
الحوكمة
فـــــــــــــــــي
قـــــطـــــــاع
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 الوقت. 

مقدمة



القضايا القانونية والتنظيمية التي تحكم األوقاف

 إدارة الوقف: التــــــأكـــــــيــــــــــــد على مبادئ إدارة الوقف السليم، بما في ذلك إدارة
 المخاطر والشفافية والمساءلة والحوكمة المبنية على المـــــــماراسات الجــــيـــــــدة

على المستوى الكلي

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

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

 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



المدرب

 دكتوراه في القانون من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة
تدريس هيئة  عضو  1432هـ,  الـــــدولــيـة  الـــعــــقـــــود  تخـــــصــــص 
العلوم القانونية في قسم القانون - كلية الملك فهد األمينة،
 مستشار قانوني سابق  - اإلدارة الــــقــــانــــونـــيـــة فــي ديوان وزارة
 الشؤون البلدية والقروية، مستشار قانوني في مجال األوقاف
الخيري العمل  في  القانونية  الجوانب  مجال  في   والوصايا 
المانحة المؤسسات  من  لعدد  القانونية  االستشارات   وتقديم 
والمساهمة في تأســـــيــــــس كــــيــــانــــاتـــهــا وصياغة عقود تأسيس

شركاتها، ولوائحها. 

د. إسماعيل بن إبراهيم الجريوي 
عضو هيئة تدريس العلوم القانونية في قسم القانون - كلية الملك فهد األمينة



معلومات البرنامج

 يحصل المتدرب على
 شهادة "ممارس"
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