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للمشروعات  الصحيح  والترويج  التسويق  تقنيات  بأحدث  دراية  على  كوادر  تأهيل 

الوقفية ودورها في تأمين التدفقات المالية إلنشاء الوقف دون تعثر، وسعيًا لمواكبة 

رؤية 2030 في تعزيز القطاع الوقفي في المملكة واستدامته.

الهدف العام 
للبرنامج:



المستفيدون من البرنامج

أهداف البرنامج التدريبي

أن تتعرف على المفاهيم التسويقية 
والمفاهيم الترويجية  لألوقاف.

أن تربط العمليات التسويقية 
بالعمليات الوقفية. 

أن تتقن التعامل مع المزيج 
التسويقي لألوقاف.

أن تتعرف على األدوات 
التسويقية المتاحة في السوق.

أن تطلع على نماذج مشاريع 
تسويقية لألوقاف. 

أن يكون لديك الفهم العميق لرؤية 2030 
لقطاع األوقاف وتعزيز األنشطة واألدوات 

المرتبطة بها.

1

المسوقون والعاملون في 
مجال التسويق الوقفي. العاملون في مجال 15

إنتاج المنتجات 
والخدمات الوقفية.

مدراء التمويل 6
واالستثمار في 

المشروعات الخيرية.

رجال األعمال 7
والمهتمين بالقطاع 

الوقفي.
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6
أن تبتكر نموذجًا تسويقيًا للمشروع 

الوقفي.  7

مدراء التسويق والترويج 
في المجال الوقفي. 

العاملين في مجال 
التمويل الوقفي.

النظار وأصحاب القرار في 
المشاريع الوقفية.
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المحاور الرئيسية للبرنامج

وسائل التدريب في البرنامج

المفاهيم التسويقية والمفاهيم الترويجية لألوقاف
خصوصية التسويق والترويج للمشروعات الوقفية مدخل للتسويق والترويج      

عالقة تمويل األوقاف بالتسويق لألوقاف  أهمية العملية التسويقية للواقفين والمتبرعين    

المزيج التسويقي والمزيج الترويجي لألوقاف
المزيج الترويجي لألوقاف المزيج التسويقي لألوقاف      

كيف نصنع مزيجًا ترويجيًا ناجحًا كيف نصنع مزيجًا تسويقيًا ناجحًا      

ابتكار نموذج تطبيقي للمزيج التسويقي والترويجي للمشروع الوقفي  

األدوات التسويقية والترويجية المتاحة في السوق
تحليل األسواق ودراسة المنتجات الوقفية القائمة دراسة األسواق والقطاع الوقفي في المملكة     

كيف نسوق ونروج منتجًا وقفيًا  كيف نبتكر منتجًا وقفيًا        

دراسة المنتجات الوقفية في السوق السعودي واألسواق العربية  

أمثلة ونماذج عملية للمشروعات والمنتجات والخدمات الوقفية

أساليب التدريب
 (العصف الذهني، التمارين 
الفردية، التمارين الجماعية، 
الحوار والمناقشة، األلعاب 
التدريبية، النماذج واألمثلة)

دراسة وتحليل 
قطاع األوقاف 

في المملكة

الحاالت العملية 
والتطبيقات 

الفعلية 
للمشروعات 

الوقفية

المادة العلمية

01020304

مدرب البرنامجمدة البرنامج

مميزات للمشاركين موقع التدريب

4 أيام من 19-22 شعبان 1438هـ، 
.2017/5/18-15

أ. حسام جبر
واإلدارة  التسويق  مجال  في  ومدرب  مستشار 
وتطوير األعمال وصاحب تجربة عملية تطبيقية في 

المجال الخيري والوقفي. 

جدة - جامعة الملك عبد العزيز 

CERTIFICATECERTIFICATECERTIFICATE

الضيافة.حقيبة المشارك.شهادة مشاركة                  .



حجم االستثمار

شروط التسجيل

اإلقـــــــــرار

ما قبل 23 إبريل 2017 – التسجيل المبكر         3250 ريال سعودي
ما بعد 23 أبريل 2017                     3500 ريال ريال سعودي

خصم للمؤسسات والجهات الوقفية:
خصم 15% للمشارك الثالث خصم 10% للمشارك الثاني     

للحجز واالستعالم:

• أوافق على جميع التعليمات الخاصة بمعهد االقتصاد اإلسالمي والمتعلقة بالتدريب، وفي حالة تعذر المشاركة 
يرحب بالبديل، ويتم خصم 50% في حالة االنسحاب قبل 2017/4/30م، وللمعهد الحق في تأجيل أو إلغاء البرنامج 

مع أحقية المشاركين في استرداد رسوم البرنامج.

االسم:...................................................................  التوقيع:....................................................  التاريخ:.......................................................

• تعبئة إستمارة المشاركة وإرسالها                *إرفاق صورة التحويل البنكي            
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المملكة العربية السعودية – بنك سامبا - فرع جامعة الملك عبد العزيز

المسار لالستشارات االقتصادية والتنموية
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