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• بناء مسارات تطويرية للنّظار في مجالس النظارة.
• بناء دبلومات وبرامج تطويرية �عضاء مجالس النظارة.
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m.arab@alrajhi-endowments.com
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كتبه
حممد طالل عرب 
١٨ / ٤ / ١٤٣٧ هـ

الدمام -حرسها اهللا-

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إىل يوم الدين.

نعيش يف هذه األيام ازدهارًا ملحوظًا وإقباًال واسًعا على األوقاف حبمد اهللا، فأعداد املوقفني يف ازدياد، وأبواب اخلري 
وبذل املال هللا تتنّوع، وكثري من رجال األعمال واملوسرين فتح اهللا قلبه إليقاف جزء من أمواله لتبقى صدقًة جاريًة 

له تّدر له من الباقيات الصاحلات، والسعيد من مات وبقيت حسناته تتواىل بعد رحيله.

واإلدارة  كاالستثمار  جماالهتا  شىت  يف  لألوقاف  جديدة  احتياجات  بروز  لألوقاف  املبارك  االزدهار  هذا  نتائج  ومن 
واجلودة وغريها، وهي فرصة للمتخصصني يف كل جمال بأن جيعلوا خرباهتم وقًفا هللا مسهمني يف سّد االحتياجات 
الفنية لألوقاف من خالل إعداد مواد ختصصية يتقاطع فيها العمل الوقفي مع الفنون املختلفة، فالساحة الوقفية 

حباجة ملصنٍف يف أدوات اجلودة يف األوقاف وأدوات اإلدارة يف األوقاف وغريها.

إن من أهم املجاالت الرئيسية يف األوقاف هي املوارد البشرية وخاصة العليا فيها، فالناظر هو حجر الزاوية يف الوقف، 
وجمالس النظارة هلا الدور الكبري يف احلفاظ على األوقاف بإذن اهللا، ودعمها وتنميتها يف شىت مراحلها، كما أن مسألة 
اختيار النّظار للوقف ال تقل أمهية عن اختيار عني الوقف أو أي ركن آخر من أركان الوقف، ألن الناظر هو املتويل على 
الوقف وهو الذي يوليه املوقف ويستأمنه على وقفه للقيام بشؤونه ورعاية مصاحله، فصالح الوقف من صالحه وفساد 

الوقف من فساده، واهللا على كل شيء قدير.

وكما أن اختيار النّظار من أهم اخلطوات اليت حيتاج الواقف إىل العناية هبا فإن تطوير النّظار بعد اختيارهم وتقييمهم 
املستمر وفق آلية علمية متينة ال تقل أمهية عن ذلك.

حني بدأنا العمل يف أوقاف عبدالرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته على بناء اخلطة التطويرية ملجلس النظارة، أشار 
األستاذ عبد اهللا بن نوري املزّين مدير اجلودة مبؤسسة عبدالرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية أن برامج 
النظارة  فبحثنا عن مصفوفة جدارات ألعضاء جمالس  بناًء على مصفوفة جدارات،  يتم تصميمها  املميزة  التطوير 
فوجدنا أهنا غري موجودة مع االحتياج العام هلا يف امليدان، وبناًء على ذلك فقد بادرنا بالعمل على تصميم مصفوفة 

جدارات النّظار لنفع القطاع الوقفي واملسامهة يف متتني هذا اجلانب فيه.   

إن لدى جملس نظارة أوقاف عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اهتمام بالغ وحرص شديد على تطوير أعضاء 
جملس النظارة حسب االحتياجات املنفردة لكل عضو من أعضاء املجلس، ورغبًة منهم يف املبادرة إىل اخلري والداللة 
واألوقاف  واملوقفني  األعمال  رجال  ليساعد  النّظار  قاموس جلدارات  إنشاء  على  العمل  على  املبادرة  ّمتت  فقد  عليه 
وتقييمهم  وتطويرهم  ابتداًء  علمي  بشكٍل  اختيارهم  من خالل  بالنّظار،  العناية  يف  والتطويرية  التدريبية  واجلهات 

الحًقا، وتقدمي وصياغة الربامج التطويرية املالئمة هلم على أسس علمية رصينة.

نسأل اهللا أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه وأن يتقبله وأن يكون إضافة قّيمة تساهم يف رفعة األوقاف وحتسني 
مكانتها. واهللا املوفق..
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جدارات النّظــار
الفصل ا�ول:

ما هي اجلدارات:
املوارد  وتعترب منهجية تطوير  واحتياجاهتا.  باختالف مدارسها  البشرية  املوارد  املتبعة يف تطوير  املنهجيات  ختتلف 
البشرية بناًء على اجلدارات من أكثر املنهجيات العملية والواقعية يف تطوير املوارد البشرية وذلك ملتانة بنائها العلمي 
واملنطقي، العتمادها على اخلصائص اليت متّيز املتفوقني يف أداء عمل معني عن أقراهنم يف نفس العمل. مث يتم جتمع 

هذه اخلصائص سوًيا يف قاموس يسمى قاموس اجلدارات.

متّثل اجلدارات األرضية األولية اليت يتم بناء الوصف الوظيفي عليها، فهي توّفر اخلصائص األساسية اليت تؤّهل 
شخًصا ما ألداء الوظيفة املطلوبة، كما أهنا القالب العلمي الذي ينطلق منه الربنامج التطويري للموارد البشرية، فمن 
خالهلا يتم استقطاب املوارد ابتداًء، مث تقييمهم بناًء على كمية اخلصائص املطابقة للموجودة يف قاموس اجلدارات، 

ومن مث تطويرهم للوصول إىل املستويات املطلوبة يف اجلدارات.
ذات  الربامج  تصميم  يف  األوىل  اللبنة  فهي  والتدريبية  التطويرية  للجهات  اجلدارات  فائدة  إىل  اإلشارة  من  والبد 
االحتياج، واألثر املنطقي القابل للقياس وبالتايل يتم الدفع هبا للسوق الوقفي بثقة أكرب وجدوى أوضح لرفع أداء 

العاملني فيه وتطوير خرباهتم.

هي جمموعة اخلصائص املشتركة اليت متّيز املتفوقني عن العاديني يف أداء وظيفة ما.

تعريف اجلدارات:

هي جمموعة اخلصائص املشتركة وفق املستويات املطلوبة ألداء كل وظيفة بناًء على عدد مرات
التكرار واألمهية.

قاموس اجلدارات:

أقسام اجلدارات (بشكل عام):

١. اجلدارات الظاهرة: وهي الصفات اليت يسهل اكتساهبا وقياسها وتنقسم إىل:
أ) املعلومات: املعارف املطلوب وجودها لدى الشخص حول جمال أو ختصص معني.

ب) املهارات: القدرات اليت ميتلكها الشخص ليستطيع القيام مبهمة عقلية (ذهنية) أو مادية (عملية).
٢. اجلدارات الكامنة: و هي الصفات غري الظاهرة واليت تربز لدى الشخص عند أداءه ملهمات معينة ملدة 

طويلة، وهي تنقسم إىل:
أ) املفاهيم االجتماعية: نظرة الشخص للمجتمع ودوره فيه. 

ب) املفاهيم الشخصية: مبادئ الشخص وقيمه وقناعاته الراسخة اليت يطمئن هلا ويتمحور حوهلا.
ج) الصفات الذاتية: وهي اخلصائص الذاتية للشخص مثل إدارته ملشاعره ومنهجية تفكريه وآلية 

عمله.
د) الدوافع: وهي املحفزات الراسخة يف عمق شخصية الفرد واليت حتّركه ألداء عمل معني كرّد فعل 

أو املبادرة ابتداء.

ُتعدُّ اجلدارات  وبالنسبة ألي مهمة، فإن اجلدارات الكامنة هي ما ميّيز املتفوقني عن العاديني يف تلك املهمة، بينما 
الظاهرة أساسية الختيار أي شخص للقيام هبذه املهمة.

 ملاذا جدارات نّظار األوقاف:
إن من إجيابيات هنضة األوقاف املعاصرة ظهور كثري من األوقاف الضخمة اليت تنتهج األساليب اإلدارية املتطورة يف 
إدارة األوقاف واستثماراهتا واملحافظة على أصوهلا، مما أفرز احتياًجا يف وضع آلية واضحة الختيار مدراء (نّظار) هذه 
األوقاف وتطويرهم وتقييم أدائهم، كما أن الربامج التطويرية لألوقاف يف خمتلف جماالهتا حباجة إىل متتني بنائها 

وضبط بوصلتها لتساهم يف تقدمي منتجات مناسبة الحتياجات األوقاف احلالية وأسلوهبا املتطّور.
املهام  ابتداًء، ومناذج  النظارة  الوظيفية ألعضاء جمالس  األوصاف  بناء  مهًما يف  دوًرا  تلعب  إن مصفوفة اجلدارات 
الربامج  وترشيح  النّظار  أداء  تقييم  يف  مفيدة  أهنا  كما  ذلك،  على  بناًء  االستقطاب  ّمث  ومن  املطلوبة،  واملسؤوليات 

التطويرية هلم بعد ذلك، كما أهنا تساعد على توزيع املهام أثناء العمل بناًء على اجلدارات املوجودة لدى كل عضو. 
إن أفضل من يتعامل مع هذه اجلدارات هم أخصائيو املوارد البشرية يف الشركات واجلهات املختلفة، فُيفّضل أن تتم 

االستعانة هبم يف قراءة هذه اجلدارات واالستفادة منها.
كما أن اجلهات التطويرية والتدريبية تستطيع االستفادة من هذه اجلدارات من خالل بناء احلقائب التدريبية املختلفة 

بناًء عليها وتصميم الربامج والفعاليات التطويرية والتدريبية بشكل مرّكز عليها. 
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مشـروع بنــاء قامـوس جــــــــدارات النّظــار
الفصل الثاني:

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

استعراض
عدد من مجالس نظارة
ا�وقاف المحلية والعالمية

استعراض
مهام أعضاء مجالس النظارة
من خالل االطالع على عدد من ا�وصاف
الوظيفية �عضاء مجالس النّظار

تحليل
المدخالت السابقة الستخراج
الجدارات الالزمة �عضاء
مجالس النظارة

استخراج
الجدارات القياسية ذات العالقة
والمطبقة في بيئات العمل عالميا

الصورة النهائية
لقاموس الجدارات

إرسال
مخرجات الورشة لعدد من

المتخصصين لتقييم الجدارات
ومراجعتها

االستفادة
من مخرجات الورشة مع

المدخالت السابقة في
صياغة قاموس جدارات

مجلس النظارة

عقد
ورشة عمل تخصصية لترتيب

الجدارات وتقييم تكرارها

عقد
مقابالت شخصية مع بعض ا�عضاء

الشاغلين لعضويات مجالس نظارة

اختيار
نموذج إداري مقترح

لمجلس النظارة

10
خطوات مّر بها بناء

قاموس جدارات
النّظار

اختيار منوذج إداري مقترح ملجلس النظارة:
حجمها  على  بناًء  واختالفها  األوقاف  لتنوع  نظًرا 
العمل  قام فريق  العوامل، فقد  ونوعها وغري ذلك من 
النماذج  النّظار يتفق مع أغلب  باختيار منوذج ملجلس 
البحث  الكبري حسب  ذات احلجم  األوقاف  املّتبعة يف 

األويل هلذا املشروع وهو التايل:
١. رئيس للمجلس.

٢. نائب لرئيس املجلس.
٣. أمني عام أو عضو منتدب للمجلس.

تنبيه!
النظارة  جمالس  أنواع  لكل  مناسبة  النّظار  جدارات 
وكذلك لألوقاف اليت ُتدار بشكل فردي وميكن ذلك من 
كمية  مع  املستويات  لتتواءم  القاموس  تعديل  خالل 

العمل املطلوبة.

األعضاء  بعض  مع  شخصية  مقابالت  عقد 
الشاغلني لعضويات جمالس نظارة حالية:

هدفت هذه املقابالت إىل أخذ تفاصيل أكثر عن دورهم 
بعض  مع  شخصية  مقابالت  عقد  خالل  من  الفعلي 
حالية  نظارة  جمالس  لعضويات  الشاغلني  األعضاء 
هبدف االطالع بشكل أقرب على مهامهم ومسؤولياهتم.

جملس  جدارات  قاموس  صياغة  يف  السابقة  املدخالت  مع  الورشة  خمرجات  من  االستفادة 
النظارة:

العمل كمعرفة تطبيقية واقعية مع  نتائج املقابالت الشخصية وخمرجات ورشة  يف هذه اخلطوة مت املزج بني 
املمارسات  أفضل  بني  جيمع  النّظار  جلدارات  قاموس  تكوين  هبدف  العاملية  املكتبات  من  املستخرجة  اجلدارات 
العاملية الفنية واملمارسات التطبيقية الواقعية، وبعد ذلك ّمت اخلروج باملسودة األوىل لقاموس جدارات النّظار.

تقييم مسوّدة قاموس اجلدارات ومراجعتها:
هبدف فحص املسودة بشكل أكرب فقد ّمت يف هذه اخلطوة إرسال املسودة وخمرجات الورشة لعدد من املتخصصني 
يف املوارد البشرية وذوي اخلربة يف جمال األوقاف لفحص هذه اجلدارات وتقييمها وكتابة املالحظات عليها، وقد 

مت االستفادة من املالحظات املرسلة وإجراء التعديالت املقترحة على املسودة.

الصورة النهائية لقاموس جدارات نّظار األوقاف:
نّظار  قاموس جدارات  اعتماد  ّمت  والقاموس،  اجلدارات  وفحص  املختّصني  من  املقترحة  التعديالت  إجراء  بعد 

األوقاف وهي تتكون من التايل:

• اجلدارات وحتتوي على العناصر التالية:
o اسم اجلدارة.

o تعريفها.
o مستويات إظهار اجلدارة وهي تتفاوت من املستوى األول (األدىن) إىل املستوى الرابع (األعلى) يف كل جدارة.

• قاموس اجلدارات بناء على النموذج اإلداري: ويف هذا اجلدول ّمت تقسيم املستويات املطلوبة جلدارات أعضاء 
جملس النّظار بناء على األمهية والتكرار.

استعراض عدد من جمالس نظارة األوقاف املحلية والعاملية:
يف هذه اخلطوة قام فريق العمل بعمل حبث مكتيب الستعراض عدد من جمالس نظارة األوقاف العاملية واملحلية 

وكيفية هيكلتها اإلدارية هبدف االطالع على أبرز املمارسات واملقارنة مع التجارب الناجحة واملختلفة.

االطالع على عدد من األوصاف الوظيفية ألعضاء جمالس النّظار:
مت استعراض مهام أعضاء جمالس النظارة من خالل االطالع على عدد من األوصاف الوظيفية املحلية كما ّمت 
وكذلك  عملها  وآلية  لديهم  املوجودة  النظارة  جمالس  على  لالطالع  والعاملية  املحلية  اجلهات  من  عدد  مراسلة 

للمقارنة بني املهام املتكررة واألدوار.

استخراج اجلدارات الظاهرة والكامنة ألعضاء جمالس النظارة:
باالستفادة من املدخلني أعاله وباستخدام آليات فنية ومناذج ومنهجيات متخصصة يف املوارد البشرية فقد قام 
الفريق بوضع تصور عن اجلدارات الظاهرة والكامنة وكذلك باالستعانة مبجموعة من املستشارين املتخصصني يف 

االحتياجات اليت يتوقع احتياجها لكل مستوى وظيفي.

استخراج اجلدارات القياسية من املكتبات العاملية املتخصصة:
بعد أن مت اختيار جمموعة اجلدارات األولية يف اخلطوة السابقة، قام فريق العمل باستخراج اجلدارات القياسية 
ذات العالقة واملطبقة يف بيئات العمل املماثلة عامليا من خالل املكتبات العاملية املتخصصة يف قواميس اجلدارات 

مع املستويات التفصيلية لكل جدارة من اجلدارات ومؤشراهتا.

١

٢

٣

٤

متهيد:
رغبة يف مزج اخلربة العملية بالنظريات الفنية املؤصلة فقد مت بناء قاموس جدارات النظار من خالل فريق استشاري 
متخصص وممارس عملًيا ولديه خربة ودراية بالعمل غري الرحبي، وكذلك فقد ّمتت االستعانة باملكتبات العاملية يف 
لرأي  املحلية، كما ّمت االستماع  الثقافة والتجارب  (Best practices) مع  القياسية  بالتطبيقات  اجلدارات ومزجها 
أكثر  ومالئمة  األوقاف،  لواقع  مالمسًة  اجلدارات  خترج  كي  املحلية  األوقاف  عامل  يف  القرار  وأصحاب  املختصني 

لتطبيقاهتا.

خطوات بناء قاموس جدارات النّظار:
اخلطوات التالية تشرح املراحل واملدخالت اليت ّمت هبا بناء قاموس جدارات النّظار:
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جدارات
النّظار

مشروع
القاموس

مصفوفة
الجدارات

قراءة
القاموس

الخاتمة

شكر

الفهرس

المقدمة

اختيار منوذج إداري مقترح ملجلس النظارة:
حجمها  على  بناًء  واختالفها  األوقاف  لتنوع  نظًرا 
العمل  قام فريق  العوامل، فقد  ونوعها وغري ذلك من 
النماذج  النّظار يتفق مع أغلب  باختيار منوذج ملجلس 
البحث  الكبري حسب  ذات احلجم  األوقاف  املّتبعة يف 

األويل هلذا املشروع وهو التايل:
١. رئيس للمجلس.

٢. نائب لرئيس املجلس.
٣. أمني عام أو عضو منتدب للمجلس.

تنبيه!
النظارة  جمالس  أنواع  لكل  مناسبة  النّظار  جدارات 
وكذلك لألوقاف اليت ُتدار بشكل فردي وميكن ذلك من 
كمية  مع  املستويات  لتتواءم  القاموس  تعديل  خالل 

العمل املطلوبة.

األعضاء  بعض  مع  شخصية  مقابالت  عقد 
الشاغلني لعضويات جمالس نظارة حالية:

هدفت هذه املقابالت إىل أخذ تفاصيل أكثر عن دورهم 
بعض  مع  شخصية  مقابالت  عقد  خالل  من  الفعلي 
حالية  نظارة  جمالس  لعضويات  الشاغلني  األعضاء 
هبدف االطالع بشكل أقرب على مهامهم ومسؤولياهتم.

جدارات
النّظار

مشروع
القاموس

مصفوفة
الجدارات

قراءة
القاموس

الخاتمة

شكر

الفهرس

المقدمة

نقاط القوة

• وضوح الصالحيات املمنوحة هلم
• التنوع يف اخلربات

• األدرة املهنية
• قوة صك الوقفية والتزام املجلس به

• وجود حوكمة جيدة
• اجلدية يف القيام باألدوار

• جملس فعال
• الفصل بني النظارة واإلدارة التنفيذية

• متثل أعلى سلطة يف اهلرم الوقفي

نقاط الضعف

• عدم تكامل اخلربات
• عدم القدرة على االستقطاب الصحيح

• عدم انتظام اجللسات
• تعيني مستقلني عن املجلس

• الفصل بني امللكية للوقف وإدارته
• ضعف الصيغة الوقفية

• كثرة التسرب والدوران الوظيفي
• كيفية إقناع املجلس برسالة الوقف

أهم الفرص

• وعي أبناء الواقف واجليل اجلديد
• املالءة املالية لألوقاف

• التوجه حنو االهتمام جبدارات جملس النظارة
• تنوع فرص االستثمار

• توفر رأس املال
• وجود حراك لدى اجلامعات والشركات لدعم 

األوقاف
• ضخامة حجم األوقاف وعددها يف اململكة

• ختصيص دوائر متخصصة يف األوقاف

أهم التحديات

• اجلهات احلكومية وضعفها
• ضعف التسهيالت املمنوحة

• ضعف البنية التنظيمية
• قلة وندرة الكفاءات

• املمارسة اخلاطئة إلدارة األوقاف أو الصيغة 
الوقفية

• قلة مكاتب األحباث املتخصصة يف األوقاف
• تعدد املرجعيات

• النظرة الدونية للقطاع 
• وجود جتارب فاشلة

جملس  جدارات  قاموس  صياغة  يف  السابقة  املدخالت  مع  الورشة  خمرجات  من  االستفادة 
النظارة:

العمل كمعرفة تطبيقية واقعية مع  نتائج املقابالت الشخصية وخمرجات ورشة  يف هذه اخلطوة مت املزج بني 
املمارسات  أفضل  بني  جيمع  النّظار  جلدارات  قاموس  تكوين  هبدف  العاملية  املكتبات  من  املستخرجة  اجلدارات 
العاملية الفنية واملمارسات التطبيقية الواقعية، وبعد ذلك ّمت اخلروج باملسودة األوىل لقاموس جدارات النّظار.

تقييم مسوّدة قاموس اجلدارات ومراجعتها:
هبدف فحص املسودة بشكل أكرب فقد ّمت يف هذه اخلطوة إرسال املسودة وخمرجات الورشة لعدد من املتخصصني 
يف املوارد البشرية وذوي اخلربة يف جمال األوقاف لفحص هذه اجلدارات وتقييمها وكتابة املالحظات عليها، وقد 

مت االستفادة من املالحظات املرسلة وإجراء التعديالت املقترحة على املسودة.

الصورة النهائية لقاموس جدارات نّظار األوقاف:
نّظار  قاموس جدارات  اعتماد  ّمت  والقاموس،  اجلدارات  وفحص  املختّصني  من  املقترحة  التعديالت  إجراء  بعد 

األوقاف وهي تتكون من التايل:

• اجلدارات وحتتوي على العناصر التالية:
o اسم اجلدارة.

o تعريفها.
o مستويات إظهار اجلدارة وهي تتفاوت من املستوى األول (األدىن) إىل املستوى الرابع (األعلى) يف كل جدارة.

• قاموس اجلدارات بناء على النموذج اإلداري: ويف هذا اجلدول ّمت تقسيم املستويات املطلوبة جلدارات أعضاء 
جملس النّظار بناء على األمهية والتكرار.

 (SWAT Analysis) حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

استعراض عدد من جمالس نظارة األوقاف املحلية والعاملية:
يف هذه اخلطوة قام فريق العمل بعمل حبث مكتيب الستعراض عدد من جمالس نظارة األوقاف العاملية واملحلية 

وكيفية هيكلتها اإلدارية هبدف االطالع على أبرز املمارسات واملقارنة مع التجارب الناجحة واملختلفة.

االطالع على عدد من األوصاف الوظيفية ألعضاء جمالس النّظار:
مت استعراض مهام أعضاء جمالس النظارة من خالل االطالع على عدد من األوصاف الوظيفية املحلية كما ّمت 
وكذلك  عملها  وآلية  لديهم  املوجودة  النظارة  جمالس  على  لالطالع  والعاملية  املحلية  اجلهات  من  عدد  مراسلة 

للمقارنة بني املهام املتكررة واألدوار.

استخراج اجلدارات الظاهرة والكامنة ألعضاء جمالس النظارة:
باالستفادة من املدخلني أعاله وباستخدام آليات فنية ومناذج ومنهجيات متخصصة يف املوارد البشرية فقد قام 
الفريق بوضع تصور عن اجلدارات الظاهرة والكامنة وكذلك باالستعانة مبجموعة من املستشارين املتخصصني يف 

االحتياجات اليت يتوقع احتياجها لكل مستوى وظيفي.

استخراج اجلدارات القياسية من املكتبات العاملية املتخصصة:
بعد أن مت اختيار جمموعة اجلدارات األولية يف اخلطوة السابقة، قام فريق العمل باستخراج اجلدارات القياسية 
ذات العالقة واملطبقة يف بيئات العمل املماثلة عامليا من خالل املكتبات العاملية املتخصصة يف قواميس اجلدارات 

مع املستويات التفصيلية لكل جدارة من اجلدارات ومؤشراهتا.

عقد ورشة عمل ختصصية لترتيب 
اجلدارات وتقييم تكرارها:

احلالية  املمارسة  من  أكثر  لالقتراب 
مت  فقد  النظارة  أعضاء جمالس  ألدوار 
عقد ورشة عمل حضرها عدد من أعضاء 
واملؤسسات  األوقاف  نظارة  جمالس 

االستثمارية، ومت فيها مناقشة التايل:

أ. ما الذي حيتاجه رئيس املجلس ونائبه 
واألمني العام لينجح يف أدواره الوظيفية 

وكذلك األمور اليت قد تعيقه.
والضعف  القوة  نقاط  حتليل  عمل  ب. 
 SWAT) والتحديات  والفرص 
عضو  يواجه  ما  ألبرز   (Analysis

املجلس أًيا كان دوره يف املجلس.
وجتربة  خربة  من  االستفادة  ّمتت  ج. 
دور  لكل  اجلدارات  توزيع  يف  احلضور 
حمورين  على  بناء  املجلس  يف  وظيفي 

مها: (األمهية – التكرار).

اجلدول يف الصفحة املقابلة حيتوي على 
والفرص  والضعف  القوة  نقاط  حتليل 
والتحديات (SWAT Analysis) ألبرز 
ما يواجه عضو املجلس أًيا كان دوره يف 

املجلس.

٧ ٥

٦



اختيار منوذج إداري مقترح ملجلس النظارة:
حجمها  على  بناًء  واختالفها  األوقاف  لتنوع  نظًرا 
العمل  قام فريق  العوامل، فقد  ونوعها وغري ذلك من 
النماذج  النّظار يتفق مع أغلب  باختيار منوذج ملجلس 
البحث  الكبري حسب  ذات احلجم  األوقاف  املّتبعة يف 

األويل هلذا املشروع وهو التايل:
١. رئيس للمجلس.

٢. نائب لرئيس املجلس.
٣. أمني عام أو عضو منتدب للمجلس.

تنبيه!
النظارة  جمالس  أنواع  لكل  مناسبة  النّظار  جدارات 
وكذلك لألوقاف اليت ُتدار بشكل فردي وميكن ذلك من 
كمية  مع  املستويات  لتتواءم  القاموس  تعديل  خالل 

العمل املطلوبة.

األعضاء  بعض  مع  شخصية  مقابالت  عقد 
الشاغلني لعضويات جمالس نظارة حالية:

هدفت هذه املقابالت إىل أخذ تفاصيل أكثر عن دورهم 
بعض  مع  شخصية  مقابالت  عقد  خالل  من  الفعلي 
حالية  نظارة  جمالس  لعضويات  الشاغلني  األعضاء 
هبدف االطالع بشكل أقرب على مهامهم ومسؤولياهتم.
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جملس  جدارات  قاموس  صياغة  يف  السابقة  املدخالت  مع  الورشة  خمرجات  من  االستفادة 
النظارة:

العمل كمعرفة تطبيقية واقعية مع  نتائج املقابالت الشخصية وخمرجات ورشة  يف هذه اخلطوة مت املزج بني 
املمارسات  أفضل  بني  جيمع  النّظار  جلدارات  قاموس  تكوين  هبدف  العاملية  املكتبات  من  املستخرجة  اجلدارات 
العاملية الفنية واملمارسات التطبيقية الواقعية، وبعد ذلك ّمت اخلروج باملسودة األوىل لقاموس جدارات النّظار.

تقييم مسوّدة قاموس اجلدارات ومراجعتها:
هبدف فحص املسودة بشكل أكرب فقد ّمت يف هذه اخلطوة إرسال املسودة وخمرجات الورشة لعدد من املتخصصني 
يف املوارد البشرية وذوي اخلربة يف جمال األوقاف لفحص هذه اجلدارات وتقييمها وكتابة املالحظات عليها، وقد 

مت االستفادة من املالحظات املرسلة وإجراء التعديالت املقترحة على املسودة.

الصورة النهائية لقاموس جدارات نّظار األوقاف:
نّظار  قاموس جدارات  اعتماد  ّمت  والقاموس،  اجلدارات  وفحص  املختّصني  من  املقترحة  التعديالت  إجراء  بعد 

األوقاف وهي تتكون من التايل:

• اجلدارات وحتتوي على العناصر التالية:
o اسم اجلدارة.

o تعريفها.
o مستويات إظهار اجلدارة وهي تتفاوت من املستوى األول (األدىن) إىل املستوى الرابع (األعلى) يف كل جدارة.

• قاموس اجلدارات بناء على النموذج اإلداري: ويف هذا اجلدول ّمت تقسيم املستويات املطلوبة جلدارات أعضاء 
جملس النّظار بناء على األمهية والتكرار.
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توزيع احلضور للجدارات على الوظائف يف املجلس بناًء على األمهية والتكرار:

القيادة

التعاون

الوالء

الوعي

التحليل

تكوين العالقات

التنظيم

حتقيق األهداف

تطوير العمليات

العمل اجلماعي

تطوير اآلخرين

اختاذ القرارات

القيادة

الوالء

الوعي

التحليل

تكوين العالقات

التنظيم

حتقيق األهداف

تطوير العمليات

العمل اجلماعي

التواصل

اختاذ القرارات

الوالء

الوعي

التحليل

تكوين العالقات

التنظيم

حتقيق األهداف

تطوير العمليات

العمل اجلماعي

تطوير اآلخرين

التواصل

٦

٦

٨

٩

١١

١٢

١٢

١٤

١٨

٢١

٢٥

١٥

٢٣

٩

١٤

٨

٢٠

١٢

١٤

١٦

٨

٢٦

٤

٧

٥

٨

٤

٦

٣

٥

٥

٤

٩

صورة مجاعية حلضور الورشة

استعراض عدد من جمالس نظارة األوقاف املحلية والعاملية:
يف هذه اخلطوة قام فريق العمل بعمل حبث مكتيب الستعراض عدد من جمالس نظارة األوقاف العاملية واملحلية 

وكيفية هيكلتها اإلدارية هبدف االطالع على أبرز املمارسات واملقارنة مع التجارب الناجحة واملختلفة.

االطالع على عدد من األوصاف الوظيفية ألعضاء جمالس النّظار:
مت استعراض مهام أعضاء جمالس النظارة من خالل االطالع على عدد من األوصاف الوظيفية املحلية كما ّمت 
وكذلك  عملها  وآلية  لديهم  املوجودة  النظارة  جمالس  على  لالطالع  والعاملية  املحلية  اجلهات  من  عدد  مراسلة 

للمقارنة بني املهام املتكررة واألدوار.

استخراج اجلدارات الظاهرة والكامنة ألعضاء جمالس النظارة:
باالستفادة من املدخلني أعاله وباستخدام آليات فنية ومناذج ومنهجيات متخصصة يف املوارد البشرية فقد قام 
الفريق بوضع تصور عن اجلدارات الظاهرة والكامنة وكذلك باالستعانة مبجموعة من املستشارين املتخصصني يف 

االحتياجات اليت يتوقع احتياجها لكل مستوى وظيفي.

استخراج اجلدارات القياسية من املكتبات العاملية املتخصصة:
بعد أن مت اختيار جمموعة اجلدارات األولية يف اخلطوة السابقة، قام فريق العمل باستخراج اجلدارات القياسية 
ذات العالقة واملطبقة يف بيئات العمل املماثلة عامليا من خالل املكتبات العاملية املتخصصة يف قواميس اجلدارات 

مع املستويات التفصيلية لكل جدارة من اجلدارات ومؤشراهتا.

٨

٩

١٠

التعاونتطوير اآلخرينالتواصل ٢٦٣٥١٣

القيادةالتعاوناختاذ القرارات ٤٤٣

اجلدارةاجلدارةاجلدارة األمني العام أوعضو املجلسرئيس املجلس
العضو املنتدب
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جدارات مجالس نظـارة
ا�وقـاف

هو أن يلتزم العضو ويدعم أهداف وقيم ومبادئ املنظمة داخلًيا وخارجًيا وحيافظ على سرية املعلومات، كما أنه يسعى 
إلجياد متطوعني يدعمون املجلس.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• ملتزم وداعم ألهداف وقيم ومبادئ املنظمة.

• يبقي املعلومات السرية واحلساسة طي الكتمان.
• يعمل ضمن أفضل رغبات املنظمة.

املستوى الثاين:
يف  املنظمة  ويضع  فعالة  بصورة  املنظمة  ميثل   •

مرتلتها احلقيقية من خالل تارخيها وإجنازاهتا.
• حيضر ويتفاعل بشكل جيد لالجتماعات وحيرص 

على احلضور باستمرار.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

الوالء والدعم

املستوى الثالث:
واجباهتم  نطاق  من  للخروج  الفريق  طاقم  يشجع   •
مادي  مقابل  دون  التطوعي  العمل  إىل  اإللزامية 

كمتطوعني أو ماحنني.
العامة  املصلحة  على  التركيز  على  ويشجع  يدعم   •

للمنظمة.

املستوى الرابع:
• يطور بيئة عمل وآليات عملية للتأكد من أن مجيع 

األعضاء ميثلون املنشأة بشكل فعال.

الجدارات
هي مجموعة

الخصائص 

ة 
ك

تر
ش

لم
ا

ـّـز التي تمي

مــــا
المتفوقيــن

ن
يــ

دي
عا

ال

عن

في
ظيـفـة

و
أداء
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هو أن حيلل العضو املعلومات ويتحدى األفكار بشكل بناء، ويقيم نقاط القوة والضعف، ويرصد الفرص والتحديات يف 
مجيع القرارات اليت يتخذها، كما أنه يتابع األداء العام بشكل مستمر طوال العام.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يطلب املعلومات من أعضاء الفريق اليت تساعده يف اختاذ القرارات الصائبة.

املستوى الثاين:
• حيلل املعلومات وعند الضرورة يتحدى األفكار بشكل بّناء.

• يبحث وحيلل ويفسر ويتواصل لفهم ما يشكل عليه فهمه من معلومات ومبادئ املنظمة.

املستوى الثالث:
خالل  من  املتوقعة  للشراكات  والضعف  القوة  نقاط  يقيم   •

العوائق التنظيمية واملالية والنظامية.

املستوى الرابع:
بينها  والتوفيق  والقوة  الضعف  أسباب  عن  يبحث   •

وبني  بينها  والربط  ورسالتها  املنظمة  رؤية  وبني 
الوضع احلايل والتوجه املستقبلي.

يف  العامة  والسياسات  السوق  سياسات  حيلل   •
البلد.
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النّظار
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هو أن يتصرف العضو حبكمة ومسؤولية عند القيام بالواجبات ذات الصلة بالعمل كما أنه يفكر بطريقة استراتيجية 
ويتخذ قرارات واضحة ويف الوقت املناسب أًيا كانت الظروف.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• ميكنه حتديد تعارض املصاحل الشخصية مع مصاحل املنظمة.

• يتصرف حبكمة ومسؤولية عند القيام بالواجبات ذات الصلة بالعمل.

املستوى الثاين:
• يتخذ قرارات واضحة ويف الوقت املناسب.

• يتصرف باستقاللية عن أي دور آخر قد يعمل فيه يف املنظمة.

املستوى الثالث:
• يتعرف ويدير األوضاع الصعبة واحلرجة.

• يبادر ويقوم بتأسيس األعمال واملهام.

املستوى الرابع:
• يفكر بطريقة استراتيجية.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

اختاذ القرارات التحليل

ن
يــ

دي
عا

ال
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هو أن خيلق العضو رؤية مشتركة للفريق ويدجمها بالربامج والعمليات اليت يقوم هبا املجلس كما أنه حيفز الفريق 
من  ويتأكد  األنظمة  يدير  أنه  كما  تطرأ  قد  اليت  التغريات  مع  والتأقلم  املنظمة  برسالة  لالرتباط  اإلدارة  وجملس 

فعاليتها.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• خيلق حس مسؤولية مشترك يف حتقيق املنجزات وكذلك يف التحديات واإلخفاقات.

• يدمج رؤية املنظمة يف الربامج والعمليات اليت يقوم هبا.
• يوجه الفريق بفاعلية.

املستوى الثاين:
• يدير التغيريات بشكل ناجح.

• يثقف اآلخرين ويطلعهم على الوجهة 
داعمني  يكونوا  حىت  ويلهمهم  املستقبلية 

ومؤدين هلا.
• إدارة األنظمة والتحديات املالية.

املستوى الثالث:
• يقود حماوالت التفكري والتخطيط االستراتيجي.

• حيفز الفريق وجملس اإلدارة لالرتباط برسالة املنظمة.
• يزود اآلخرين بتوجيهات واضحة.

املستوى الرابع:
• يقود خلق رؤية مشتركة للفريق وجملس اإلدارة واهليئات اخلارجية ذات العالقة باملنظمة.

• يعمل مع جملس اإلدارة على قيادة عملية إدارة التغيري إلنشاء قيم الوقف وتطبيقها من قبل مجيع أفراد الوقف.
• يستخلص املواضيع واحللول اليت هتم املنظمة واختصارها يف رؤية مترابطة ورسالة ذات معىن.

هو أن يدعم ويتجاوب ويتبىن العضو أراء ومسامهات األعضاء يف االجتماعات والقرارات الناجتة عنها كما أنه يدعم 
التعاون االستراتيجي مع اجلهات احلكومية والقطاعات األخرى.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يساهم يف اختاذ القرارات اجلماعية 

ويتبناها.
• يدعم ويشجع مشاركة وعمل أعضاء 

املجلس.
باآلخرين  اهتمامه  وبوضوح  يظهر   •

ومبحاولة فهمهم.

املستوى الثاين:
• يدعم ويتجاوب مع أراء األعضاء واألمناء اآلخرين ويتجاوب 

مع مسامهات األعضاء يف االجتماعات.
• يدعم األعمال اليت تقدمها القطاعات األخرى وخاصة اليت تتوافق مع توجهات املنظمة.

املستوى الثالث:
• يعمل مع املستشار القانوين وجملس اإلدارة لتحديد وإدارة املشاكل القانونية.

• يقدر على مجع وإجياد ومشاركة البيانات اليت حتتاجها اجلهات احلكومية والقطاعات األخرى يف جمال اليت تركز 
عليه املنظمة.

املستوى الرابع:
• يدعم التعاون االستراتيجي مع اجلهات احلكومية والقطاعات األخرى.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

التعاون القيادة
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هو أن حيرص العضو على االطالع والتزام بالقوانني اخلاصة بالبلد اليت تؤثر على توجهات املجلس وأهنا تطبق بشكل 
جيد كما أنه قادر على نقد القوائم املالية ويعرف األساسيات الشرعية والنظامية إلدارة األوقاف.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• قادر على نقد القوائم املالية.

• يعي األساسيات الشرعية والنظامية 
إلدارة األوقاف.

املستوى الثاين:
• يتحرى التغيريات الوظيفية 
والثقافية واملحركة للمنظمة.

املستوى الثالث:
• يوعي باملعايري 

األخالقية للمنظمة ويشجع على بناء ثقافة شفافة تكون فيها املعايري 
األخالقية مفهومة وممارسة على مجيع أصعدة املنظمة.

املستوى الرابع:
• يربط قوانني البلد بقوانني املنظمة وإجراءاهتا.

هو أن يضع العضو لوائح وإجراءات مكتوبة للمجلس وأعضاءه تضمن سريه بشكل ناجح وفق الرؤى والسياسات اليت مت 
االتفاق عليها.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
مع  تتماشى  بطريقة  املنح  ويوثق  يشرف   •

القوانني واألنظمة وأخالقيات املنظمة.

املستوى الثاين:
• يتعامل مع أي خرق أخالقي فور حدوثه بشكل 

حازم وحكيم.
• التأكد من أن املنح توثق.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

التنظيم الوعي

املستوى الثالث:
• يضمن حقوق إنسانية عادلة للموظفني ويوثقها كتابًيا.

وحيفظ  شفافية  وذات  فعالة  ضبط  أدوات  يصنع   •
الوثائق.

املستوى الرابع:
وإجراءات  لوائح  وضع  على  اإلدارة  جملس  مع  يعمل   •

مكتوبة للمجلس.
• يسعى لتطوير معايري أخالقية للمجلس.

• يعمل مع جملس اإلدارة على إقامة هنج للمساءلة تكون 
متالئمة مع طبيعة املنظمة.
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هو أن يتواصل العضو بشكل فعال ومقنع ويضع نظام للتواصل الداخلي واخلارجي.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يتواصل بشكل فعال ومقنع.

• يناقش وينتقد أفكار أصحاب الصالحية والسلطة بشكل بناء.

املستوى الثاين:
• يتواصل ويعمل بشكل جيد مع ممثلي املنظمات األخرى.

املستوى الثالث:
• يتعامل مع وسائل اإلعالم بشكل 

فعال.

املستوى الرابع:
هلا  هتتم  اليت  األمور  يضع   •
أصحاب  أعني  نصب  املنظمة 

املصلحة وكذلك املجتمع.
الداخلي  للتواصل  نظام  ويضع   •

واخلارجي.

هو أن خيلق العضو بيئة عمل يكون التعليم والتطوير فيها مستمًرا ومتصاعًدا.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يكون قدوة يف متثله بالسلوك السليم ويعزز التطبيقات املتميزة له.

• يقوم بالتطوير الشخصي واملهين املستمر.

املستوى الثاين:
• يفوض القرارات 

واملسؤوليات املناسبة بشكل 
فعال.

املستوى الثالث:
• يوّضح للمجلس العالقة 

بني التطوير الوظيفي 
وفعالية الوقف.

• يوّعي جملس اإلدارة 
باحتياجاهتم التطويرية 

وحيدد هلم التوجيه 
والتدريب املناسب.

• يطّور برامج وثقافة 
مؤسسية تدعم التطوير 

الفردي واملهين.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي

تطوير اآلخرين التواصل

املستوى الرابع:
يشعرون  الفريق  وأعضاء  مستمرًا  فيها  التعليم  يكون  عمل  بيئة  • خيلق 

باالرتياح عند قيامهم ببعض املخاطرات لتحقيق أهداف املنظمة.
• خيلق ناظم تقومي ذايت للموظفني.
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هو أن يتقن العضو تكوين العالقات املثمرة بشكل جيد مع خمتلف الشخصيات داخل وخارج املجلس.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يتقن تكوين العالقات بشكل جيد مع خمتلف 

الشخصيات.

املستوى الثاين:
الكتشاف  املنظمة  خارج  زمالئه  مع  يتواصل   •

سبل التعاون املمكنة.

هو أن يقود العضو العمليات التنظيمية بشكل فعال ومنتج وفًقا ألفضل املمارسات والتوجهات، كما يقوم بتقومي األداء 
ألعضاء املجلس والربامج واملنح.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يلتزم باملسؤوليات املنوطة به.

• حيرص على تطبيق قيم املنظمة يف األعمال اليومية.
واملستشارين  االستثمارية  اللجنة  مع  بفاعلية  يعمل   •

املاليني.
• ينفذ تعليمات جملس اإلدارة.

املستوى الثاين:
املنظمة  خارج  من  واملستشارين  اخلرباء  من  يستفيد   •

بشكل فعال.
بقيم  احلايل  وواقعها  املنظمة  خربات  بني  يربط   •

املنظمة اليت أسست عليها.
• يدير ويدقق الكشوفات املالية والتقارير اليت تصدر من 

املراجع اخلارجي بشكل دوري.
• يراقب تقارير املنح املطلوبة.

املستوى الثالث:
• يقود العمليات التنظيمية بشكل فعال ومنتج وفًقا ألفضل املمارسات والتوجيهات األخالقية ومتطلبات التوكيل له.

• يشجع اختيار مرشحني خبلفيات خمتلفة إلعطائهم أدوار خمتلفة يف الوقف.
• يتأكد من تقييم الربامج واملنح.

• يضع خطط واضحة إلجناز األهداف.

املستوى الرابع:
• يقوم بتقومي األداء ألعضاء املجلس.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
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اجلماعي

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
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حتقيق األهداف تكوين العالقات

املستوى الثالث:
• حيدد فوائد الربح للطرفني املتوقعة مع الشركاء.

املستوى الرابع:
• يكون عالقات جيدة مع أصحاب املصلحة.

• يدير العالقات اخلارجية والداخلية.
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هو أن ينشئ العضو منوذج استثماري يتناسب مع طبيعة األصول وامليزانية ويتعرف ويتبىن أفضل االستراتيجيات يف 
املنح واالستثمار لتحقيق أهداف الوقف يستفيد من التغذية الراجعة من تقييم األداء وأنظمة التقييم األخرى لتحسني 

العمليات.
مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يستفيد من نصائح املختصني واخلرباء.

• يأخذ التغذية العكسية من برامج املساءلة لتطوير العمليات.

املستوى الثاين:
وأنظمة  األداء  تقييم  من  الراجعة  التغذية  من  يستفيد   •

التقييم األخرى لتحسني العمليات.
• ينشئ منوذج استثماري يتناسب مع طبيعة األصول وامليزانية.

هو أن ينشئ العضو جمموعات متجانسة حتقق أعمال املجلس واملشاريع املنوطة هبا كما أنه يعمل بشكل جيد ضمن 
الوحدات والفرق الفرعية الناشئة من املجلس باإلضافة لقدرته على مجع اآلراء وتوحيدها.

مستويات اجلدارة:

املستوى األول:
• يعمل كفرد يف املجموعة بشكل فعال.

• يعمل بشكل جيد مع أعضاء املجلس بغض النظر عن مكانتهم.
• يشجع ويعمل بشكل جيد ضمن الوحدات والفرق الفرعية الناشئة من املجلس.

املستوى الثاين:
• حيسن حل مشاكل التواصل بني أعضاء الفريق.

• يتمكن من إدارة النقد واالختالفات بفاعلية.
• قادر على مجع اآلراء وتوحيدها.

املستوى الثالث:
• يتمكن من تكوين وإدارة املجموعات.
• خيلق بيئة عمل منتجة وإجيابية.

املستوى الرابع:
يف  املتعارضة  املصاحل  بني  ويوفق  يدير   •

املجلس.
• يعمل مع أعضاء املجلس خللق بيئة عمل 
املخاطر  ألخذ  الفريق  حتمس  داعمة 

املحسوبة اليت حتقق رسالة الوقف.
تعارض  من  تصدر  اليت  مشاكل  مينع   •

املصاحل بني األعضاء.
• يساهم يف بناء جملس اإلدارة حبسب إمكانياته املادية واملعرفية.

الوالء
اختاذالتحليلوالدعم

تطويرالتواصلالتنظيمالوعيالتعاونالقيادةالقرارات
اآلخرين

تكوين
العالقات

حتقيق
األهداف

تطوير
العمليات

العمل
اجلماعي
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العمل اجلماعي تطوير العمليات

املستوى الثالث:
• اختاذ قرارات بشأن االستفادة من 
التكنولوجيا لدعم كفاءة املوظفني.

• يقيم أداء املحاسبني واملستثمرين يف 
املنظمة.

املستوى الرابع:
• يتأكد من أن املنظمة تسعى بنشاط ملتابعة 
املتغريات يف بيئة العمل ويصحح ويتعلم من 

التغيري .
• يقود عمليات تطوير التضامنات مع 

اآلخرين.
• يتعرف ويتبىن أفضل االستراتيجيات يف 

املنح واالستثمار لتحقيق أهداف الوقف.
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مصفوفة الجدارات           لمجالس نظارة ا�وقاف

اجلدارة

الوالء والدعم

التحليل

اختاذ القرارات

القيادة

التعاون

الوعي

التنظيم

التواصل

تطوير اآلخرين

تكوين العالقات

حتقيق األهداف

تطوير العمليات

العمل اجلماعي

املستوى الرابعاملستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األولتعريفها

يلتزم ويدعم أهداف وقيم ومبادئ املنظمة داخلًيا وخارجًيا وحيافظ على سرية 
املعلومات كما أنه يسعى إلجياد متطوعني يدعمون املجلس

يتصرف حبكمة ومبسؤولية عند القيام بالواجبات ذات الصلة بالعمل كما أنه يفكر 
بطريقة استراتيجية ويتخذ قرارات واضحة ويف الوقت املناسب أًيا كانت الظروف

خيلق رؤية مشتركة للفريق ويدجمها بالربامج والعمليات اليت يقوم هبا املجلس كما أنه 
حيفز الفريق وجملس اإلدارة لالرتباط برسالة املنظمة والتأقلم مع التغريات اليت قد 

تطرأ كما أنه يدير األنظمة ويتأكد من فعاليتها

يدعم ويتجاوب ويتبىن أراء ومسامهات األعضاء يف االجتماعات والقرارات الناجتة 
عنها كما أنه يدعم التعاون االستراتيجي مع اجلهات احلكومية والقطاعات األخرى

حيرص على االطالع والتزام بالقوانني اخلاصة بالبلد اليت تؤثر على توجهات املجلس 
وأهنا تطبق بشكل جيد كما أنه قادر على نقد القوائم املالية ويعرف األساسيات 

الشرعية والنظامية إلدارة األوقاف

يضع لوائح وإجراءات مكتوبة للمجلس وأعضاءه تضمن سريه بشكل ناجح وفق الرؤى 
والسياسات اليت مت االتفاق عليها

يتواصل بشكل فعال ومقنع ويضع نظام للتواصل الداخلي واخلارجي

خيلق بيئة عمل يكون التعليم والتطوير فيها مستمًرا ومتصاعًدا

يتقن تكوين العالقات املثمرة بشكل جيد مع خمتلف الشخصيات داخل وخارج املجلس

يقود العمليات التنظيمية بشكل فعال ومنتج وفًقا ألفضل املمارسات والتوجهات
ويقوم بتقومي األداء ألعضاء املجلس والربامج واملنح

ينشئ منوذج استثماري يتناسب مع طبيعة األصول وامليزانية ويتعرف ويتبىن أفضل 
االستراتيجيات يف املنح واالستثمار لتحقيق أهداف الوقف يستفيد من التغذية الراجعة 

من تقييم األداء وأنظمة التقييم األخرى لتحسني العمليات

ينشئ جمموعات متجانسة حتقق أعمال املجلس واملشاريع املنوطة هبا كما أنه يعمل 
بشكل جيد ضمن الوحدات والفرق الفرعية الناشئة من املجلس باإلضافة لقدرته على 

مجع اآلراء وتوحيدها

حيلل املعلومات ويتحدى األفكار بشكل بناء ويقيم نقاط القوة والضعف ويرصد الفرص 
والتحديات يف مجيع القرارات اليت يتخذها كما أنه يتابع األداء العام بشكل مستمر 

طوال العام

• ملتزم وداعم ألهداف وقيم ومبادئ املنظمة
• يبقي املعلومات السرية واحلساسة طي الكتمان

• يعمل ضمن أفضل رغبات املنظمة

• ميثل املنظمة بصورة فعالة ويضع املنظمة يف مرتلتها احلقيقية 
من خالل تارخيها وإجنازاهتا

• حيضر ويتفاعل بشكل جيد لالجتماعات وحيرص على 
احلضور باستمرار

• يشجع طاقم الفريق للخروج من نطاق واجباهتم اإللزامية إىل العمل 
التطوعي دون مقابل مادي كمتطوعني أو ماحنني

• يدعم ويشجع على التركيز على املصلحة العامة للمنظمة
• يطور بيئة عمل وآليات عملية للتأكد من أن مجيع األعضاء ميثلون املنشأة بشكل فعال

• يطلب املعلومات من أعضاء الفريق اليت تساعده يف اختاذ القرارات الصائبة
• حيلل املعلومات وعند الضرورة يتحدى األفكار بشكل بناء

• يبحث وحيلل ويفسر ويتواصل لفهم ما يشكل عليه فهمه من 
معلومات ومبادئ املنظمة

• يقيم نقاط القوة والضعف للشراكات املتوقعة من خالل العوائق 
التنظيمية واملالية والنظامية

• يبحث عن أسباب الضعف والقوة والتوفيق بينها وبني رؤية املنظمة ورسالتها والربط بينها وبني 
الوضع احلايل والتوجه املستقبلي

• حيلل سياسات السوق والسياسات العامة يف البلد

• ميكنه حتديد تعارض املصاحل الشخصية مع مصاحل املنظمة
• يتصرف حبكمة ومبسؤولية عند القيام بالواجبات ذات الصلة بالعمل

• يتخذ قرارات واضحة ويف الوقت املناسب
• يتصرف باستقاللية عن أي دور آخر قد يعمل فيه يف املنظمة

• يتعرف ويدير األوضاع الصعبة واحلرجة
• يفكر بطريقة استراتيجية• يبادر ويقوم بتأسيس األعمال واملهام

• قادر على نقد القوائم املالية
• يتحرى التغيريات الوظيفية والثقافية واملحركة للمنظمة• يعي األساسيات الشرعية والنظامية إلدارة األوقاف

• يوعي باملعايري األخالقية للمنظمة ويشجع على بناء ثقافة شفافة 
تكون فيها املعايري األخالقية مفهومة وممارسة على مجيع أصعدة 

املنظمة
• يربط قوانني البلد بقوانني املنظمة وإجراءاهتا

• يتعامل مع أي خرق أخالقي فور حدوثه بشكل حازم وحكيم• يشرف ويوثق املنح بطريقة تتماشى مع القوانني واألنظمة وأخالقيات املنظمة
• التأكد من أن املنح توثق

• يضمن حقوق إنسانية عادلة للموظفني ويوثقها كتابًيا
• يصنع أدوات ضبط فعالة وذات شفافية وحيفظ الوثائق

• يعمل مع جملس اإلدارة على وضع لوائح وإجراءات مكتوبة للمجلس
• يسعى لتطوير معايري أخالقية للمجلس

• يعمل مع جملس اإلدارة على إقامة هنج للمساءلة تكون متالئمة مع طبيعة املنظمة

• يتواصل بشكل فعال ومقنع
• يضع األمور اليت هتتم هلا املنظمة نصب أعني أصحاب املصلحة وكذلك املجتمع• يتعامل مع وسائل اإلعالم بشكل فعال• يتواصل ويعمل بشكل جيد مع ممثلي املنظمات األخرى• يناقش وينتقد أفكار أصحاب الصالحية والسلطة بشكل بناء

• ويضع نظام للتواصل الداخلي واخلارجي

• يكون قدوة يف متثله بالسلوك السليم ويعزز التطبيقات املتميزة له
• يفوض القرارات واملسؤوليات املناسبة بشكل فعال• يقوم بالتطوير الشخصي واملهين املستمر

• يوضح للمجلس العالقة بني التطوير الوظيفي وفعالية الوقف
• يوعي جملس اإلدارة باحتياجاهتم التطويرية وحيدد هلم التوجيه 

والتدريب املناسب
• يطور برامج وثقافة مؤسسية تدعم التطوير الفردي واملهين

• خيلق بيئة عمل يكون التعليم فيها مستمرًا وأعضاء الفريق يشعرون باالرتياح عند قيامهم 
ببعض املخاطرات لتحقيق أهداف املنظمة

• خيلق ناظم تقومي ذايت للموظفني

• يتواصل مع زمالئه خارج املنظمة الكتشاف سبل التعاون • يتقن تكوين العالقات بشكل جيد مع خمتلف الشخصيات
املمكنة

• يكون عالقات جيدة مع أصحاب املصلحة• حيدد فوائد الربح للطرفني املتوقعة مع الشركاء
• يدير العالقات اخلارجية والداخلية

• يستفيد من نصائح املختصني واخلرباء
• يأخذ التغذية العكسية من برامج املساءلة لتطوير العمليات

• يستفيد من التغذية الراجعة من تقييم األداء وأنظمة 
التقييم األخرى لتحسني العمليات

• ينشئ منوذج استثماري يتناسب مع طبيعة األصول وامليزانية
• اختاذ قرارات بشأن االستفادة من التكنولوجيا لدعم كفاءة املوظفني

• يقيم أداء املحاسبني واملستثمرين يف املنظمة
• يتأكد من أن املنظمة تسعى بنشاط ملتابعة املتغريات يف بيئة العمل ويصحح ويتعلم من التغيري 

• يقود عمليات تطوير التضامنات مع اآلخرين
• يتعرف ويتبىن أفضل االستراتيجيات يف املنح واالستثمار لتحقيق أهداف الوقف

• يعمل كفرد يف املجموعة بشكل فعال
• يعمل بشكل جيد مع أعضاء املجلس بغض النظر عن مكانتهم

• يشجع ويعمل بشكل جيد ضمن الوحدات والفرق الفرعية الناشئة من املجلس

• حيسن حل مشاكل التواصل بني أعضاء الفريق
• يتمكن من إدارة النقد واالختالفات بفاعلية

• قادر على مجع اآلراء وتوحيدها
• يتمكن من تكوين وإدارة املجموعات
• خيلق بيئة عمل منتجة وإجيابية

• يدير ويوفق بني املصاحل املتعارضة يف املجلس
• يعمل مع أعضاء املجلس خللق بيئة عمل داعمة حتمس الفريق ألخذ املخاطر املحسوبة اليت 

حتقق رسالة الوقف
• مينع مشاكل اليت تصدر من تعارض املصاحل بني األعضاء

• يساهم يف بناء جملس اإلدارة حبسب إمكانياته املادية واملعرفية

• يلتزم باملسؤوليات املنوطة به
• حيرص على تطبيق قيم املنظمة يف األعمال اليومية

• يعمل بفاعلية مع اللجنة االستثمارية واملستشارين املاليني
• ينفذ تعليمات جملس اإلدارة

• يستفيد من اخلرباء واملستشارين من خارج املنظمة بشكل فعال
• يربط بني خربات املنظمة وواقعها احلايل بقيم املنظمة اليت 

أسست عليها
• يدير ويدقق الكشوفات املالية والتقارير اليت تصدر من 

املراجع اخلارجي بشكل دوري
• يراقب تقارير املنح املطلوبة

• يقود العمليات التنظيمية بشكل فعال ومنتج وفًقا ألفضل املمارسات 
والتوجيهات األخالقية ومتطلبات التوكيل له

• يشجع اختيار مرشحني خبلفيات خمتلفة إلعطائهم أدوار خمتلفة يف 
الوقف

• يتأكد من تقييم الربامج واملنح
• يضع خطط واضحة إلجناز األهداف

• يقوم بتقومي األداء ألعضاء املجلس
• يتأكد من أن امليزانية تتالءم مع االحتياجات القانونية والعملية

• يصنع ويقترح ميزانية سنوية تدعم رؤية املنظمة ورسالتها
• ينشئ أداة لقياس األداء تتوافق وتضبط أداء إدارة املنح للتأكد من حتقيق أهداف  

• يقود خلق رؤية مشتركة للفريق وجملس اإلدارة واهليئات اخلارجية ذات العالقة باملنظمة
• يعمل مع جملس اإلدارة على قيادة عملية إدارة التغيري إلنشاء قيم الوقف وتطبيقها من قبل 

مجيع أفراد الوقف
• يستخلص املواضيع واحللول اليت هتم املنظمة واختصارها يف رؤية مترابطة ورسالة ذات معىن

• يدعم ويتجاوب مع أراء األعضاء واألمناء اآلخرين ويتجاوب 
مع مسامهات األعضاء يف االجتماعات

• يدعم األعمال اليت تقدمها القطاعات األخرى وخاصة اليت 
تتوافق مع توجهات املنظمة

• يعمل مع املستشار القانوين وجملس اإلدارة لتحديد وإدارة املشاكل 
القانونية

• يقدر على مجع وإجياد ومشاركة البيانات اليت حتتاجها اجلهات 
احلكومية والقطاعات األخرى يف جمال اليت تركز عليه املنظمة

• يدعم التعاون االستراتيجي مع اجلهات احلكومية والقطاعات األخرى

• خيلق حس مسؤولية مشترك يف حتقيق املنجزات وكذلك يف التحديات واإلخفاقات
• يدمج رؤية املنظمة يف الربامج والعمليات اليت يقوم هبا

• يوجه الفريق بفاعلية

• يدير التغيريات بشكل ناجح
• يثقف اآلخرين ويطلعهم على الوجهة املستقبلية ويلهمهم حىت 

يكونوا داعمني ومؤدين هلا
• إدارة األنظمة والتحديات املالية

• يقود حماوالت التفكري والتخطيط االستراتيجي
• حيفز الفريق وجملس اإلدارة لالرتباط برسالة املنظمة

• يزود اآلخرين بتوجيهات واضحة

• يقود خلق رؤية مشتركة للفريق وجملس اإلدارة واهليئات اخلارجية ذات العالقة باملنظمة
• يعمل مع جملس اإلدارة على قيادة عملية إدارة التغيري إلنشاء قيم الوقف وتطبيقها من قبل 

مجيع أفراد الوقف
• يستخلص املواضيع واحللول اليت هتم املنظمة واختصارها يف رؤية مترابطة ورسالة ذات معىن
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تقسيم املستويات املطلوبة جلدارات أعضاء جملس النّظار:

رئيس املجلس

املستوى ١-٤الوالء والدعم

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ٢-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ٣-٤

املستوى ٤

املستوى ٣-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٣

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٣

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٣

املستوى ١-٤

املستوى ١-٢

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٤

املستوى ١-٣

املستوى ١-٢

املستوى ١-٣

املستوى ١

املستوى ١-٣

املستوى ١

املستوى ١

املستوى ١-٢

التحليل

اختاذ القرارات

القيادة

التعاون

الوعي

التنظيم

التواصل

تطوير اآلخرين

تكوين العالقات

حتقيق األهداف

تطوير العمليات

العمل اجلماعي

األمني العام
عضو املجلسأو العضو املنتدب

جدارات
النّظار

مشروع
القاموس

مصفوفة
الجدارات

قراءة
القاموس

الخاتمة

شكر
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كيفية قراءة القاموس
تتم معرفة مستوى اجلدارة املطلوبة من كل شخص يف املجلس بتقاطع صف اجلدارة املوجودة بعمود اجلدارات على ميني 
اجلدول مع عمود الوظيفة املوجودة يف صف الوظائف أعلى اجلدول، مث تتم العودة إىل مصفوفة اجلدارات ملعرفة ما 
هو املطلوب يف املستويات املحّددة، ويشري املستوى األول يف اجلدارات إىل املستوى األدىن، أما املستوى الرابع فيشري إىل 

املستوى األعلى.

فمثًال ملعرفة املستويات املطلوبة يف جدارة التحليل لرئيس جملس النظارة جند أن اخللية اليت يتقاطع فيها الصف 
والعمود هي (املستوى ١-٤) وهي تعين أن رئيس جملس النظارة جيب أن تتوفر فيه املستويات األربعة كلها يف جدارة 

التحليل.

مثال آخر ملعرفة املستويات املطلوبة يف جدارة الوعي لعضو جملس النظارة، جند أن اخللية اليت يتقاطع فيها الصف 
والعمود هي (املستوى ١-٢) وهي تعين أن عضو جملس النظارة جيب أن يتوفر فيه املستويني األول والثاين فقط يف 

جدارة الوعي.
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الخاتمة
إن تطّور األوقاف وازدهارها أفرز عدًدا من االحتياجات، وأبرز أمهية توثيق وحبث التفاصيل املهمة يف إدارة األوقاف 
وحسن التعامل معها، وإن املهمة على عاتق املتخصصني واملهتمني يف هذا املجال أن يقوموا بسّد االحتياجات، والتعاون 
على رأب الثغرات، والتكامل بني خمتلف مشاريع قطاع األوقاف ليعود مؤدًيا لدوره املركزي يف خدمة اإلسالم واملسلمني 

مبا يواكب احتياجاهتم ومتطلباهتم املعاصرة.

البشرية  املوارد  متتني  يف  إسهاًما  ميثل  اجلدارات  هلذه  وعائلته  الراجحي  صاحل  بن  الرمحن  عبد  أوقاف  تقدمي  إن 
لألوقاف، وإن نشر هذه املصفوفة يفتح الباب لعدٍد من املشاريع بعدها ومنها:

• بناء مسارات تطويرية للنّظار يف جمالس النظارة.
• بناء دبلومات وبرامج تطويرية ألعضاء جمالس النظارة.

• وضع مؤشرات قياس للجدارات وتقييم النّظار عليها.
• بناء حقائب وبرامج تطويرية للنّظار على ضوء هذا القاموس.

وإننا لنؤمن بأن العمل البشري معّرض للخطأ والنقص والزّلل وهذا العمل وقٌف يف مجلة هذه األوقاف املباركة فمن 
وجد فيه فرصة حتسني أو تعديل أو تصحيح فليبادر هبا ليشركنا األجر والثواب، ونسأل اهللا اإلخالص والقبول يف 

األعمال.  

• بناء مسارات تطويرية للنّظار يف جمالس النظارة.
• بناء دبلومات وبرامج تطويرية ألعضاء جمالس النظارة.

• وضع مؤشرات قياس للجدارات وتقييم النّظار عليها.
• بناء حقائب وبرامج تطويرية للنّظار على ضوء هذا القاموس.

إن نشر هذه املصفوفة يفتح الباب لعدد من املشاريع، مثل:

قاموس

وا�همـــــية

الخصائص الجداراتهو مجموعة

ة 
ك

تر
ش

لم
ا

وفق المستــ   ـويات
المطلوبة 

�داء كل وظيـــفة 

علـى  عدد
كرار 

الت
مرات 
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شكــر وثنــاء
هذا العمل أسهم يف إخراجه وشارك يف العمل عليه عدد من الفضالء نسأل اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يعظم 

أجورهم وخيلف هلم يف أوقاهتم وجهودهم خًريا وبركة، وهم:

فضيلة الشيخ د. قيس بن حممد املبارك
األستاذ/ تركي بن عبد الرمحن الراجحي

فضيلة الشيخ سعد بن حممد املهنا
املهندس / صالح بن حممد الزامل
املهندس / موسى بن حممد املوسى

فضيلة الشيخ راشد بن حممد اهلزاع
األستاذ/ عبد الرمحن بن حممد العقّيل

األستاذ/  خالد بن فهد الفليج
األستاذ/  خالد بن عابد قامة

األستاذ/  سلمان بن عبد اهللا بن سعيدان
الدكتور/ عبد اهللا بن حممد اخلرجيي

الدكتور/ أمحد بن علي الغامدي
الدكتور/ عصام بن حسن كوثر

الدكتور/ عبدا اهللا بن حممد العمراين
الدكتور/  عبد الرمحن بن عبد العزيز اجلريوي

الدكتور/ أشرف بن فضيل مجعة

األستاذ / عبد اهللا بن نوري املزين

األستاذ/ أمين بن إبراهيم الغامدي
املهندس/ حامت بن حممد عبد اهلادي

الدكتور/ علي بن سليمان الفوزان
املهندس/  حممد بن عبد اهللا بامسيح

املهندس/  عوض بن حسني محيد
املهندس/  معاذ بن عثمان امللحم
املهندس/ أمحد بن خالد معتوق

عضو هيئة كبار العلماء
عضو جملس نظارة أوقاف عبد الرمحن بن صاحل الراجحي و عائلته

األمني العام ملجلس نظارة أوقاف عبد الرمحن بن صاحل الراجحي و عائلته
 نائب رئيس جملس ادارة ابيات السعودية الرياض واخلرب

املدير التنفيذي ملؤسسة عبد الرمحن الراجحي و عائلته اخلريية
رئيس املحكمة العامة جبدة سابًقا

مدير تطوير العمل اخلريي بأوقاف حممد بن عبد العزيز الراجحي -رمحه اهللا-
املستشار اإلداري ألوقاف سليمان الراجحي
الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة

رئيس جملس نظارة أوقاف الشيخ عبد اهللا بن سعيدان
املدير التنفيذي ألوقاف الشيخ عبد اهللا بن سعيدان

نائب رئيس جملس إدارة شركة اجلميح القابضة
املدير التنفيذي للوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز

أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف
املشرف العام على مركز استثمار املستقبل

مترجم كتاب اجلدارة يف العمل لليل سبنسر ومستشار سابق بشركة االتصاالت
السعودية

مدير إدارة اجلودة والتميز املؤسسي مبؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي
وعائلته اخلريية

مدير املشاريع الوقفية مبؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
مدير إدارة املعرفة مبؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية

مدير إدارة املنح مبؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
مرشد تطوير إداري بدائرة اجلدارات بالشركة السعودية للكهرباء

مساعد إداري بأوقاف عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته
عضو برنامج كفاءة مبؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية

مدير تطوير األعمال بشركة آفاق األوقاف


