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 المنتدى العالمي لألوقاف
م 9162يناير  61-61  

 كوناكري  –شيراتون فندق 
غينيا كوناكريجمهورية   

 

 

م 9162يناير  61األربعاء  –اليوم األول   

دةــــاألجن   الزمــــــن 

 am - 9:00 am 8:00 التسجيل 

 9:00 am – 9:05 am 

 تالوة آيات من القرآن الكريم 
9:05 am – 9:10 am 

 

 
ترحيب كلمة   

سعادة السيدة/ كاني ديالو - محافظ البنك اإلسالمي للتنمية ووزير 
 التخطيط والتعاون الدولي ، جمهورية غينيا

 

9:10 am – 9:15 am 
 

 

 عرض فيديو عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
9:15 am – 9:25 am 

 

 كلمة معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية 
  ة حجاربندر بن محمد حمزالدكتور 

9:25 am – 9:35 am 
 

 am – 9:45 am 9:35 كلمة فخامة السيد ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا

ستراحة ا  
 

9:45 am – 10:00 am 
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م9162يناير  61األربعاء  –اليوم األول   

 الزمــــــن األجنــــدة

 am – 10:05 am 10:00 عرض جدول األعمال

 

   الجلسة األولى:

 

 إمكانيات الوقف لتحقيق التنمية المستدامة
 

 ، غينياأمين عام الشؤون الدينية - منسق الجلسة
 
 

 مبادئ ومقاصد الشريعة للوقف -مفهوم الوقف 
 

  المتحدثون:
 

  مدير عام الصندوق الوطني للزكاة  -الدكتور مامادو المين ديالو
 غينيا  -والوقف 

 

 الجزائر، الدكتور فارس مصدر 
 

10:05 am – 10:25 am 
 

 

 دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة للبلدان األعضاء في البنك
  المتحدثون:

 

 مدير إدارة تنمية القطاع المالي  -وسيم عبد الوهاب  األستاذ
 اإلسالمي للتنميةاإلسالمي، البنك 

 

  الجزائر -السيد إلياس بن خدة  
 

10:25 am – 10:45 am 

 محددات مؤّسسات األوقاف 
 ، اإلطار القانوني والتنظيميحوكمة الوقف

  المتحدثون:
 

  المغرب –الدكتور عبد الرزاق الصبيحي 
  تونس -أ. آمال العمري 

10:45 am – 11:05 am 
 

 

 am – 11:20 am 11:05 وأجوبة أسئلة

ستراحةا  11:20 am – 11:35 am 

 

 الجلسة الثانية: 
 

 األوقاف في غينياقصص نجاح مشاريع 
 

رة تنمية مدير إدا -السيد وسيم عبد الوهاب  - منسق الجلسة
 البنك اإلسالمي للتنمية القطاع المالي اإلسالمي،

 

- BID"- لى األو المرحلة  بغينيا لوقف التعليميمشروع ا

Education Waqf"  
 

  المتحدثون:
 

  د بي المدير التنفيذي لشركة الوقف -السيد محمد يايا كوروما
 غينيا

 نائب المدير التنفيذي لـ الوقف بيد غينيا -سادامودو كابا 

11:35 am – 11:55 am 
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 am – 12:10 pm 11:55 أسئلة وأجوبة

 
 
 
 

م9162يناير  61األربعاء  –اليوم األول   

 األجنــــدة
 

 الزمــــــن

 
 

 الجلسة الثالثة: 
 

 ةاألفريقيتبادل الخبرات والمبادرات في األوقاف في الدول 
  

 ، غينياسيد الندو ديالو ، مستشار الوزيرال - المشرف

 

 
 تجربة المغرب في تدوين الوقف والتشريعات

 
 عادل كادر كوريهالسيد   :المتحدث

 
 تجربة السنغال في إنشاء الوقف

مدير هيئة األوقاف العليا في  -السيدة أوليماتا ديوب  :المتحدث
 السنغال
 

 تطوير الوقفتجربة السودان في 
 األمين العام لديوان األوقاف –عمر أحمد اإلمام السيد   :المتحدث

 السودان –
 
 

 تجربة الجزائر في توثيق وإعادة تنشيط الوقف
 

 مراد تراكية ، مدير األوقاف والزكاةالسيد   :المتحدث
 

 

12:10 pm – 12:50 pm 

 أسئلة وأجوبة
12:50 pm – 1:15 pm 

 

 صالة الظهر ووجبة الغداء
1:15 pm – 2:30 pm 

 

 األجنــــدة
 

 الزمــــــن



Page 4 of 7 

 

 

 الجلسة الرابعة: 
 

  التمكين االقتصادي
 

، كبير أخصائي التمويل ويحالهادي النسيد ال - منسق الجلسة
 اإلسالمي  البنك اإلسالمي للتنمية

 
 الوقف كوسيلة للتمكين االقتصادي

 

 المغرب –أنس حسناوي السيد   :المتحدث
 

 المفهوم والتنفيذ -النقدي الوقف 
 

 موريتانيا – ى  منصور بن فتالسيد   :المتحدث
 

 صكوك الوقف
 

، البنك إسالمية مصرفية  خبير، د. حسام الدين بدوي  :المتحدث
 اإلسالمي للتنمية

 

 
 

2:30 pm – 3:00 pm 
 

 

 

 

 pm – 3:15 pm 3:00 أسئلة وأجوبة

END OF DAY 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

م9162يناير  16 الخميس – الثانياليوم   

 الزمــــــن األجنــــدة

Coffee and Networking 
 

8:30 am – 9:00 am 
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 الجلسة الخامسة: 

 

 
 ISFD  تجربة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية -
 

المدير العام لصندوق التضامن  – الدكتور وليد الوهيب
البنك اإلسالمي للتنمية - اإلسالمي للتنمية  

 

- تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في تمويل مشاريع االوقاف 
 من خالل صندوق  

(APIF) تثمير ممتلكات األوقاف  
 

إدارة تطوير  –األستاذ محمد حسن القرمازي   :المتحدث
 البنك اإلسالمي للتنمية –القطاع المالي اإلسالمي 

 
عن تمويل األوقاف للمشاريع ذات  بعض التجاربدراسات 

 األثر االجتماعي
 

المعهد اإلسالمي  –الدكتور خليفة محمد علي   :المتحدث
 البنك اإلسالمي للتنمية -للبحوث والدراسات 

 
 

9 : 00- 9: 45  

 

 am – 10:00 am 9:45 استراحة

  

  

 
 الجلسة السادسة: 

 

 الوقف في غينياومجاالت مستقبل 

  
 ممثل لغينيا – ممثل الجلسة

 

 نظرة عامة على جهود مؤسسي الوقف: حالة غينيا
 

مدير عام الصندوق  -الدكتور مامادو المين ديالو  :المتحدث
 غينيا  -الوطني للزكاة والوقف 

 
 مناقشةغينيا ، "مدينة األوقاف":  -تمديد وقف األوقاف 

 المشروع توسعةتمويل 
 

 

10:00 am – 10:30 am 



Page 6 of 7 

 

  المتحدثون:
 

  المدير التنفيذي لشركة الوقف  -السيد محمد يايا كوروما
 بيد غينيا

 
 نائب المدير التنفيذي لشركة الوقف بيد غينيا -ه االحسن ب 

 

 am – 10:45 am 10:30 أسئلة وأجوبة

 
 الجلسة السابعة: 

 

  التسويق لرفع الوعي حول الوقف
 

أخصائي مالية   –األستاذ الهادي النحوي  – منسق الجلسة
 البنك اإلسالمي للتنمية –إسالمية 

 
 االستفادة من وسائل اإلعالم للوقف في العصر الرقمي

 
  :المتحدث

 

  موريتانيا  –الدكتور محمد غالم  
 
 

10:45 am – 11:00 am 

 am – 11:10 am 11:00 أسئلة وأجوبة

 am – 11:25 am 11:10 استراحة

  

 

 المحتملين والجهات المانحةلمستثمرين جلسة ا
 

فرص مشاااااااااريع تطوير األوقاااف في ضاااااااوء تكييف لوائ  
 األوقاف في غينيا: أمثلة ملموسة للمشاريع

 
 
 

11:25 am – 1:15 pm 
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 الجلسة الختماية
 

1:15 pm – 1:30 pm 

 
 
 

 صالة الظهر و الغداء 
 
 
 

1:30 pm – 3:00 pm 

END OF CONFERENCE 

 


