضوعات جديدة
للنقا�ش خا�صة حول القيم غري املاد ّية .وبالتايل ،فهي تق ّدم
كذلك فر�صة للنمو ال�شخ�صي .ويف بيئة اجتماعية واقت�صادية
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الشكل  :1دوافع األعمال الخيرية في الشركات العائلية

األعمال الخيرية لعائلتنا
دافع عائلي

(إرث ،منبر وساحة ،الجيل القادم)

دافع تأثيري

(مبادئ العطاء الصحيح)

التعلّم عن طريق التجربة

العمل مع المختصين

التعرف على النظراء
ّ

االستفادة من المصادر

بينما تلعب الشركات العائلية دوراً مهم ًا في
االقتصادات أينما كان وغالب ًا ما توضح الدراسات
ّ
تفوقها على الشركات األخرى على المدى البعيد،
إال أنها تواجه تحدي ًا مستمراً فيما يتعلق بالخالفة
وتسليم السلطة ألفراد الجيل التالي.
وثقافية �سريعة التغيرّ والتط ّور ،ميكن للم�شاركة يف م�شروع
للعائلة �أن ت�ض ّيق امل�سافات اجلغرافية وكذلك الفجوات فيما
بني الأجيال .ومن هذا املنطلق ت�صبح الأعمال اخلريية قناة
للتوا�صل بني الأجيال املختلفة.
اجتذاب اجليل القادم
قد تكون الأعمال اخلريية كذلك �أداة تع ّلم متنح الآباء �إمكانية
تعويد �أوالدهم على م�شاركة ما لديهم من موارد ومنحهم
الفر�صة للقيام بذلك
�إر�شادهم للعثور على النهج اخلا�ص بهم والذي �سوف
ي�ساعد على ت�شكيل �شخ�صياتهم
تعليم املرء كيفية الدفاع عن وجهة نظره يف داخل حميط
الأ�سرة
م�ساعدتهم على ا�ستيعاب قيمة املال وتعليمهم كيفية العمل
مع ًا كفريق واحد
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جتربة فيها الكثري من التح ّديات ولكنها تعود عليك بالتقدير
واالح�سا�س باجلدارة .تتطلب مثل هذه امل�شاركة وجود تعريف ًا
�شديد الدقة للم�صالح ل�ضمان العثور على ال�شركاء والآليات
الأن�سب.

الشكل  :2التوجهات في األعمال الخيرية

نشأة أسلوب جديد في عالم األعمال الخيرية

النموذج القديم:

النموذج الجديد:

القيام باألمور بنفسك

التع ّلم من الغير ،الحصول على

االستجابة للتوسالت

النصيحة ،إشراك األوالد

المستفيد مؤسسة غير ربحية

االستباقية لالهتمام بالمواضيع ذات

العطاء من أجل قضية عامة

الفائدة
الشركاء من المانحون و المؤسسات
االجتماعية
أهداف محددة إلحداث تأثير

ا�سرتاتيجية الإنهاء
تكون ا�ستدامة امل�ؤ�س�سة م�ضمونة مبجرد تقدميها لأن�شطتها
على نحو م�ستقل �أو با�ستخدام جمموعة و�سائل دعم متنوعة.
تتيح �إمكانية التنب�ؤ للم�ؤ�س�سة القدرة على توقـّع نهاية دورة
الدعم .جتمع ا�سرتاتيجية الإنهاء بني هاتني الفكرتني ،ويف
الوقت ذاته ت�سمح ا�سرتاتيجية الإنهاء مبرحلة التخطيط
للم�شروع (� 3إلى � 5سنوات) .عند �إنهاء هذه املرحلة ،ميكن
توظيف عن�صر حتليل التحديات وعوامل �إخفاق وجناح
امل�شروع كدرو�س م�ستفادة من �أجل اجراء التح�سينات
امل�ستقبلية .يف نهاية دورة امل�شروع� ،سوف ميكنك االختيار بني
�إعادة جتديد دعمك ملرحلة جديدة من امل�شروع� ،أو االن�سحاب
من امل�ؤ�س�سة مع االح�سا�س ب�أنك �أ�سهمت يف �إحداث �أثر كبري
ودائم.

�شرح �أهمية مفهوم �إدارة الرثوات
يف هذا الإطار ،ميكن للأعمال اخلريية م�ساعدة اجليل ال�شاب
على اكت�ساب مهارات عملية وتطوير ح�س ريادة الأعمال
لديهم والذي �سيكون مهم ًا يف احلياة ب�شكل عام وبالطبع
يف عامل الأعمال .من و�سائل اجتذاب �شباب العائلة للعمل
يف �شركة العائلة وجود �صندوق اعتماد مايل م�ستقل للجيل
القادم لتمكينه من تخ�صي�ص منح مالية �أ�صغر لإختياراتهم
ال�شخ�ص ّية .ت�ساعدهم هذه التجربة على حتمل امل�س�ؤولية
واكت�ساب الثقة من خالل متييز اختياراتهم ّ
املف�ضلة.
هل هناك مبادئ جيدة لتقديم المنح والمساعدات؟

ال�سخاء والفر�ص احلقيقية .ومع
يرغب املانحون يف اجلمع بني ّ
ذلك ،وكما جاء على ل�سان �أحد املانحني «يكمن اجلزء الأ�صعب
يف �إيجاد توازن بني ما يريده القلب وبني ما يحتّمه علينا العقل،
�إنه حتدٍ ال نهاية له» .وبالرغم من هذا ،ف�إن احلفاظ على معايري
احرتافية �ضرورة ال غنى عنها للعائالت التي جنحت يف �إقامة
�شركاتها� ،أو مبعنى �آخر� ،إتقان عمل اخلري.
املبادرة بامل�شاركة
يتعلق مبد�أ «العطاء» باالختيارت التي تقوم بها وموقفك
جتاه ما تعتربه الت�صرف ال�صحيح ،كما يتعلق «العطاء»
�أي�ض ًا باختيار الأ�شخا�ص اجلديرين بالثقة جتاه الق�ضايا
القريبة �إلى قلبك لزيادة �أثر هذه املنحة وامل�شاركة بفعالية يف
www.tharawat-magazine.com

�إدارة امل�شروع
يف الأوقات التي تتطلب وجود قدر ًا �أكرب من ال�شفافية
وامل�س�ؤولية ،ي�صبح وجود الأدوات املنا�سبة لإدارة امل�شروع
�ضرورة ال غنى عنها .ف�إن �إدارة امل�شروع عملية معقدة تتطلب
عدة مراحل من بينها تخطيط الأهداف والنتائج ،والتفكري يف
�إمكانية التنب�ؤ بالنتائج واال�ستدامة للم�شروع .حتديد م�شروع
معني بداخل امل�ؤ�س�سة الواقع عليها االختيار �سوف يتيح للمانح
فر�صة التع ّرف على امل�ؤ�س�سة امل�شاركة عن قرب و�إقامة �أوا�صر
الثقة لزيادة الأثرالناجم.

زيادة فعالية مشاركتك

35
بالمائة

من أصحاب الثروات
الضخمة في الشرق
األوسط صرحوا بأنهم
يخططون لزيادة حجم
مشاركتهم في
األعمال الخيرية خالل
عام 2010

يكون من الأهمية مبكان للمانحني الت�أكـّد من التقاء ديناميكية
العائلة مع مواردهم املتاحة لإحداث �أثر اجتماعي .وي�شكـّل
عامل الوقت عائق ًا بالن�سبة للكثري من العائالت وكذلك
حمدودية املوارد املالية .ميكننا من خالل جتربتنا يف العمل
مع العائالت ا�ستخال�ص الو�سائل التالية لزيادة فعالية
امل�شاركة يف الأعمال اخلريية:
االلتقاء بالنظراء
يعترب وجود النظراء كم�صدر للإلهام �أمر على درجة كبرية
من الأهمية .فاللقاءات التي تقت�صر على العائالت امل�شاركة
يف الأعمال اخلريية ت�سمح للمانحني معرفة �أ�ساليب العائالت
العدد العاشر مجلة ثروات
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الأخرى و مناهجها يف ت�سيري و �إدارة �أعمالها� ،أو مناق�شة
ق�ضايا مهمة بداي ًة من اخليارات اال�سرتاتيجية لو�سائل
و�أ�ساليب التمويل املختلفة و�صو ًال �إلى ديناميكية العائلة.
هذه الفر�صة مل�شاركة اخلربات العملية بني النظراء ت�سمح
للمانحني �إثراء م�شاركتهم يف الأعمال اخلريية.
واخلا�صة باملانحني مثل Families
توفـّر ال�شبكات احل�صرية
ّ

� in Philanthropyساحة ال�ستعرا�ض وم�شاركة الأفكار
بني العائالت التي متثلها �أجيال خمتلفة ت�ساهم يف الأعمال
اخلريية.

التعاون مع اال�ست�شاريني
يرتبط العطاء باالختيار ،ففي قطاع ديناميكي متغيرّ قد
يكون من ال�صعب اختيار م�ؤ�س�سات تكون مو�ضع ثقتك وتبا�شر
يف العطاء يف جماالت �أنت منجذب �إليها �أو اتخاذ قرارت
م�شرتكة للعائلة ،وبالتايل ي�صبح اال�ستعانة بدعم اال�ست�شاريني
املتخ�ص�صني هنا مهم ًا للغاية .يعلـّق �أحد �أفراد عائلة تعتمد
يف م�شاركتها بالأعمال اخلريية على اال�ست�شاريني قائ ًال «هم
ي�ساعدوننا على ا�ستيعاب ما ميكن انتظاره من امل�شروعات
املتعددة املعرو�ضة علينا والأهم من ذلك ،هم يقدمون
خرباتهم يف الأوقات التي قد ننجرف فيها مدفوعني باملثالية
ال�شديدة».

دراسة حالة« :أردت تضمين األعمال الخيرية في نظام حوكمة العائلة»
تعمل الور وأشقاءها وشقيقتها بالشركة التي قام بتأسيسها
والدهم منذ عشرين سنة عندما قدم مهاجراً شاب ًا من إيطاليا إلى
فرنسا في الستينات من القرن الماضي ،درس والدهم ماتيو في
منطقة األلزاس قبل بدء العمل في تحديث المباني القديمة
المملوكة من قبل قطاع صناعة الصلب.
أراد ماتيو وزوجته التعبير عن امتنانهما للفرصة التي حصال عليها
وذلك بالمشاركة شخصي ًا -مع أسرتهما -في مشروع خيري .يقول
ماتيو «عندما بدأنا التفكير في وضع نظام حوكمة للعائلة منذ
وقررنا
خمس سنوات مضت ،رغبنا في تضمين بنداً لألعمال الخيرية ّ
أنها اللحظة المناسبة لمشاركة عائلتنا ،فقد أردنا مشاركة أوالدنا
وأحفادنا معنا في هذا المشروع» .وقد وافقت العائلة على الفور.

لألزواج والزوجات غير العاملين بالشركة نظراً لقواعد العائلة الصارمة
المتعلقة بهم .ومع ذلك ،يجري تشجيعهم وح ّثهم على المشاركة
ولعب دور في المشروعات الخيرية للعائلة ،وهو ما يساعد على
تعزيز القيم العائلية و ترسيخها.
تعتقد الور أن هذا النهج العائلي الواضح تجاه األعمال الخيرية كان
في حقيقة األمر اختياراً موفق ًا وقراراً صائب ًا .فيتيح االحتفاظ بأنشطة
العائلة الخيرية منفصلة عن سياسة الشركة لكل كيان لعب دوره
بفعالية وفق اإلرشادات الخاصة به بدون الخضوع لقيود اآلخر ،حتى
وإن تشابهت القيم والدوافع بينهما .ولن تكون سمعة العائلة أو
تعرض أحدهما للنقد.
الشركة في خطر في حال ما إذا ّ

بدأت العائلة بكتابة القيم والمبادئ التي تم ّثل أهمية بالنسبة
ألفرادها ،وقد أصبحت هذه الوثيقة فيما بعد أول «ميثاق للعائلة».
«فكرنا بالتعاون مع أزواجنا وزوجاتنا في نقاط
وتوضح الور قائلة ّ
ّ
تميز عائلتنا وما يجمعنا مع ًا ،وما الذي يمثل قيمة ثابتة ومبدأ راسخ
ّ
بالنسبة لنا جميع ًا» .وقد أوحى لهم الميثاق بفكرة وثيقة التأسيس
للجمعية الخيرية التي أقاموها بعد ذلك بعام واحد.
ومنذ ذلك الحين ،دعمت العائلة ما يقارب من عشرة مشروعات
في فرنسا وخارجها .ويشارك جميع أفراد العائلة في عملية اتخاذ
القرارات ،وهو ما يضفي قيمة اضافية على المشاركة في األعمال
ويوحد صفوف أفراد العائلة .ويمثل هذا أهمية خاصة بالنسبة
الخيرية
ّ
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التعلّم من خالل التجارب
التع ّلم من التجارب جزء مهم من امل�شاركة يف الأعمال
اخلريية .تنطوي امل�شاركة يف الأعمال اخلريية على عدة
تو�ضح
مراحل :املرحلة الأولى والتي تقوم على ب�ضعة جوانب ّ
لنا املو�ضع الذي ميكن فيه للمانح اختبار فر�ضياته بوا�سطة
القيام بالتزامات متهيدية؛ ويلي ذلك مرحلة التقييم
حيث يقوم بتحديد اختياره النهائي ،وما الذي مل�س جناحه
وفعاليته ،وما الذي تعلمه من تبادل اخلربات مع امل�شاركني
التو�سع حيث
الآخرين بالأعمال اخلريية؛ ومن ثم ت�أتي مرحلة ّ
تتم زيادة نطاق امل�شروع الأويل �أثناء حت�سني مبادئ و�أ�س�س
العمل؛ وتنتهي العملية مبرحلة التعلم التي يقوم فيها املانح

با�ستثمار الوقت يف مراجعة جتاربه والتع ّلم منها� .إن امل�شاركة
يف الأعمال اخلريية عملية متعددة الأوجه ومن الأهمية مبكان
ال�سماح بتط ّور ومنو الر�ؤية الأولية للم�شروع.
المؤلفان
ايتان ايتشنبرجر ،المشارك في تأسيس wise – philanthropy

لالستشارات ،سويسرا،
etienne@wise.net

جيسي جوهانسون ،مديرة االتصاالت في wise – philanthropy
لالستشارات ،سويسراjessie@wise.net ،

دراسة حالة« :إقامة إرث»
ورث أحمد الشركة المالية عن والده وجعلها أكثر ربحية مما كانت
عليه من قبل .يؤمن ك ً
ال من أحمد وزوجته بقيم البساطة واالحترام
التي تم غرسها فيهم في محيط أسرتهما ،حيث قاما بتنشئة
أوالدهما األربعة على التواضع .عندما غادر األوالد األكبر سن ًا تغيرت
ديناميكيات األسرة ،واتضح أنه الوقت المناسبة لتجميع كافة األوالد
يجسد هذه القيم والمبادئ.
حول مشروع ّ
كان أحمد وزوجته بالفعل يق ّدمان تبرعات إلى مؤسسات مختلفة
موضح ًا «من المهم بالنسبة لنا مشاركة
في المجتمع .ويع ّلق األب
ّ
أوالدنا القيم التي غرسها فينا اآلباء» .ومن خالل اجتذابهم للمشاركة
يشجعهم كذلك على قضاء
بفعالية في هذا المشروع ،ظهر ما
ّ
عرف على بعضهم
المزيد من الوقت سويّة ،بحيث يمكنهم ال ّت ّ
البعض على نحو أفضل بالرغم من المسافة الجغرافية التي فرضها
اختالف أمكنة ومجاالت دراستهم .وأخيراً ،كان هذا المشروع كذلك
فرصة إلعطاء األوالد فكرة عن عملية إدارة األصول المالية.

لرؤية أوالدهم وقد نمت بداخلهم روح المبادرةوالقدرة على اتخاذ
القرارات الجماعية ،وكذلك الرغبة في توفير الدعم للمشروعات
األصغر .يع ّلق أحمد قائ ً
ال «هم ال يشعرون بأنهم يمنحون اآلخرين،
وإنما يشعرون بأنهم يشاركونهم ،وهذا األمر في حد ذاته يعتبر
أمراً مشجع وحافل بالقيم السامية» .وبالنظر إلى المستقبل ،هم
يدرسون اآلن فكرة إقامة مؤسسة خيرية على أمل أنها سوف
تبرعات ومساعدات من الدخل الخاص بهم
تشجع األوالد على تقديم ّ
مستقب ً
ال.

بعد استيعابهم ألفكار والديهم ومبادئهم ،وافقت ياسمين
وأشقاءها األربعة على دخول التحدي .في الشهور األولى ،حدد
األوالد مشروعهم األول وهو توفير العون للشباب الذي يعاني
ظروف ًا صعبة .وقد بدأوا مشروعاتهم في مواقع بالقرب منهم
وتحديدا في لبنان .بعد تعلم الكثير من الحاالت المتشابهة ثقافي ًا،
قرروا توسعة آفاق مشروعاتهم ونقلها إلى مناطق أخرى.
بعد مرور ثالث سنوات على المشروع ،يشعر الوالدان بسعادة غامرة
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