بسم الله الرحمن الرحيم
إعالن مكة الثاني
توصيات املؤمتر اإلسالمي لألوقاف  -للدورة الثانية
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن و االه ،و بعد ،،،
من أرض اإلسالم والسالم ومن جوار بيت اهلل احلرام ،ويف شهر اهلل احملرم ،انعقد
املؤمتر اإلسالمي لألوقاف يف دورته الثانية ،يف فندق جبل عمر هيلتون ،يف اململكة
العربية السعودية  -يف الفرتة ما بني  29 – 27حمرم  1439هـ املوافق  19 – 17أكتوبر
2017م.
وحتقيقا لتعزيز التواصل والتنسيق والشراكة التعاونية مع اهليئة العامة
لألوقاف والشركاء االسرتاتيجيني منظمة التعاون االسالمي والبنك اإلسالمي
للتنمية وجامعة أم القرى واجلمعية العلمية السعودية للوقف والشركات واملؤسسات
واملراكز املتخصصة مت إقامة هذا املؤمتر.
حيث اجتمع هلذا املؤمتر شرف املكان ،وشرف الزمان ،وشرف املوضوع املتعلق
باألوقاف ،فقد شُرف املؤمتر حبضور خنبة من أصحاب املعالي والفضيلة والسعادة رؤساء
اجللسات واملتحدثني واملشاركني.
هذا وقد شرف املنظمون للمؤمتر واملشاركون فيه برفع أمسى آيات الشكر ملقام
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل على جهوده العظيمة يف
خدمة اإلسالم واملسلمني عموماً وخدمة احلرمني الشريفني وضيوف الرمحن وعنايته
على وجه اخلصوص باألوقاف وحفظ السنة النبوية ،وكذلك الشكر لصاحب السمو
امللكي األمري حممد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع
وصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري
منطقة مكة املكرمة.
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وبعد تتابع الجلسات وأوراق العمل والتجارب وحلقة النقاش واملبادرات وحوارات
املشاركين فإن اللجنة العلمية للمؤتمريسرها أن تقدم لكم "إعالن مكة الثاني لألوقاف"
أوالً :تأكيد االستمرار يف العمل على ما حظي به املؤمتر يف نسخته األولي من توصيات
هامة ودجمها مع توصيات النسخة الثانية وخالصتها:
 .1أن اهليئة العامة لألوقاف باململكة العربية السعودية ستعمل مع اجلهات املشرفة
على قطاع األوقاف داخل السعودية إلجياد بيئة حمفزة ومشجعة يتم من خالهلا
تطوير التشريعات والتنظيمات املتعلقة بالقطاع يف ضوء الضوابط الشرعية،
ووفق أطر احلوكمة والشفافية العالية.
 .2أن اهليئة العامة لألوقاف باململكة ستعمل بالشراكة مع الواقفني
واملتخصصني واملؤسسات واملراكز املتخصصة لتحويل قطاع األوقاف داخل
السعودية إىل قطاع تنموي وحضاري يسهم بشكل فعال يف التنمية
االقتصادية الوطنية الشاملة ويليب احتياجات التنمية يف البالد ،واالحتياجات
اجلغرافية لكل منطقة ،وفقاً لطبيعتها وخصائصها ،ويساهم أيضاً يف الناتج
احمللي الوطين ،ليكون مواكباً لرؤية اململكة .2030
 .3األوقاف اإلسالمية قاطرة التنمية اجملتمعية ورافعة احلضارة املدنية والعناية بها
وتطويرها واحملافظة عليها أمانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل أمانتها اجلميع
ويتعاون على حتقيقها كل أحد حبسب قدرته وختصصه واملؤمتر اإلسالمي
لألوقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور والتكامل وتوفري بيئة لتبادل
املعلومات وحتفيز املبادرات وبناء الشراكات.
 .4يسعى املؤمتر اإلسالمي لألوقاف  -مبشاركة اجلميع  -اىل اإلسهام  -من خالل
العمل الوقفي النوعي – يف خدمات ضيوف الرمحن يف شتى اجملاالت إلضافة رافد
جمتمعي مع اجلهود الضخمة املتميزة اليت تقدمها اململكة العربية السعودية
لضيوف الرمحن.
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ثانياً :تعديل تشكيل أعضاء األمانة العامة للمؤمتر لتكون مسؤولة عن خطة
املؤمترات وورش العمل اليت سيقيمها املؤمتر يف الدول اإلسالمية املختارة على أن
تضم يف عضويتها ممثال من كل من (منظمة التعاون اإلسالمي كشريك
اسرتاتيجي دائم ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،ورابطة العامل اإلسالمي) الستمرار
العمل على خمرجات املؤمتر احلالي والتحضري ملؤمتر مكة واملؤمترات الدولية
القادمة.

ثالثاً:

اعتماد اجلمعية العلمية السعودية للوقف التابعة جلامعة أم القرى

شريكاً علمياً دائما للمؤمتر لتتولي بدورها مهام اللجنة العلمية للمؤمتر وترشيح
عضو منها للمشاركة يف اللجان العلمية يف الدول اإلسالمية األخرى اليت سيعقد
بها مؤمترات وورش عمل حسب خطة األمانة العامة  ،على أن يتوىل رئيس اجلمعية
العلمية السعودية للوقف رئاسة اللجنة العلمية للمؤمتر اإلسالمي لألوقاف
مبكة.
رابعاً :استمرار التواصل والتنسيق والشراكة التعاونية مع اهليئة العامة لألوقاف
والشركات والبنوك واملراكز املتخصصة جلعل املؤمتر احلالي منوذجا لإلجناز
واملؤمتر القادم منوذجاً لإلبداع.

خامساً:

يشكر املؤمتر اإلسالمي لألوقاف اهليئة العامة لألوقاف على دعمها

وتأييدها إلقامة هذا املؤمتر ،وكذلك الشكر ملنظمة التعاون اإلسالمي والبنك
اإلسالمي للتنمية ولكافة الشركاء االسرتاتيجيني والرعاة واملشاركني على
دعمهم وتسخري جهودهم إلجناح هذا املؤمتر.

ونقدم يف ختام اإلعالن خالصة مركزة إلبراز ما مت استخالصه من
جلسات املؤمتر وحواراته ،حيث حوى املؤمتر احلالي  1439هـ 2017 -م يف
فعالياته مثانية عشر ورقة علمية ،وأربع ورش عمل لتطوير األوقاف،
وحلقة نقاشية عن اإلعالم ومسئوليته يف التثقيف باألوقاف التنموية،
على النحو التالي:
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احملور األول :تهيئة البنية التحتية املحفزة لألوقاف
.1
.2

.3

.4

.5

تفعيل دور الوقف مبا يتالءم مع بناء اإلنسان وتنمية املكان وإجياد البيئة
احملفزة يف حتقيق التنمية الشاملة.
التأكيد على الدعوة لتقنني التشريع الوقفي من املختصني يف اجملال الفقهي
والقانوني مع العمل على تشجيع االجتهاد الفقهي يف جمال الوقف بشروطه
وضوابطه وإجياد صيغ موحدة لقضايا الوقف (ميزانية وادارة واستثمارا).
تفعيل دور اجلهات الوقفية للمشاركة يف رسم األهداف واالسرتاتيجيات
املتعلقة بتنظيم األوقاف من خالل التنسيق بني القطاع الوقفي واجلهات ذات
العالقة.
جي ب على مراكز البحوث والدراسات املختصة بأمور الوقف أن تسعى بكل
إمكاناتها وأن تسخر كل طاقاتها للتوصل إىل ابتكار منتجات وخمرجات
تتالءم مع ظروف اجملتمعات املسلمة بشتى بقاع األرض وتليب احتياجات هذه
اجملتمعات آخذة يف احلسبان األوضاع والتطورات املالية العاملية وأساليب التقانة
املعاصرة وآلياتها.
جيب على القطاع غري الرحبي وخاصة األوقاف يف اململكة العربية السعودية
االستفادة من وحدة احملتوى احمللي واالرتباط به حتى يضمن مساع صوته يف
املناقشات السياسية ومعرفة املشاريع اليت ميكن أن يساهم فيها.

احملور الثاني :التمويل والصكوك والصناديق الوقفية
 .1العناية باألنظمة والقوانني وإجياد تأصيل شرعي والتطوير التنظيمي وقواعد
احلوكمة اخلاصة اليت تنظم متويل األوقاف كالصناديق واحلافظات الوقفية
التعاونية والصكوك الوقفية وصندوق الوقف الذكي لتتوافق عملياً مع لوائح
سوق املال والعمل على إنشائها.
 .2إنشاء صندوق الوقف الذكي على شكل مؤسسة وقفية هلا هيئتها الشرعية
ذات صفة عاملية وغري حكومية ختتص باألوقاف والقرض احلسن وهلا صالحية
إصدار الصكوك الوقفية والتمويل اجلماعي ملا يكفل القضاء على التعثر
املالي لألوقاف.
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 .3ضرورة قيام األسواق املالية اإلسالمية مبسؤوليتها اإلجتماعية يف تهيئة البيئة
التشريعية الالزمة وإصدار االجراءات الضرورية لدمج األوقاف يف األسواق املالية.
 .4بذل اجلهد لتشجيع الوقف النقدي واالستعانة باهلندسة املالية إلبداع صيغ
جديدة تعتمدها املصارف الستثمار النقود املوقوفة.
 .5تفعيل الشراكات بني قطاعات األوقاف واجلهات ذات العالقة (التعليمية،
والصحية ،والسياحة ،والفندقة ،واملشاريع الصغرية ومتناهية الصغر ،واألسر
املنتجة ... ،وغريها).

احملور الثالث :تطويررأس املال البشري والتقنيات املستخدمة في األوقاف
.1

.2
.3

.4

احلاجة إىل وجود اسرتاتيجية لقطاع األوقاف يف اإلفادة من التقنية وجعلها سبيال
لتحقيق اإلجناز األمثل يف مشاريع الوقف مع أهمية تأسيس العديد من املؤسسات
الوقفية التقنية وشركات تقنية استثمارية وقفية ومنصات وأدلة الكرتونية
للدراسات والربامج واألنظمة واخلدمات الوقفية.
تطوير كفاءات الكادر البشري العامل يف جماالت الوقف وإدارتها واستثمارها
مهنيا واداريا وتقنيا.
إطالق مبادرة تأسيس منصة تقنية تشمل دليالً الكرتونياً للمنتجات
واخلدمات الوقفية واملواقع اخلاصة بالدراسات واألنظمة الوقفية ،وعلى أن تتوىل
أمانة املؤمتر الرتتيب إلطالقها.
دعوة اجلامعات باململكة على املساهمة يف بناء القدرات املؤسسية واملعرفية
واملهارية والتقنية للمؤسسات الوقفية.

احملور الرابع :التثقيف واإلعالم
 .1التأكيد على نشر الثقافة اجملتمعية للوقف من خالل اإلعالم واملؤسسات
التعليمية والعلمية واملنابر التوعوية والغرف التجارية وإنتاج برامج وثائقية
خمتصرة عن األوقاف.
 .2التأكيد على أهمية عناية الكيان الوقفي بكتابة خطة شاملة للعمل
االعالمي تعدها بيوت اخلربة املتخصصة مع الدعوة اىل انشاء مؤسسات اعالمية
متخصصة تقدم خدماتها للكيانات الوقفية من الناحية الفنية وتتوىل بناء
اخلطط اإلعالمية وتراجع احملتوى وتقوم بإنشاء الوحدات اإلعالمية للكيانات
الكبرية واملتوسطة.
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.3

.4
.5

.6

.7

ضرورة إجياد وسائل إعالمية تطويرية تواكب املستجدات الوقفية وختصيص
ميزانية تشغيلية للوقف وختصيص رواتب للعاملني فيه إضافة إىل دفع إعالنات
يف وسائل اإلعالن املختلفة من أجل الرتويج عن األوقاف التنموية.
االلتماس من وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد أن توجه أئمة املساجد
على تذكري الناس على الدوام بفضائل الوقف وأجره العظيم الذي ال يتوقف.
التوصية ألمانة املؤمتر بأهمية إقامة حلقات نقاش بني الكيانات الوقفية
ووسائل اإلعالم املتنوعة لتحقيق االهداف اإلعالمية اليت تقوم على األوقاف
والتكامل بني الطرفني (اإلعالمي والوقفي).
التعاون مع كافة الغرف التجارية والصناعية يف الدول اإلسالمية والغرفة
اإلسالمية لدعوة خمتصي األوقاف يف العامل للمشاركة يف املؤمترات وامللتقيات
وورش العمل الوقفية لتوعية وتعريف رجال األعمال وسيدات األعمال بفضائل
الوقف واألوقاف التنموية مبا يسهم يف حفظ األوقاف ورعايتها.
تنظيم مؤمترات وورش عمل ملناقشة ودعم قطاع األوقاف يف الدول اإلسالمية
والسعي على حتقيق التنمية من خالل األوقاف ،وذلك يف الشام متمثلة يف
اململكة األردنية اهلامشية ويف أفريقيا متمثلة يف اململكة املغربية.

احملور اخلامس :املبادرات الوقفية
 .1دعوة املؤسسات املالية للعمل على إجياد صناديق مالية وقفية تعاونية حمبوسة
األصل مسبلة املنفعة لتلبية التطلعات الوقفية اإلسالمية والعاملية.
 .2أعلن املؤمتر عن مبادرة إلنشاء عدد ستة صناديق وقفية بالتعاون مع البنك
اإلسالمي للتنمية بعد احلصول على كافة املوافقات والرتاخيص الالزمة يف
كل من (اخلدمات الصحية وصناعة األدوية ،الربامج التعليمية والتدريبية،
التقنية والربجميات ،الدراسات واألحباث ،املشاريع االجتماعية ،حاضنات
األعمال واألسر املنتجة) .وكذلك عن إنشاء وقفني خلدمة ضيوف الرمحن (وقف
خدمات مسار ضيوف الرمحن ،وقف توعية وتدريب ضيوف الرمحن من بالدهم).
 .3كما أعلن املؤمتر عن عدد سبعة مبادرات إضافية يرغب يف إطالقها ويبحث عن
جهات ورجال أعمال لتبنيها وهي:
• عدد مخسة ( )5مشاريع مقدمة من هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية.
• عدد واحد ( )1مشروع لذوي االحتياجات اخلاصة.
• عدد واحد ( )1مشروع إلنشاء مدارس تعليم أجنيب يف مكة املكرمة.
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 .4تكليف شركة املهاد العربية للتميز بصفتها الشريك االستشاري للمبادرات
لتولي العمل على هذه املشاريع واملبادرات ابتداء من يوم األحد  3ديسمرب 2017م،
وسيتم العمل على حتديد املشاريع واملبادرات األكثر رغبة ليتم العمل على
اعداد دراسات اجلدوى األولية وجتهيز امللف الكامل لكل مشروع مبا يلزم
وأخذ املوافقات والرتاخيص وقُوفاً عند مرحلة حتصيل رأس مال املشروع ،ليتم
اإلعالن يف حينها عن بدأ التحصيل ودعوة املوقفني.
ويسرنا تأكيداً على اجلدية واالستمرارية أن نعلن عن موعد إقامة املؤمتر
القادم يف نسخته الثالثة الذي سيعقد مبشيئة اهلل تعالي يف مكة املكرمة يف
الفرتة ما بني ( 15 - 13صفر 1440هـ) املوافق ( 24 - 22أكتوبر 2018م).
واحلمد هلل رب العاملني
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
جلنة صياغة التوصيات:

 .1د .عبد الرمحن اجلريوي
 .2د .علي بن يوسف الزهراني
 .3د .إيهاب حسن ابوركبة

 .4د .حسن عبد اهلل الشافعي
 .5م .حممود أمحد العوضي
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