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األوقــاف
أفــــضـــل الـممــارســات فــي
حـــــــوكــــــــمـــــــة األوقــــــــــــاف



 سيــتـعلم المشاركين في البرنامج التدريبي ُأُطر اإلدارة
 الفعالة لألوقــــــــاف والـحـوكمة لزيادة فعاليتها وتعزيز
 استدامتها وتحقيق أقصى قــــــــدر مــــــــن األثـــــر. حيث  أن
لتحقيق عنها  غنى  ال  أمور  والحوكمة  الجيدة،   اإلدارة 
 التنمية المستدامة مــــــن خالل ضمان رفع مستوى دخل
 الوقف. للوصول إلـــــــى ذلـــــك يجب ضمان إدارة صناديق
تحافظ على قيمتها المتاحة بطريقة   الوقف واألصول 
 األصلية وزيادة قيمتها مع الــــــــوقــــــــت. تــــنمية الموارد
الوقفية والصناديق  لألصول  الفعالة  واإلدارة   المالية 
هي أســــاس اســـتمرار واستدامة المؤسسات الوقفية

مقدمة



إنشاء الوقف: كيفية إنشاء الوقف وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

القضايا القانونية والتنظيمية التي تحكم األوقاف

 إدارة الوقف: التأكيد على مبادئ إدارة الوقف السليم، بما في ذلك االستثمارات
 وإدارة المخاطر والشفافية والمساءلة والحوكمة المبنية على الــــمـــــمــــارســــــــات

الجيدة على المستوى الكلي

إنشاء إطار عمل رسمي للحوكمة:
 تقديم قضايا الشفافية والحوكمة المتعلقة باألوقاف

 تحديد دور ومسؤوليات ( ناظر الوقف)  و (هيئة األوقاف) 
 دور مجلس اإلدارة

 تطوير مدونة قواعد السلوك لتحديد القواعد الالزمة لنظار الوقف للــــعــــمل بنية 
حسنة و رعاية ائتمانية تصب في مصلحة المانحين و الستفيدين 

 تعزيز المشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين و بناء سياسة اتصال فــــعـالة إلدارة
هذه العالقات 

 الرقابة المالية الداخلية
 الشفافية واإلبالغ في إدارة الوقف

ملخص البرنامج التدريبي



أهداف البرنامج التدريبي

الفئة المستهدفة
 مديرو أعضاء اإلدارات

 القانونية و الموارد
 البشرية و التخطيط

االستراتيجي

 مديرو إدارة التميز
المؤسسي

الهيئات الرقابية

 ممثلو العوائل
 التجارية من أصحاب

األوقاف

 أعضاء مجالس النظارة
في األوقاف

أمناء األوقاف

 المدراء التنفيذيون في
مؤسسات المنح الخيري

 تغيير الطريقة التي يفكر بها
 مديرو األوقاف حول األموال التي

يديرونها

 إنشاء نموذج أكثر استدامة وأكثر
توجهًا نحو العمل

  فهم الشفافية و تحديات الحوكمة
 المتعلقة باألوقاف

 مراقبة التأثير عند إدارة واستثمار
أموال األوقاف



بالتعاون  ٢٠١٠ بيرل في عام   تأسست مبادرة 
وهي للشراكات،  المتحدة  األمم  مكتب   مع 
 منظمة خليجية رائدة يقودها القطاع الخاص
وممارسات ثقافة  ونشر  تعزيز  إلى  وتهدف 

المساءلة والشفافية. 

وتعزيز تشجيع  إلى  بيرل  مبادرة   وتسعى 
اإلقليميين األعمال  قادة  بيــــــــــن   التــــعــــــــــاون 
والجهات الدولية  والمؤسسات   والعالميين 
المبادرات في منطقة  الحكومية وغيرها من 
اإليجابية القيادة  قيم  ترسيخ  بهدف   الخليج 
يضمن بما  والخبرات،  المعارف   ومشاركة 
والطالب األعمال  مجتمع  على  إيجابيًا   التأثير 
 فــــــــي الـــــمـــــنــــطـــقـة. وفي إطار تعاونها مع
وشركائها المتحدة  لألمم  العالمي   االتفاق 
معايير بتطبيق  المبادرة  تلتزم  الشركات،   من 
الحوكمة تشمل  هامة  مجاالت  في   أفضل 
 الـــــمـــؤســــــــســـية، وأفـــضـــل ممارسات محاربة
 الـــفـــــــســــــــاد، والـــتــــنــــــوع في الفرق اإلدارية
 ومــــجــــــالــــس اإلدارة؛ وأفضل ممارسات إعداد
الـــتــــقــــــاريــــــــر، والـــتطوير األخالقي للمهارات
القيادية. 

الجهة المنفذة



 متـــخــــصـــــص فـــــي الــقــــطــــاع الــمـــالي في مركز المعرفة والبحوث
 العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي بماليزيا. كما لديه عشر
 سنوات من الخبرات المتعلقة بتطوير القطاع المالي، وخاصة في
اإلسالمي االجتماعي  والتمويل  اإلسالمية  المال  أسواق   مجال 
المالي والشــــمـــول  والمــــــســــــتــــــدام  األخضر  والــــــتــــــــمـــــــــويـــــــل 

أحمد حافظ عبد العزيز

المدربين

مختص في القطاع المالي - البنك الدولي، ماليزيا 

أعمالهم إدارة  يمكنهم  الذين  القالئل  العرب  المحامين  من  يعد 
الفرنسية.  إلى  باإلضافة  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  بطالقة 
 عمل كقاضي تحقيق سابق ومدعي عام، ولديه رخصة بممارسة
وسوق العالمي  المالي  دبي  ومركز  ودبي  مصر  في   المحاماة 
أبو ظبي العالمي. حاصل على منحة من تشيفننج باإلضافة إلى

العديد من الجوائز األكاديمية. 
للتحكيم اإلقليمي  القاهرة  مركز  قائمة  في  مدرج  محكم   وهو 
 التجاري الدولي ومــــحـــكــــمـــــة لـــنــدن للتحكيم الدولي ومركز دبي
لـــلــــتــــحـــكـــيـــــم الـــــدولـــــي وعــضـــــو فـــي مـعهد تشارترد للمحكمين

محمود سليم
مدير قانوني، استشاري إدارة المخاطر 



معلومات البرنامج

 يحصل المتدرب على
 شهادة “ممارس"

للحوكمة
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