أوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين
مقدمة إلى:
المؤتمر اإلسالمي لألوقاف " الدورة الثانية "

" أوقف ألجر ال يتوقف "

مقترح صندوق أوقاف خدمات الحجاج
والمعتمرين والزوار
للوقف أهمية بالغة في المجتمع المسلم .لذا،
• فمن الضروري إبراز دوره وأثره في التنميةة اققتاةادية واقمتماةيةة
المستدامة.
• تطوير آليات تنمية موارده،
• تعزيز اإلسهامات التنموية لألوقاف،

بما يخدم رؤية المملكة .2030
وتكمن أهمية الوقف حاول األمر والمثوبة المتجةدد ،،وتحقية
مفهوم التنمية الشاملة ،وضمان لبقاء مال الواقف مةن بعةده ،ودوام
اقنتفاع به مد ،طويلة.

مهود المملكة في خدمات الحجاج
والمعتمرين
• قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالوقوف ةلى بيت اهلل الحرام ،ومسجد نبيه صلى اهلل
ةليه وسلم،
•

ظهرت التوسعات العظيمة منذ التأسيس إلى هذا العهد الميمون.

• ش الطرق واألنفاق.
• مشروع ةمالق في منطقة الجمرات يشهد له التاريخ ةظمة اإلنجاز.
• إنشاء قطار المشاةر ،لسهولة التنقل.
• إنشاء المراف العامة ،وتخايص أماكن للراحة لكبار السن وذوي اقحتيامات الخاصة.
• مشروع سقيا ماء زمزم في ةبوات ماهز ،ومعقمة ،وسهلة الوصول إليه وةلى مدار الساةة.
• مشروع مجمع الملك فهد لطباةة الماحف الشريف وتفسيره وترممته ،وتسجيله بأصوات كبار القراء.

• إنشاء وقف الملك ةبدالعزيز-رحمه اهلل -حيث أصبح معلمًا حضاريًا وتاريخيًا من معالم
مكة المكرمة.

مهود المملكة في خدمات الحجاج
والمعتمرين
• واآلن في هذا العهد الزاهر المجيد ومع انطالقة رؤية  2030اشتملت
ةلى ةد ،موانب اقتاادية وامتماةية وثقافية وتنموية.
• حيث تهدف الرؤية إلى تعظيم األثر اقمتماةي للقطاع غير الربحي
الذي ق يتجاوز مساهمته  % 0.3من الناتج المحلي ،ورفع تلك
المساهمة لتال إلى  ،%5ةن طري تطوير هذا القطاع من خالل:
•
•
•
•
•

مرامعة األنظمة واللوائح.
توميه دةم الحكومة للبرامج ذات األثر اقمتماةي.
تدريب العاملين في القطاع غير الربحي.
تحفيز المتطوةين.
تشجيع األوقاف ودةمه.

إنشاء صندوق أوقاف خدمات الحجاج
والمعتمرين
• ومن هذا المنطل ومواكبة لرؤية المملكة العربية
السعودية الطموحة  ،2030فإن المقترح:
• إنشاء صندوق أوقاف متخاص للارف ةلى أةمال الحج والعمر،،
يمكّن مميع الراغبين من أبناء هذا الوطن المعطاء من اإلسهام في خدمة
الحجاج والمعتمرين ،ويعود ريعها للمؤسسة الوقفية ،التي أنشئت من
أمل خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بمكة المكرمة والمشاةر
المقدسة والمدينة المنور.،

رؤية الاندوق ورسالته
• رؤية الاندوق
صندوق أوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين يسعى لخدمة الحرمين
الشريفين وضيوف الرحمن ،وتطوير أةمال الحج والعمر.،
• رسالة الاندوق
تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار ،وتسخير
كافة اإلمكانات ،وذلك باستخدام أسس مدروسة ،ومعايير شفافة
تتسم بالحوكمة ،لدةم خدمات واقتااديات الحج والعمر ،انسجاماً
مع رؤية المملكة  ،2030وبرنامج التحول الوطني .2020

أهداف الاندوق
• الهدف األول :استمرار رةاية الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج
والمعتمرين والزوار.
• الهدف الثاني :اإلسهام في تلبية متطلبات المجتمع في مجال خدمة
ضيوف الرحمن.
• الهدف الثالث :تحقي مبدأ التكافل اقمتماةي ،وخل ةنار التوازن بين
فئات المجتمع.
• الهدف الرابع :تفعيل باب من أبواب الخير والبر ،ضمان لحماية أصل
المال وبقائه مد ،طويلة ،فتدوم المنفعة وتعم الفائد.،

سبل تفعيل ثقافة صندوق أوقاف خدمات
الحجاج والمعتمرين
• توضيح المنافع المترتبة ةلى أوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين،
من خالل وسائل اإلةالم.
• تشجيع الدراسات والبحوث التي تهتم بأوقاف خدمات الحجاج
والمعتمرين مع توضيح مدى أهميتها ،وأثرها اإليجابي ةلى الفرد
والمجتمع.
• إقامة الندوات والمؤتمرات التي تسهم في تفعيل صندوق أوقاف
خدمات الحجاج والمعتمرين ،وتوةية المجتمع بأهميته وترسيخ
مفاهيمه.
• توضيح المجاقت التي يمكن أن يساهم فيها هذا الاندوق.

إسهامات إضافية للوقف
• وكما يمكن أن يضاف إلسهامات الوقف إنشاء وقف ةلمي
للدراسات العلمية وتطوير أةمال الحج والعمر ،،متخاص
بشكل رئيس ةلى أبحاث وتطوير أةمال الحج والعمر،،
ويكون ريعه لألبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير أةمال
الحج والعمر ،،وبذلك تتحق استدامة أةمال التطوير
والتحديث المستمر ،فضالً ةن تحقي األمر والثواب
المتجدد.

الختام
وفي ظل ما نات ةليه رؤية  2030ةلى أن الدولة ستواصل
تشجيع األوقاف ،لتمكين القطاع غير الربحي من الحاول ةلى
ماادر تمويل مستدامة ،وهذا يعطي مؤشراً قوياً لزياد،
فاةليته ،وإسهاماته وشراكته الفاةلة والدائمة في تحقي هذه
الرؤية.
وأن منح تراخيص للمؤسسات والشركات الوقفية حفز الكثير
بالتومه إلنشاء مؤسسات وقفية تقوم بأدوار استثمارية
وتنموية.

الختام
و في ظل انشاء الهيئة العامة لألوقاف :
أشارت وثيقة الرؤية إلى أن نظام الهيئة العامة لألوقاف
سيسهم في تمكين القطاع غير الربحي ،لكن يتطلب العمل
بشكل متوازي ،لتعزيز العمل في هذا المجال من ةد ،أطراف
الحكومية والخاصة.
باإلضافة إلى ضرور ،ومود تشريعات مرنة تالئم اقحتيامات
الراهنة ،وتحديث األنظمة وحوكمة قطاع األوقاف مع تعزيز
الدور الرقابي والشفافية.

