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عمالالرشد في التصرفات والصالح في األ

هَّإِن َّ) دُّواأهنيهأُْمُرُكمَّّْللا  انهاتَِّتُؤه اىإلاأْلهمه إِذهاأهْهِلهه كهْمتُموه أهنلن اِسَّابهْينهَّحه
(58-النساءسورة)(اآلية...بِاْلعهْدلَِّتهْحُكُموا

:وسلمعليههللاصلىهللارسولقال

وجلعزالرحمنيمينعننورمنمنابرعلىهللاعندالمقسطينإن))
((ولواوماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذينيمينيديهوكلتا

رواهَّمسلم



أركان الحوكمة

الشفافية 

المسؤولية

المساءلة

العدالة

األمانة

االلتزام



الحوكمة الغربية و الحوكمة اإلسالمية

الحوكمة اإلسالمية  الحوكمة الغربية 

مصلحةَّالمجتمعَّبالكلية مصلحةَّالنفسَّوالفردَّ

مبدأَّالشراكة مصلحةَّالمالكَّومراقبةَّالوكيلَّ

القيمَّالدينيةَّوالشريعة القيمَّاإلنسانيةَّ

ةَّاالعتمادَّعلىَّغرسَّالتقوىَّوالمحاسب

الذاتيةَّ
القيودَّالرقابيةَّوالقانونية



قواعد الحوكمة غير المنظورة

غرسَّالتقوى

َ َربَّ فَِإْن أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا فَْليَُؤد ِ الَِّذي اْؤتُ ) ِِ َّللَّ َّ ( 283البقرةَّ)( ُُ ِمَن أََمانَتَُُ َوْليَت

وجلعزهللامراقبة

َ بِأَنَّ يَْعلَمأَلَمْ ) (14العلقسورة)(يََرىَّللَّ



المنظورةقواعدَّالحوكمةَّغيرَّ

:والشبهاتالشهواتعناالبتعاد

وسلمعليههللاصلىهللارسولقال

،الحراموإنبين  الحاللإن)) الناس،نمكثير  يعلمهنالمشتبهات  أموروبينهمابين 

لحرام،افيوقعالشبهاتفيوقعومنوِعرضُ،لِدينُاستبرأالشبهاتاتقىفمن

مىحوإنأالحًمى،ملك  لكلوإنأالفيُ،يرتعأنيوشكالحمىحوليرعىكالراعي

فسدتفسدوإذاكلُ،الجسدصلَحصلَحتإذامضغةً الجسدفيوإنأالمحارُمُ،هللا

؛((القلبوهيأالكلُ،الجسد

.رواهَّالبخاريَّومسلم َّ



قواعد الحوكمة غير المنظورة

الهوىمجاهدة

نأهْفلهحهَّقهدَّْ(تعالىقال ك اههامه ابهَّقهدََّّْهو⃝زه نخه (الشمسسورة)(ههادهس امه

واآلخرةالدنيابينالتوازن

َّاْبنَِّعن اُكلَّْ:قهالهَّ-عنههللارضي-عهب اس  اْلبهسَِّْشئْتهَّمه اوه ا،ِشئْتهَّمه هتْكهَّمه أ :تهانَُِّخل َّأهْخطه

ف َّ ِخيلهة َّأهوَّْسهره "مه

الباطلأكلعنوالبعدالقناعة

الهَّ)تعالىقال الهُكمتهأُْكلُواوه اتُْدلُواوهَّبِاْلبهاِطلَِّبهْينهُكمأهْموه نَّْفهِريقًااِلتهأُْكلُواْلُحك امَِّإِلهىبِهه الَِّم ِ أهْموه

ثْمَِّالن اِسَّ أهنتُمَّْبِاإْلِ (البقرةسورة)(تهْعلهُمونهَّوه



ةالنظم التي يقوم عليها الحوكم

نظام الحسبة

نظام الشورى



فقد الوقف قائم على ثالث أسس

احترام إرادة الواقف

الشخصية المعنوية حِ القضاء باإلشراف
والذمة المالية



مبادئ الحوكمة في إدارة الوقف

االلتزام باألحكام
الشرعية 

المصلحة هي 
تأساس التصرفا

شروط اختيار 
النظار

الكفاءة وحسن 
إدارة النظار

تحديد 
المسؤوليات

العدالة

السياسات أسلوب اإلدارة 
واإلجراءات 
ومصفوفة 
الصالحيات

الحفاظ على 
أعيان الوقف 
وتنميتها

الشفافية في
التصرفات 
والقرارات 
ونشر 
المعلومات

تحديد المكافآت 
والحوافز للنظار 
ةواإلدارة التنفيذي

النظارة الجماعية 

دين شراكة المستفي
في الوقف

تعارض المصالح



كيف نشجع الحوكمة 

اإلدارةَّالمهنيةَّ

العملَّالمؤسسي

االعترافَّبالشخصيةَّاالعتبارية

المخاطرةَّالمنظمةَّوغيرَّالمنظمة

سمعةَّالوقف

منظومةَّالتشريفاتَّالمشتركة



التجربة البحرينية نموذجا 
2010

المجلس الفاعل

والء األعضاء

التدقيِ المالي 
والقانوني

ضوابط تعيين 
النظار والعاملين

نظام الكفاءات 
والتعويضات

هيكل اإلدارة 
والصالحيات 

التشاركية

اإلفصاح

التدقيِ الشرعي



االبنك الدولي في الشرق األوسط وشمال إفريقي

ت
س
حوكمةَّال

تَّال
را
ش
مؤ

:

المسؤولية

االستقرارَّالسياسي

فعاليةَّالحكومة

جودةَّالرقابة

تطبيقَّالقانون

التحكمَّفيَّالفساد



نيالحوكمة في العمل الخيري النموذج البريطا

ن
ال
ئَّنو

مباد

االبتعادَّعنَّالشخصنة-1

تضاربَّالمصالح-2

االستقامةَّوالموضوعية-3

تحملَّالمسؤولية-4

الطرحَّواالنفتاح-5

األمانةَّ-6

القيادةَّ-7



ن عىل ال ي تحث القائمي 
يعات األسباب والعوامل الت  تشر

لحوكمة الوقف

وط الواقف عدم المحافظة عىل شر

ن أداء النظارة واإلدارة تحسي 

ن تنمية الوقف والرصف توازن المصالح بي 

االستفادة من المستفيدين جميعا 

صناعة الصورة الذهنية 

الرقابة والمحاسبة 



مرتكزات هامة في صناعة الحوكمة 
(دراسة مقارنة)للمؤسسات الوقفية 

وجود النظام 
األساسي

وجود الرؤية 
ةاالستراتيجي

ار حسن استثم
األعيان

االلتزام 
بالشريعة 
وتحقيِ 
المقاصد

التميز 
المؤسسي

ة تعزيز الرقاب
والمساءلة

مصفوفة 
الصالحيات

معايير األداء
واالختيار 
للنظار 
نوالتنفيذيي

السياسات 
واإلجراءات

الشفافية 
واإلفصاح

عدم تضارب 
المصالح

نظام المخاطر 



تأكد من ؟

من تأكد

نظام الحوافز

زيادة العائد  وتقليل
المصاريف

بيئة العمل والقيم 
األخالقية

التركيز والتخصص

قياس األثر 

المنظمة المتعلمة 



الفوائد ولماذا

تحسين الحوكمة
والقضاء على 
سوء اإلدارة

المحافظة والنمو 
والعطار المستمر

الهدف

رفع أداء 
االستثمار وصرف

الريع



فوائد تجنيها من الحوكمة

االستدامة 

النماء

ترشيد القرار 

الحد من المخاطرة

حسن اختيار النظار والعاملين

الثقة والسمعة

األثر المجتمعي

الحماية واإلنصاف 

الشراكات االستراتيجية 

االستجابة للمتغيرات



مجاالت الحوكمة

الشرعية •

مجلس النظارة واإلدارة•

التنمية واالستثمار •

صرف الريع واألثر•



الحوكمة الشرعية

التدقيِ الشرعي•

استقاللية الرأي الشرعي•

سرية المعلومات وأمنها•

تحديد الدور الرقابي•



ةحوكمة النظارة واإلدارة التنفيذي

النظام األساسي •

تحقيِ شرط الواقف•

الشفافية واإلفصاح•

حماية حقوق أصحاب المصالح•



حوكمة التنمية واالستدامة

الخطة االستراتيجية لالستثمار•

السياسات واللوائح•

ضوابط االستثمار •

إدارة المخاطر•



حوكمة الصرف والريع

الخطة االستراتيجية إلنفاق الريع•

النزاهة واالحترافية•

صناعة األثر والتغيير•

تحقيِ المقاصد الشرعية •




