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الػمل  غىللع بغللذاد اتللشنػيم ت يطممليم لؼمقيلل  للللااكاله تاة تلليم الاكامل   ااضصللي ت لضلتللي بي   للي  اإلاللي    

 .ت    اة ااوب ؤلاداسي  لألتكيف غٌ اة ااوب الشكيبم  

 



 .ؤصمم  ىتش الاع  التشع  تاليطيلي تالليواىي بيلاكف غٌ ػشيم البرالج التإصملم  تالتؼايشي  لك  اإلاػيمله  •

 .تطؼ لػييلر تاضح  تليظبؼ  ف  اختميس بداسام ألاتكيف يشاعع  حهي  ا ش الكايءام ؤلاداسي  •
 



 .ببشاص اليميرج الييجح  لألتكيف التي اػتمذ اإلاػييلر اإلاايظبم  تالتالمالم اإلايلم  تاإلاػييلر تاإلااششام •

 .تلجيلغ الشكيب  غىع ألاتكيف  اةحاكم  اػم  •

 فللل  شلللشغم   ؤلاس لللليءاةخلللشتج بياتكللليف للللٌ اليلللي ش ب لللع لجللليلغ اليطللليس  للللؼ •
 
بمجللليلغ اليطللليس  لتكلللاه ؤكفلللر شلللما 

يس ت ياغتن 
ّ
 .تكيواوم  تلتيم  اليط

 



للللٌ ألاتكللليف فللل  اإلاملكللل   للللر % 74تفللل    لللشيم احلللذ لعلللات   ألاتكللليف كملللي ىتلللش فللل   لللحما   كت للليدي  ؤه •

 .لذخل  ف  اةحيظب آلا  



 :ؤه التمق  الػيل  لألتكيف  ااجه جالج   اذييم •

 التاذي ألاتل يكمٌ ف  ك اس ألاوطم  تالتتشنػيم التي  يطن كؼيع ألاتكيف •

 . ؤت آلم  بىتيء الاكف ؤت بداس ه ؤت لي يظمٌ  لتزام بهزه التتشنػيم



 : التحدي الثاني

ت اذيذ لػييلر تاضح  تلاذد  لإلششاف غىع ألاتكيف  حاكمتهيتمث  ف  الشكيب   تؤه اللؼيع ف  ؤلغ اةحيج  ب ع 

 .الػيل  تاةخيص   الم اةحذ ألادىى لٌ لتؼلبيم التليسيش اإلايلم  تؤلاداسي 



 :التحدي الثالث

 للللللذىي لعللللللتاي الللللللاع  بإصمملللللل  ألاتكلللللليف تدتسصللللللي  جتملللللليع  ت كت لللللليدي  تاليطللللللش  الػيللللللل  العلللللللبم  حملللللليل دتس   

 .ف  بداس  ألاغميه اإلااكا   تبوايق غيئذاتهي بيلتك  العلمن ؤلاششا م اإلااظعيم 





 .اةحاكم لمكٌ 1.

 . لمكٌ اإلااسد البتشي 2.

 . لمكٌ  ظتذال  تالعالل  اإلايلم 3.

 .لمكٌ البميويم تاإلاػلاليم4.

 .لمكٌ ألاوطم  تالتتشنػيم5.

 .لمكٌ اإلااظعم  تلجهي التليم  6.
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 .الذغن اةحكالي •

 . يغلم  لجيلغ اليطيس  •

 .كا  ال ك الاكاي •

 . يمم  اظتثميسام الاكف •

 



 

 .دغن ت االز اإلااكاله •

 . بتكيس تالتجذيذ ف  ال مي يم ت شكيل الاكام  ت م لتؼلبيم تاحتميجيم اإلاعتامذيٌ ليه  •

بمللللؼ تاظللللتبذال توللللل   تكلللليف   ػللللال )اإلاػية لللل  العللللشنػ  إلاتللللكالم اللؼلللليع الللللاكاي لللللٌ جتلللليم الػالكلللل  لثلللل  •

 ...... (   جشاءام اللظيئم    اػايظيم ألاتكيف   غذم اغايء  تكيف لٌ بػع الظشائب 
 



 . ؤه  ختيس اللميد  بػييي   يئل  تيكاه لذيهي اةخبر  الكي م  ف  صزا اإلاجيل•

 .تهمق  ؤلاداس  الايغل  ت ضتيذصي بيإلاتيسام الالصل •
 



 .كؼيع ألاتكيف ياتيج ا ع كميد  واغم  تهتن بتؼايش الاكف خبلر  ف  لجيل  ظتثميس•

 .التكيل  تالتًعمم بله لعتهذ يم اةخؼ  الاػيم  تل يسف  تكيف بمي يالم ششغ الااكف تحيج  اإلاعتامذ•

 
 



اإلاجتمؼ للب  غىع  ؼاس ف  كي   اإلاجي م تخيص  لؼ الشئي  الاػيم   اي اإلاعتلب  اللشيب ظنري •

 .  لجتمػيي يتلب   كش   تكيف بتك  ؤكاي 

 .الاكف يعيصن ف  اظتذال  اةخذليم اإلاجتمػم  ت ؼايشصي•

 
 



 .تاإلاعتذام ألاسسخألاتكيف غبر التيسيخ كيوت اإلامكٌ اإلاجتمع  •
الاكف صا اإلايلز ف     اصدييد  حتميجيم ف  اللؼيغيم الشئيعم  لث   الصح  تالتػلمن توااصمي تصا الزي •

 .يظمٌ لضيذا لٌ  ظتلالل تاليميء لتي

 . اتيج ألاتكيف ب ع  مكله تؤ م تاظؼ لٌ اإلااكاله تاليطيس تالػيللله غىع ل يسف الاكف •

 .ألاتكيف اإلاتياغ  تاإلاخت   لتي ؤدتاس كبلر  جذا ف  سق  اإلاجتمؼ تاصدصيسه•

 .ؤصمم  الذخال ف  اةخذليم•
 

 
 



 . التخ ص تالتياع ف  غم  اإلا يسف الاكام  •

 . يمم  اللؼيع الاكاي تصميوته تؤتلم  رلك •

 الذغن ؤلاغاللي تالتاالزي للماكاله تبغؼيئهن لضايي  ااض العاق للاكف •

 .الذغن تاإلاااصس  تاإلاييصش  لٌ التمقيم تاة تيم اإلاػيم  بيلاكف •
 



 . بني اوميغ  ظتثميس اةحذيث  ف   تكيف طشتس  ليماصي ت ؼاسصي•

 اةحميي  لٌ اغال العلؼ  ت لٌ اعلؽ  لر  لييء•

 .ؤه يعيصن اللؼيع الاكاي ف  ؤلاجشاء اإلاػشف  لل تيم اإلايوا   تؤكعيم اإلاعاتلم  اإلاجتمػم  •
 



 .     تكيف غٌ اإلا يسف   لظميه حعٌ  داء تالشكيب   •

 .ايجيد ا كيس واغم  للاكف  ييظب الااكؼ اةحي   تاإلاعتلبى  اإلاتاكؼ•

تالػييي  بمشاكض دساظيم ألاتكيف تؤلا يد  لٌ ؤ ظ  التجيسب ..  ا لر البيق  اليطيلم  اإلاااض  للااكاله تالػيللله•

 .الػيإلام 
 



 . اةحاكم لمكٌ 1.

 . اإلااسد البتشي لمكٌ 2.

 لمكٌ  ظتذال  تالعالل  اإلايلم  3.

 لمكٌ البميويم تاإلاػلاليم4.

 لمكٌ ألاوطم  تالتتشنػيم 5.

 .لمكٌ اإلااظعم  تلجهي التليم  6.
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لجللغ اليطليس    لجللغ ؤلاداس    ) اػني تجاد وطن  اكن الػالكليم بلله ألاػلشاف ألاظيظلم  فل  اللؼليع اللاكاي  اةحاكم 

 .بهذف  المم التاي م  تالػذال  تلكي ا  الاعيد تليم حم اإلاعيءل  بداس  ةحميي  الاكف(  بةخ.. ؤلاداس  التيامزي  

 

 أداء القطاع الوقفي  حوكمةممّكن 



 
 

لي الزي يؼمئه الااكف بإه لجلغ اليطيس   ؤت  بداس  الاكف  التلي اظلتثمش تكاله  حهلي اػمل  حعلب ل للح  الاكلف 

 ؟تلي الزي ياكذ له بإه التليسيش اإلايلمل  التلي  ًتلشصي اإلاجليلغ 
 
 تصش ي

 
الػلمي تششغ الااكف تلي الػاائذ لجهي اظتثميسا

  بله الاطؼ اإلاي   اةحلملي للاكف ؟ 

 الحوكمةإنها                                                    

 أداء القطاع الوقفي  حوكمةممّكن 



 :  احلوكمةفلسفة 

 حلمل  ؤه التشكيم اةحذيث   تملز بيلا   بله للكم  التشك  تبداستهي 

 .سكيب  ك  كؼيع غىع آلاخش  

وطليس  الاكلف : تصلا لػملال بله فل  بػلع ألاتكليف حملل يلتن الا ل  بلله   –يمكٌ اظتمػيبه ف  بػيس الا   بله العلؼيم ف  اللؼيع اللاكاي  

 اظتثميس الاكف  –ل يسف الاكف  –

 



.. ياللللم التكيلللل  ... للللؼ بيللليء بػللليس  يطمللللي يبنلللي الػالكللل  بمجهلللي 

 .تياذد صالحميم ك  لجلغ ؤت بداس  ... تنػمم الشكيب  

 

 

نظارة 
 الوقف 

 استثمار الوقف

مصارف 
 الوقف

 أداء القطاع الوقفي  حوكمةممّكن 



 اإلااكااه 

 ؤلاداس  التيامزي   لجلغ ؤلاداس  
 بغذاد التليسيش ت اذيثهي ب ا  دتسي 

 التاجمه تاإلاشاكب  ت لممن ألاداء 

 أداء القطاع الوقفي  حوكمةممّكن 



   احلوكمةأهداف وغايات 



 للتالم تالشئي  العلمم : التاي م 
 
 اػني  واتي  تالتخى  غٌ الغماض   تالعشي  تالتظلم   تجػ  ك  ش يء كيبال

 أداء القطاع الوقفي  حوكمةممّكن 



 : احلوكمةأهداف 

كمللي . لتللن اةحاكملل ياللم للمللاكاله تاإلاعللتامذيٌ لعلليءل  ؤلاداس  التيامزيلل  غللٌ ؤدائهللي تصللزا حللم يظللميه الللليواه تؤوطملل  

 . ظمٌ اإلاعيءل  لعاتلم  ؤلاداس  التيامزي  ؤليم لجلغ ؤلاداس  تلعاتلم  اإلاجلغ ؤليم ششغ الااكف 

تؤه يت لشف كل  ( لجللغ ا ؤلاداس   ت ؤلاداس  التيامزيل (ب ع س ؼ اةحغ بيإلاعاتلم  لذي شللي ؤلاداس   اةحاكم تهذف ؤوطم  

 .كمي  لش اإلاعاتلم  بيةحلاق الليواوم  تاإلاعيءل  . غظا لٌ ؤغظيء لجلغ ؤلاداس  بذسج  غيلم  لٌ ألاخالق اإلاتيم 



مبادئ 
 احلوكمة 

ضمان حقوق 
املوقفني 

 واملستفيدين 
املعاملة 

املتساوية مع 
الشركاء 

 واملستفيدين 

ضمان وجود 
أساس إلطار 

 حلوكمةفّعال 
 الوقف 

دور أصحاب 
 املصاحل

مسؤولية جملس 
 النظارة 

اإلفصاح 
 والشفافية

 : احلوكمةمبادئ 





 ..  اةحكن غىع ؤي ليطم  بيجي  لٌ غذله يػتمذ غىع كايء  اإلاااسد البتشي  •

 :اإلاااسد البتشي  كمي ركشم كثلر لٌ الذساظيم ه  التاذي  ف  ؤكفر لٌ لجيل •

 لجيل   خؼمؽ اإلاااسد لٌ حمل  اذيذ  حتميج تواغم   حتميج 

 لجلليل  ظللتلؼيب ت ختملليس  يللؼلليع الللاكاي ياتلليج لػللذد لللٌ التخ  لليم الياغملل  فلل  اداس لله ت شللشاف

 .غلمه 

 

 :ممّكن املورد البشري 



 

 لجيل التإصم  تالتؼايش للمااسد ت م احتميجيم الاكف تاللؼيع الاكاي 

 لجلللليل  لللللاين ألاداء ت للللم لعللللتهذ يم لاللللذد  تلػللللييلر تلاشللللشام تاضللللح  تغاائللللذ تآجلللليس لتاللللم غلحهللللي لللللؼ ا لللل مؼ

 اإلابيدسام التي اػاد غىع الاكف تاللؼيع بيلياؼ الػيم 

 لجلللليل  ظللللتبليء  يللؼلللليع بتللللكله اةحللللي   كؼلللليع  لللللر جلللليرب بمضايلللليه تلكي أ لللله تػشائللللم  االللللزه فلللل   لللل  كؼلللليغله

 .ليي عله 

 

 :ممّكن املورد البشري 





 :  شكض العالل  اإلايلم  لللؼيع الاكاي غىع غذد لٌ  ظيلمب لجهي •

 .تجاد وطيم لي   لػتمذ •

 التركلز غىع ؤظيلمب الشكيب  اإلايلم •

  اػم  ؤدتام العالل  اإلايلم  ف  ك  ؤغميل اللؼيع لٌ بيشادام تل شت يم تاظتلؼيب تاػيلالم •

  اػم  اإلاجيلغ تالل يه اإلاػتمذ  ف  لتيبػ  تاغتميد  داء •

 الا   بله العلؼيم ف  سكيب   داء ت م  دلم  صالحميم لااكن•

  اػم  التليم  ف  اجشاءام الػم  بامل يل   جتهيد الاشدي•

 

 :ممّكن االستدامة والسالمة املالية 



 : لؼ الػييي  بي ظتذال  اإلايلم  لللؼيع الاكاي لٌ خالل •

اػم  لاتام  ظتذال  كثلي   داخ  اللؼيع  

  اظمؼ لاتام  ظتذال  لتتم  جممؼ غييصش  ظتذال  بمػييصي التيل  ته  : 

بامللل يشكللض الاكللف غىللع اظللتذال  الاكللف واعلله بتاػملل  ؤدتام  ظللتثميس اإلاتخ  لل  ت يظتتلليسام •

 شاعلل  اصتبلليل الاللشب ت جيللب اإلاخلليػش   تاظللتذال  غاائللذ الاكللف غىللع اإلاعللتامذيٌ لللٌ الاكللف   تغاائللذ الاكللف غىللع اللؼلليع الللاكاي 

 بامل يشاعع التكيل  تالتًعمم تصزا يتؼلب اظتذال   يغل  تلذستظ  

 :ممّكن االستدامة والسالمة املالية 



بامل اعتاغب  يمم  اإلاجتمؼ ششاك  لؼ اللؼيغيم  خشي ت تكيل  لػتي ف  لختلف اة ااوب رام اةحيج  لٌ •

 اتشنػم  ت يماي  تخذلم  تليتجيم

لتكاه وطما  ت حم  تجممل  تلعتذال   جش البمئي لٌ خالل التذتيش تالؼيك  اليطما   البم بامل ياي ظ غىع  •

 تجاد  اةحمي 

 اي العالل  ..  الششمذ    اةحاكم تلٌ ؤ ظ  تؤكبر غاال   ظتذال  لللؼيع ف  اإلاشحل  اإلاػيصش  صا الػييي  بيلعالل  اإلايلم  ترلك لٌ 

 اظتذال  

 :ممّكن االستدامة والسالمة املالية 





 بلذاد اإلاعاتلله غٌ بداس  ألاتكيف بيلبميويم تاإلاػلاليم الالصل    خير اللشاسام البذيل  اإلاختلا 

 ممّكن البيانات واملعلومات 



 لػلاليم غٌ الطشتف  كت يدي  تالعميظم  ت جتميغم  تؤلاداسي  اإلاػيصش  اإلاامؼ  بيلاكف. 

    لػلاليم غٌ بلكيوميم اإلاًتإ 

  لػلاليم غٌ البذائ  اإلاختلا  لتالمم لعتهذ يم اللؼيع الاكاي. 

 لػلاليم غٌ لػييلر للميط ألاداء تلتيبػته. 

 
 

 ممّكن البيانات واملعلومات 



 ممي يتػلم بلللللللل  
 
 :لػلاليم غٌ الطشتف الػيل  تاإلاتاكؼ ؤه اعاد ف  اإلاعتلب  تخ اصي

 .كمم  الؼلب اإلاتاكػ  لٌ ألاتكيف  ب ا  غيل  1.

دسجللل  اإلايي عللل  اإلاتاكػللل  للللٌ شلللشكيم اإلاعلللاتلم  اإلاجتمػمللل  التلللي اػمللل  فللل  والللغ اإلاجللليل   تالتكيلللل  لػتلللي 2.

 لتالمم لعتهذ يم الشئي  الاػيم  

 .التلذم الاني تالتكيالاج  3.

 .التغلرام اإلاتاكػ  ف  احتميجيم اإلاجتمؼ 4.
 

 ممّكن البيانات واملعلومات 





 -:ه  لجماغ  العميظيم تاللااغذ تألاظيلمب تؤلاجشاءام التي  اكن ىتيغ اإلايطم  لتالمم ؤصذا تي  ت تكاه لٌ

 العميظيم 
اللااغذ 

 تألاظيلمب
 ؤلاجشاءام 

اللاائم 

 تالتتشنػيم

 :ممّكن األنظمة والتشريعات وأساليب العمل 



 : طبؽ ؤداء اللؼيع الاكاي لتم  اظترا مجم   بذ لجهي لتالمم اإلاعتهذ يم التيلم  

 طبؽ كايء  اللؼيع الاكاي. 

  اإلااي ط  غىع اللؼيع لٌ اغال الاشدي. 

الش ؽ الياع  بله صيىع  تلتخزي اللشاس. 

 بييء لعيح  اػمقييه ؤكبر لذتس اللؼيع الاكاي. 

 :ممّكن األنظمة والتشريعات وأساليب العمل 



 

 :ممّكن األنظمة والتشريعات وأساليب العمل 

 التإكذ لٌ  ؼبمم ششغ الااكف. 

 اإلااي ط  غىع اظتمشاس اظتذال  اللؼيع الاكاي. 

  اإلاعيصم  ف  اظتمشاسي  دتس اللؼيع الاكاي ف  خذل  اإلاجتمؼ ت م لعتهذ يم الذتل  تخؼؼتي التيماي. 





 .لتمي كيه لاكػه لٌ الاكف ... اإلااظعم  اػني  لب  حيج  الاكف غىع   اس تسؤي الاشد •

   بمعتهذا ي هاػني  شيم غم  ليظبؽ تليطن لش بؽ •

 يػني  وتليل لٌ الػااي  تالػتاائم  ب ع الػم  اإلايظبؽ الششمذ •

 

 ممّكن املؤسسية



 .يػني اةخشتج ب ع التخؼمؽ العلمن تاظتتشاف اإلاعتلب  ت م ششغ الااكف 

 .لشظال  اةخؼى تتاضح  اإلاػيلن .. تخبرام  شاكمم  ت جيسب غملم  لاجل  .. يػني ليم اللؼيع راكش  لاظعي م  

 ممّكن املؤسسية



 : عوامل جناح العمل املؤسسي 

 البييء التيطملي

 الكايء  اإلااظعم 

 اللميد  الايغل 

 بداس  اإلاااسد البتشي  تاإلايلم 

 الكايء  التعايلم 



 اإلملام 
 الوصول

 األثر

 :مؤشرات الريـــــــــــــادة 



 إكلللذ للللٌ .. تللمللليط ؤجلللش ألاتكللليف لتػطلللمن ؤجلللش اللللااكاله 

 .جالث سكيئض صيل  

 قياس أثر الوقف



 تؤجش ؤكم   ... ترلك لٌ خالل لثلل ألاجش الزي يشاع  التخؼمؽ اةخذليم تاإلايتجيم الاكام  رام صذف ؤلث  

 األثر
 العوائد

 املخرجات
 األهداف والعمليات

 املدخالت

 قياس أثر الوقف





 اػم  دتس صمق  ألاتكيف ف  ؤلاششاف غىع 

اللؼيع الاكاي بمي   ياجش غىع اظتلاللمته 

 .تاظتذالته 

 لضيذ اإلاتيبػ  تالتاػم  لألوطم  تالتتشنػيم

 .اإلايطم  لألتكيف تظذ الاجا   حهي به تجذم 

 حاكم اػضيض اظتلاللم  اللؼيع الاكاي لؼ 

 .ؤدائه 

الػييي  بيإلااظع  ف  بداس  ألاتكيف 

 بييء غالك   كيللم  بله صمق  ألاتكيف تجممؼ

وطيسام ألاتكيف   لكي ب ) ؤجضاء اللؼيع الاكاي 

 ..... ( الػييي  بياتكيف   ة يه  تكيف بيلغشف 

 :التوصيات 



 
 


