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ــاف ــامي لألوق ــر اإلس ــرة املؤمت نش

57 دولة يبحثون تنفيذ مبادرات وقفية تنموية 500 خبري واقتصادي من ر بحضـو و
من أرض اإلسام والسام .. من جوار بيت اهلل احلرام

أصحــاب الفضيلــة واملعايل وقناصل وســفراء الــدول االســامية  يفتتحون املؤمتر االســامي لألوقاف يف نســخته الثانية

الشريم: قفزة غير مسبوقة لتنمية األوقاف وأرصدتها الملكية فلكية

الثانــي  اإلســامي  املؤتمــر  أعمــال  انطلقــت 
لألوقــاف تحــت شــعار )أوقــف ألجــر ال يتوقــف( 
بمكــة املكرمــة بحضــور أكثــر مــن )500( شــخصية 
ــة  ــن )57( دول ــم م ــادي ومهت ــر واقتص ــن خب ب
إســامية، وذلــك بهــدف نشــر الوعــي املجتمعــي 
بأهميــة األوقــاف وأثرهــا علــى املجتمــع املحلــي 
واإلســامي، والخــروج بمبــادرات وقفيــة تنمويــة 
ــن  ــور األم ــة وحض ــت رعاي ــذ، تح ــة للتنفي قابل
ــة  ــام املســاعد للشــؤون السياســية يف منظم الع
التعــاون اإلســامي الســفر عبــد اهلل عالــم، 
يوســف  د.  املنظمــة  عــام  امــن  عــن  نيابــة 

ــن. العثيم

ــس  ــر رئي ــة للمؤتم ــة العام ــة األمان ــى كلم وألق
اللجنــة املنظمــة م. محمــود أحمــد العوضــي، 
الســابق  باملؤتمــر  فيهــا  الحاضريــن  عــرّف 
وماصــدرت فيــه مــن توصيــات والتــي بــدأ 
العمــل يف تنفيذهــا مــن خــا عقــد شــراكة 
علميــة مــع جامعــة أم القــرى، والجمعيــة العلميــة 

ــة  ــن أحمــد العثيميــن  وحضــور الرئيــس الفخــري لمجموعــة البنــك اإلســامي للتنمي بحضــور أميــن عــام منظمــة التعــاون اإلســامي الدكتــور يوســف ب
الدكتــور أحمــد بــن محمــد علــي وحضــور مستشــار الديــوان الملكــي وإمــام وخطيــب المســجد الحــرام  الشــيخ الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل بــن حميــد

    دعــا الشــيخ د. ســعود الشــريم عميــد كليــة 
الدراســات القضائيــة واألنظمــة وإمــام وخطيــب 
ــة  ــا نياب ــي ألقاه ــه الت ــرام يف كلمت ــجد الح املس
املشــاركن يف  القــرى،  أم  مديــر جامعــة  عــن 
املؤتمــر بتجديــد الطــرح واملواكبــة لرفــع املســتوى 
ــة  ــا وصناع ــا نوعي ــرج عم ــذي يخ ــي ال اإليجاب

ــي. ــر الوقف ــرص يف املؤتم الف

ــزة  ــزت قف ــاف قف ــة األوق ــرق تنمي ــال :«ط     وق
ــا  ــت أرقام ــة بلغ غــر مســبوقة، واألرصــدة امللكي
فلكيــة لــم تكــن كمــا كانــت مــن قبــل، منوهــا 

ــات،  ــذ التوصي ــعي لتنفي ــر، والس ــداف املؤتم أه
وكذلــك العمــل علــى تمويــل املبــادرات ألعمــال 

وقفيــة تنمويــة يعــود أثرهــا علــى املجتمــع.

ــادرات. ــزاد للمب ــية، م نقاش
وأكــد العوضــي أن األمانــة للمجلــس ســعت إىل 
عقــد شــراكات مــع القطاعــات الثــاث لتحقيــق 

للوقــف. الســعودية 
كمــا بــن العوضــي أن املؤتمــر الحالــي سيشــهد 
عمــل  وأوراق  عمــل  وورش  علميــة  جلســات 

إىل أن الثــروة املاليــة للبعــض جعلــت بعــض 
ــه«. ــدا برمّت ــتوعب بل ــة ألن تس ــاف كافي األوق

      وأشــار الشــريم إىل أن املؤتمــر الحالــي 
يســعى ألن يكــون مميــزا عــن باقــي املؤتمــرات 
ــد  ــك بتجدي ــا، وذل ــررة منه ــخة مك ــس نس ولي
داعيــا  وأســلوبه،  الوقفــي  والطــرح  الخطــاب 
شــعرة  تجــاه  امللتبســة  املفاهيــم  لتصحيــح 
الوقف،إضافــة إىل تقديــم الدراســات العلميــة 

النافعــة يف ذات املجــال. 
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ورش العمل
أهميــة  علــى  عبدالحليــم  وشــدد   ،
انهــا ستســاعد  اذ  الوقفيــة،  الجــدوى 
علــى التأكــد مــن ســامة انشــاء الوقــف 
وتحــول دون حصــول أي مجازفــة غــر 

محســوبة

مجــاالت  أبــرز  الورشــة  واســتعرضت 
دراســات الجــدوى، والتــي تمحــورت 
ــة محــاور، وهــي املشــروعات  حــول ثاث
أكثــر  مــن  تعتــر  والتــي  الجديــدة 
ملــا  وانتشــارًا  تطبيقــا  املجــاالت 
يحتاجــه أي وقــف جديــد مــن دراســات 
وتقديــرات وتوقعــات البــد ان تتــم قبــل 
البــدء يف تنفيــذه، ومــن ثــم يأتــي تاليــا 
محــور التوســع والــذي يبحــث زيــادة 
ومــدى  للمشــروع  اإلنتاجيــة  القــدرة 
جــدواه، ويأتــي أخــرا محــور االســتبدال، 
آلــة  إحــال  جــدوى  يتنــاول  والــذي 
جديــدة محــل الــة أخــرى انتهــى عمرهــا 

االفرتاضــي 

وابــان الدكتــور عبــد الحليــم، ان دراســة 
ان  شــأنها  مــن  الوقفيــة،  الجــدوى 
تســاهم يف تغيــر شــروط الواقــف، اذ 
ــة  ــر مســار كيفي ــد تغي ــا ق ان مخرجاته
التصــرف بأربــاح املشــروع، ومــا هــو رأس 
املــال املطلــوب املناســب لتحقيــق رغبــة 
ــا  ــن هن ــي م ــه، وبالتال ــف وتطلعات الواق
تنبــع أهميــة دراســات الجــدوى الوقفيــة 
ــة  ــه صياغ ــا تســاعد يف توجي ــث انه حي
إلجــراءات  وتضمينــه  الوقفيــة  صــك 
ــة تخــدم نجــاح املشــروع  ــة ومالي قانوني

ــي. ــره الربح ــم أث ــتقبًا وتعظي مس
ــامي  ــر اإلس ــات املؤتم ــل فعالي وتتواص
ــى  ــس، عل ــوم الخمي ــى ي ــاف حت لألوق
تتضمــن   ومســائية  صباحيــة  فرتتــن 
ومحــاور  وموضوعــات   عناويــن  عــدة 
متعــددة ، يقدمهــا اكثــر مــن 40 خبــر 
ومتخصــص يف مجــال األوقــاف ، ومــن 
هنــا تنبــع أهميــة املؤتمــر حيــث  التنــوع 
يف الحضــور  واملحــاور ، التــي ســتعمل 
ــل  ــره لتفعي ــف وأث ــراز دور الوق ــى إب عل
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
وســبل  الوقفيــة،  والنظــم  املســتدامة 

تنميــة مــوارده

ــم  ــد الحلي ــت عب ــور عصم ــح الدكت اوض
معهــد  التدريــب يف  مديــر  املصطفــى، 
دراســات  ان  اإلســامي،  االقتصــاد 
ــن  ــد م ــه العدي ــة تواج ــدوى الوقفي الج
اجرائهــا،  والصعوبــات حــن  املشــاكل 
وذلــك بســبب قلــة اعــداد املتخصصــن، 
وصعوبــة التنبــؤ باملتغــرات املؤثــرة يف 
للمشــروع  االقتصــادي  العائــد  تقييــم 
الوقفــي، وهــو مــا يحتــاج اىل تنميــة 
الجــدوى  دراســات  وتحليــل  ملهــارة 
املهتمــن  بــن  الوقفيــة  للمشــروعات 

والعاملــن يف هــذا املجــال 

ــم،  ــد الحلي ــور عب ــث الدكت ــاء حدي وج
ــل »دراســات الجــدوى  ــة عم ــن ورق ضم
للمشــروعات الوقفيــة« احــدى فعاليــات 
وبرامــج، اعمــال الــدورة الثانيــة للمؤتمــر 
ــيفتتح  ــذي س ــاف، وال ــامي لألوق اإلس
فنــدق  يف  الثاثــاء  اليــوم  مســاء 
املؤتمــرات جبــل عمــر بمكــة املكرمــة، 
منظمــة  عــام  أمــن  معالــي  بحضــور 
ــس  ــي الرئي ــامي، ومعال ــاون االس التع
الفخــري ملجموعــة البنــك االســامي 

للتنميــة.

وقــال الدكتــور عبــد الحليــم، ان هنــاك 
4 مشــاكل جوهريــة تواجــه دراســات 
عــدم  يف  تتمثــل  الوقفيــة،  الجــدوى 
ــة،  ــات الوقفي ــدى الجه ــة ل وضــوح الرؤي
ــداد  ــن يف اع ــن العامل ــدرة املتخصص ون
الدراســات ، و صعوبــة التنبــؤ باملتغــرات 
االقتصــادي  العائــد  تقييــم  يف  املؤثــرة 
ــى  للوقــف، وعــدم  اعتمــاد الواقفــن عل
منهجيــة واحــدة يف إعــداد الدراســات 

٤ مشــاكل  جوهريــة تواجــه دراســات اجلــدوى الوقفيــة

٤ ورش عمـــل تخـــدم األوقـــاف
إنطلقــت علــى فرتتــن اربعــة ورش عمــل تخــدم االوقــاف وقضايــاه يف يــوم إفتتــاح املؤتمــر 
االســامي لألوقــاف  وأســتهلت الفــرتة  االوىل يف الســاعة العاشــرة صباحــًا بورشــتيها االوىل تحــت 
ــم  ــد الحلي ــت عب ــور عصم ــة«  للدكت ــروعات الوقفي ــدوي للمش ــات الج ــل دراس ــوان »تحلي عن
ــوات  ــوان  »خط ــت عن ــة تح ــامي  ، والثاني ــاد اإلس ــد اإلقتص ــب بمعه ــر التدري ــى مدي املصطف
إنشــاء األوقــاف« للدكتــور علــي العثمــان مديــر عــام شــركة ثبــات لتطويــر األوقــاف. وتاهمــا 
ــة«   ــات الوقفي ــة املنظم ــوان » حوكم ــل األوىل بعن ــتي عم ــرا ورش ــد الظه ــف بع ــة والنص يف الثاني
للدكتــور ســامي تيســر ســلمان العضــو املنتــدب للمعهــد الدولــي للوقــف االســامي، والثانيــة 
بعنــوان » التســويق اإلحــرتايف لألوقــاف«  لألســتاذ حســام الديــن صابــر جــر  مستشــار االدارة 
والتســويق وتطويــر األعمــال. وقــد القــت الــورش حضــورًا متميــز وإشــادة مــن جميــع الحضــور 

ــادة العلميــة. بامل
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نزاعــات التوثيــق تتصــدر دعــاوي األوقــاف باحملاكــم الســعودية

ــام  ــر ع ــان، مدي ــى العثم ــور عل ــف الدكت كش
ثبــات لتطويــر وإدارة األوقــاف، ان دعــاوى 
وخافــات  نزاعــات  تصــدرت  التوثيــق 
ان  مشــرا  الســعودية،  باملحاكــم  األوقــاف 
قضايــا اثبــات صحــة األوقــاف وإنهاءاتهــا مــن 
قبــل الورثــة واخريــن، ســجلت نســبا مرتفعــا 
يف املحاكــم، وذلــك بســبب ضعــف اهتمــام 
الواقفــن بتوثيــق الوقــف او عــدم توثيقــه 

ــا. أص

إنشــاء  خطــوات   « ورشــة  يف  ذلــك  جــاء 
بهــا  دشــن  والتــي  وتأسيســها«  األوقــاف 
ــه  ــال دورت ــاف، أعم ــامي لألوق ــر اإلس املؤتم
املكرمــة  والتــي تســتضيفها مكــة  الثانيــة، 
علــى مــدى ثاثــة أيــام ، وذلــك بحضــور 
الدوليــن  الخــراء  مــن  نخبــة  ومشــاركة 
والباحثــن والــوزراء، الذيــن ســيقدمون أوراق 
عمــل متعــددة، تعمــل علــى إبــراز دور الوقــف 

وأثــره يف التنميــة
واســتعرض املشــاركون يف الورشــة مراحــل 
تأســيس األوقــاف، ومنهــا، طــرق التوثيــق 
املثاليــة  والصياغــة  والنظاميــة،  الشــرعية 
والقانونيــة لوثيقــة الوقــف ، إضافــة للجهــات 
العدليــة املختصــة بإثبــات وثيقــة الوقــف، 
ــة  ــاف و املحكم ــة لألوق ــة العام ــي ، الهيئ وه
 ، العامــة   و محكمــة األحــوال الشــخصية 
كتابــات العــدل األوىل والثانــي، كمــا تطرقــت 
انواعهــم  و  الوقــف  نظــار  ملهــام  الورشــة 

وحقــوق وواجبــات النظــار.

وتنــاول الدكتــور علــى العثمــان، خطــوات مــا 
ــة  ــرف بمرحل ــا يع ــف، او م ــق الوق ــد توثي بع
البنــاء واملتمثلــة يف تدريــب  مجلــس النظــار  
وتكويــن اإلدارة التنفيذيــة و فريــق العمــل 
واســتصدار  التنظيمــي  الدليــل   وانشــاء 
ــة،  ــابات البنكي ــمية والحس ــص الرس الرتاخي
وشــدد العثمــان انــه مــن اهــم معايــر  النجاح 
ــف وجــود خطــة اســرتاتيجية و  يف  إدارة الوق
موازنــه ماليــة و انتظــام اجتماعــات املجلــس 

ــفافية  ــة والش ــر الحوكم ــق معاي وتطبي

وستســتمر فعاليــات املؤتمــر حتــى مســاء 
ــث ســيتضمن 4 ورش  ــادم، حي ــس الق الخمي
جلســات  و3  خاصــة،  جلســات  و2  عمــل 
 2 وطــرح  عامــة،  محاضــرات  و3  رئيســية 
تجــارب وقفيــة، فضــا عــن أوراق العمــل 
وجلســات النقــاش، حيــث يهــدف املؤتمــر اىل 
نقــل الخــرات الوقفيــة والتعريــف بأنظمتهــا 
يف الــدول اإلســامية األخــرى، واإلســهام يف 
تطويــر بيئتهــا التشــريعية والتنظيميــة، وهــو 
مــا يأتــي اســتجابة لرؤيــة 2030 الهادفــة إىل 

ــة ــر الربحي ــات غ ــن القطاع تمك

الرئيس الفخرى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية يفتتح معرض المؤتمر اإلسالمي لألوقاف 

كلمــة الرعــاة ألقاهــا بالنيابــة عنهــم 
االســتاذ/ جميــل غزنــوي - رئيــس 
القطــاع التجــاري ممثــا للشــريك 
ــر  ــل عم ــركة جب ــرتاتيجي ش االس
ــر  ــاح املؤتم ــل افتت ــر يف حف للتطوي

ــاف ــامي لاوق االس

والشكر والتقدير لرعاة المؤتمر على مشاركتهم في نجاح المؤتمركلمة الرعاة
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اجللسة اإلفتتاحية

املؤمتر اإلسامي لألوقاف صديق للبيئة
     تعزيــزا لتعاليــم ديننــا الحنيــف وتماشــيًا مــع التوجــه 
ــن  ــن ضم ــل،  كان م ــة أفض ــى بيئ ــاظ عل ــي للحف العامل
ــل  ــعينا إىل تفعي ــار س ــذا اإلط ــر يف ه ــاهمات املؤتم مس
التعامــات اإللكرتونيــة كبديــل عــن التعامــات الورقيــة 
حفاظــا علــى بيئــة أفضــل بنســبة تجــاوزت الـــ 86٪ ، كما 
ــامي  ــر اإلس ــبة إىل ٩6٪ يف املؤتم ــل النس ــح أن تص نطم

ــادم ١440-20١8. ــاف الق لألوق

حديث الصورة ليوم اإلفتتاح

عـــامل يســـتهل أوىل جلســـات املؤمتـــر

لقاءات إعامية
ماذا حدث في اليوم األول من المؤتمر اإلسالمي لألوقاف

املهندس محمود بن أحمد العوضي

السفر عبداهلل بن عبد الرحمن عالم

معالي الدكتور محمد بن ناصر الخزيم

معالي الدكتور أحمد بن محمد علي

أحمــد  بــن  محمــود  املهنــدس  أفــاد 
املنظمــة  اللجنــة  رئيــس   - العوضــي 
اإلســامي  املؤتمــر  بــأن  للمؤتمــر 
لقــى  الثانيــة  نســخته  يف  لألوقــاف 
ــرز  ــاق وأب ــع النط ــام واس ــور وإهتم حض
ــاف  ــام هــو األوق ــه هــذا الع ــم ب ــا يهت م
التنمويــة ومناقشــتها.  وإعــادة االهتمــام 
جديــد  مــن  صحــوة  هــي  باالوقــاف 
لاوقــاف التــي كانــت مــن أهــم تراثنــا 

االســامي وســلوكياتنا املجتمعيــة  وإعــادة تثقيــف املجتمــع بهــا ، وافــاد 
ــدف إىل  ــي ته ــعودية 2030 الت ــة الس ــة العربي ــة اململك ــأن رؤي ــيادته ب س
تنميــة القطــاع الغــر ربحــي  تتوافــق مــع  أهــداف املؤتمــر، وأن تكامــل 
الجهــات الحكوميــة تســاهم يف نجــاح املبــادرات وتقديــم التســهيات 
ــأن االعــام مــن أهــم القطاعــات التــي  لقطــاع األوقــاف، كمــا أســرد ب
ــة  ــاف إعامي ــاف وإنشــاء أوق ــة باألوق ــا دور هــام يف نجــاح  التوعي عليه

ــث. ــاع الثال ــراء القط ــدا إلث ــام ج ه

بعنــوان  كانــت  التــي  االفتتاحيــة  الجلســة  ويف 
)املســؤولية الدوليــة يف األوقــاف التنمويــة( ألقــى 
يف  السياســية  للشــؤون  املســاعد  العــام  األمــن 
منظمــة التعــاون اإلســامي الســفر عبــد اهلل عالــم، 
نيايــة عــن د. يوســف العثيمــن أمــن عــام املنظمــة، 
ذكــر فيهــا أن املؤتمــر يســعى مــن خــال ورش 
العمــل والجلســات النقاشــية إىل نقــل الخــرات 
الوقفيــة والتعريــف بأنظمتهــا يف الــدول اإلســامية، 
وكذلــك طــرح الحلــول العلميــة والعمليــة للتحديــات 
ــاهمات  ــز اإلس ــك تعزي ــه األوقاف،وكذل ــي تواج الت
ــة 2030. ــة اململك ــدم رؤي ــا يخ ــاف بم ــة لألوق التنموي

وعــدّد الشــيخ محمــد الخزيــم نائــب الرئيــس 
ــد  ــك د.أحم ــرام، وكذل ــجد الح ــؤون املس ــام لش الع
ملجموعــة  الفخــري  الرئيــس  علــي  محمــد  بــن 
ــور  ــال العص ــة خ ــة، أمثل ــامي للتنمي ــك اإلس البن
ــل وقــف  ــي، مث ــا الحال اإلســامية وأخــرى يف عصرن
لتأمــن وتجهيــز العــروس، وكذلــك وقــف لدفــع مبلغ 
للخــدم الذيــن تنكســر علــى أيديهــم األدوات،وأيضــا 

ــم. ــاب العل ــاء وط ــر للعلم ــن ح ــف لتأم وق

ــاركن  ــه املش ــي يف كلمت ــد عل ــد محم ــا د. أحم ودع
ــن  ــات الزم ــي احتياج ــة تلب ــات وقفي ــاد منتج إيج
الحالــي، كمــا طالــب بإياجــاد دعــم املراكــز البحــوث 

ــاف. ــأن األوق ــة يف ش ــات متخصص والدراس
أكــر  بشــكل  باالهتمــام  أحمــد،  د.  وطالــب 
بالصناديــق الوقفيــة واســتيعاب املتطلبــات الحديثــة 
ــف األشــكال ســواء الوقــف الصحــي، أو  ــى مختل عل
الســكني،وغرها مــن األوقــاف، وتفعيلهــا لتحقــق 

أهدافهــا املنشــودة.
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جلسات اليوم األول

اجللسة األوىل

اجللسة الثانية

معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبداهلل بن حميد

األستاذ حسن بن درويش شحر 

الدكتور عبدالرزاق أصبيحي

الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم

املهندس أسامة بن زكريا جمجوم

رئيس اللجنة املنظمة للمؤتمر يكرم معالي الشيخ محمد عبداهلل بن محمد األمن الدكتور فيصل بن محمد الشريف

االســامي  املؤتمــر  جلســات  بــدأت        
لألوقــاف يــوم األربعــاء 28 محــرم  ١43٩ املوافــق 
١8 أكتوبــر 20١7  بالجلســة األوىل  التــي كانــت 
بعنــوان »قضايــا األوقــاف اإلســامية املعاصرة«   
ــن  ــح ب ــور صال ــيخ الدكت ــي الش ــها معال ترأس
عبــداهلل بــن حميــد - مستشــار الديــوان 
الحــرام  املســجد  وخطيــب  إمــام  امللكــي 
ــور  ــتهل بالدكت ــا وأس ــدم  متحدثيه ــذي ق وال
عبدالــرزاق أصبيحــي - عضــو خبــر باملجلــس 
العامــة  األوقــاف  ماليــة  ملراقبــة  األعلــى 
ــريعات  ــوان »التش ــل بعن ــة عم ــرب بورق باملغ

الفقهيــة املعاصــرة يف األوقــاف« ، 
مــن ناحيــة اخــرى، دعــت رابطــة العالــم 
بــن  الشــراكات  تفعيــل  إىل  اإلســامي 
مؤسســات األوقــاف والحكومــات واملنظمــات 
زيــادة  علــى  والعمــل  املتخصصــة،  الدوليــة 
ــاف، ودراســة أفضــل  الوعــي املجتمعــي باألوق
بدعــم  املجتمــع  أفــراد  إلقنــاع  الوســائل 
ــدات  ــاء وح ــة إنش ــاف، ودراس ــاريع األوق مش
يف  األوقــاف  مشــاريع  لتســويق  متخصصــة 

املنظمــات غــر الربحيــة.
جــاء ذلــك يف ورقــة لهيئــة اإلغاثــة اإلســامية 
عنــوان  تحــت  للرابطــة  التابعــة  العامليــة 
ــة  ــة اإلغاث ــة هيئ ــانية- تجرب ــاف اإلنس )األوق
األمــن  قدمهــا  التــي  العامليــة(  اإلســامية 

العــام للهيئــة حســن شــحر، يف املؤتمــر.
ودعــا األمــن العــام للهيئــة، إىل عقــد شــراكات 
ــب  ــن يف الجان ــال املتخصص ــال األعم ــع رج م
مشــاريع  إلقامــة  والصحــي  التعليمــي 
متخصصــة يف التعليــم والصحــة؛ حيــث إن 
لــدى هيئــة اإلغاثــة مواقــع وأراٍض متميــزة 
ــا  ــتفادة منه ــن االس ــدول يمك ــن ال ــر م يف كث
ــن  ــدم األم ــم ق ــرة، ث ــد كب ــق عوائ يف تحقي
ــا مُصــوَّرًا للحضــور عــن  العــام للهيئــة عرضً

ــة. ــة املكرم ــة يف مك ــاف الهيئ ــاريع أوق مش
الورقــة  بدايــة  يف  قــدم  قــد  شــحر  وكان 

هيئــة  ومهــام  ألنشــطة  تعريفيًّــا  عرضًــا 
اإلغاثــة اإلســامية العامليــة، وأنهــا منظمــة 
ــم  ــة عــن رابطــة العال ــة إنســانية منبثق خري
مــع  وتتعــاون  األداء  عامليــة  اإلســامي، 
الواهبــن لتقديــم هباتهــم للمحتاجــن يف 
مختلــف دول العالــم، وهــي ذات شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة، ورؤيتهــا أن تكــون مرجعية 
ورســالتها  واإلنســانية،  الخريــة  لألعمــال 
الريــادة يف العمــل الخــري املؤسســي بمــا 
يخــدم اإلعمــار واإلنســانية، وأن تصبــح بيــت 

خــرة يف مجــال العمــل الخــري.
 واختتمــت الجلســة بورقــة عمــل بعنــوان 
اإلقتصاديــة  التنميــة  يف  األوقــاف  »أهميــة 

املســتدامة« عرضهــا الدكتــور يوســف بــن 
عثمــان الحزيــم - األمــن العــام ملؤسســة 
األمــرة العنــود الخريــة والــذي قــدم مدخــا 
وإصطاحــًا  لغــًة  وتعريفــه  األوقــاف  عــن 
 ، الوقــف  اســتثمار  وخصائصــه وسياســات 
وأضــاف عــن تعريــف التنميــة وأنواعهــا ســواء 
مســتدامة،  أو  بشــرية  أو  إقتصاديــة  كانــت 
التنميــة  علــى  الوقــف  أثــر  إىل  وانتقــل 

ملخصهــا: توصيــات  وقــدم  املســتدامة 
ــامل  ــم ش ــال فه ــن خ ــاف م ــن األوق ١- تمك

ــتدامة. ــة املس للتنمي
2- تحديــث البنيــة التشــريعية والقانونيــة 

والتنظيميــة لألوقــاف.

3- البــد مــن شــراكة فعالــه يف مدخــات 
الخــاص. القطــاع  اإلنتــاج مــع 

4- حوكمة قطاع األوقاف.
5- الدعــوة لتخصيــص وتركيــز عوائــد األوقــاف 

يف  املشــاريع االســرتاتيجية العماقــة
ــوم  ــة أو دبل ــى الزمال 6- إشــرتاط الحصــول عل
ــة  ــف قيادي ــوىل وظائ ــن يت ــي واإلدارة مل تطبيق
يف مجلــس النظــارة أو املــدراء التنفيذيــون 

ــم. ونوابه
إىل  الخــري  العمــل  سياســات  توجيــه   -7

بالبيئــة. األهتمــام 
االبتــكار  يف  اإلســتثمار  تشــجيع   -  8
. واملوهبــة  وااللهــام  واالبــداع  االجتماعــي 

»الوقــف  عنــوان  تحــت  الثانيــة  الجلســة  جــاءت 
والتنميــة االجتماعيــة« والتــى ترأســها معالــي الشــيخ 
ــوان  محمــد عبــداهلل بــن محمــد األمــن - رئيــس دي
ــور فيصــل  ــا الدكت ــدم فيه ــذي ق ــم - ســابقًا  وال املظال
ــة  ــة العام ــام الهيئ ــر ع ــريف -   مدي ــد الش ــن محم ب
للســياحة والــرتاث الوطنــي بالعاصمــة املقدســة ورقــة 
عمــل بعنــوان »املشــاريع الوقفيــة وأهميتهــا يف التنميــة 

ــة: ــات التالي ــا التوصي ــج عنه ــد نت ــياحية«  وق الس
١- دعــوة الحاضريــن يف املؤتمــر إلقامــة فعاليــة األوقــاف 

يف كل عــام يف مكــة املكرمــة. 
2- التوجــه نحــو تفعيــل التعــاون والتنســيق املشــرتك 
ــغ  ــر الصي ــرض تطوي ــاف بغ ــة لألوق ــة العام ــع الهيئ م
ــة . ــة القائمــة يف االنشــطة الســياحية والفندقي الوقفي
ــدس  ــا املهن ــل قدمه ــة عم    وأختتمــت الجلســة بورق
ــر  ــي وزي ــا جمجــوم - مستشــار معال ــن زكري أســامة ب
ريــادة  يف  »األوقــاف  بعنــوان  واالســتثمار  التجــارة 
األعمــال واألســر املنتجــة«. الــذي بــدأ حديثــه بتعريــف 
ــا يف  ــة له ــطة  واألدوار املهم ــر واملتوس ــآت الصغ املنش
ــرة  ــآت الصغ ــاف  أن املنش ــعودي ، وأض ــاد الس االقتص
الناتــج املحلــي  واملتوســطة تســجل 20٪ فقــط مــن 
يف  دورهــا  أن  وأكــد   الســعودية،  العربيــة  للملكــة 
توليــد الوظائــف يصــل إىل 53٪  وهــذا  يعتــر أقــل 
ب١4 نقطــة باملقارنــة باالقتصاديــات القويــة يف العالــم ، 
وتحــدث عــن دورهــا يف  تكمــن املــرأة يف العمــل  وأيضــا  
ــة  ــز وتنمي ــطة يف تعزي ــرة واملتوس ــآت الصغ دور  املنش
ــة  ــه رؤي ــاد  بتوج ــكار، وأش ــكيل اإلبت ــادرات وتش الص
اململكــة 2030 وإنتباهــا  لهــذه الفجــوة التــي ســبق إليهــا 
العالــم منــذ عقــود  والتوجــه إىل تطويرهــا مــن العــام 

املاضــي  وإزالــة العوائــق وتســهيل الحصــول علــى التمويــل ، وأســرد  
أدوار الهيئــة يف ظــل قــرار مجلــس الوزراء  رقــم )30١( بتاريــخ ١١ رجب  
١437هـــ .وأســرد أيضــًا الجهــات التــي تواصلــت معاهــا الهيئــة خال 
مراحــل التطويــر محليــا ودوليــا. كمــا وضــح أكــر التحديــات التــي 
امــام املنشــآت الصغــرة واملتوســطة  وهــي البروقراطيــة والتمويــل 
وضعــف مســاهمة املؤسســات املاليــة ، وبيّــن الرؤيــة وهــي: جعــل 
ــة  ــيا  للتنمي ــركاً  اساس ــطة مح ــرة واملتوس ــآت الصغ ــاع املنش قط
ــن لتحقيــق رؤيــة  اإلقتصاديــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وممّك
ــآت  ــم املنش ــر و دع ــت : تطوي ــالة  فكان ــا الرس ــد،  أم 2030 و مابع
الصغــرة و املتوســطة لنمكنهــا مــن االزدهــار عــر قيــادة التعــاون مــع 
ــاع  ــاص و القط ــام و الخ ــن الع ــرتاتيجن يف القطاع ــركائنا اإلس ش

ــا.  ــًا و دولي غــر الربحــي محلي
وأوضــح أن الهيئــة قــد حــددت 6 أهــداف إســرتاتيجية ١6 برنامــج وأكثر 
مــن ١60 مبــادرة  لهــذا القطــاع تســعى لتطبيقهــم ودعمهــم  لتحقيــق 

التميــز املؤسســي مــن خــال تطبيــق أفضــل املمارســات الدوليــة.
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ــج  ــل وزارة الح ــة عم ــوان ورق ــذا عن كان ه
د.  أ.  معالــي  القاهــا  والتــي  املؤتمــر  يف 
ــة  ــاط نياب ــليمان مش ــن س ــاح ب ــد الفت عب
ــن  ــح  ب ــد صال ــور محم ــي الدكت ــن  معال ع
طاهــر بنتــن -  وزيــر الحــج والعمــرة والتــي 
ــي  ــية وه ــات اساس ــدة موضوع ــت ع تناول
ــات الحجــاج ــاف خدم ــدوق أوق ــرتح صن مق

واملعتمريــن والــزوار - و مهــود اململكــة يف 
خدمــات الحجــاج واملعتمريــن - وإنشــاء 
الحجــاج  خدمــات  أوقــاف  صنــدوق 
واملعتمريــن - و رؤيــة الصنــدوق ورســالته 
- و أهــداف الصنــدوق -  و ســبل تفعيــل 
ــاج  ــات الحج ــاف خدم ــدوق أوق ــة صن ثقاف
ــف  ــة للوق ــهامات إضافي ــن - و إس واملعتمري
، ويف الختــام أكــد معاليــه علــى أنــه يف ظــل 
مــا نصــت عليــه رؤيــة 2030 علــى أن الدولــة 
لتمكــن  األوقــاف،  تشــجيع  ســتواصل 
ــى  القطــاع غــر الربحــي مــن الحصــول عل
مصــادر تمويــل مســتدامة، وهــذا يعطــي 
ــهاماته  ــه، وإس ــادة فاعليت ــا ًلزي ــرا ًقوي مؤش
وشــراكته الفاعلــة والدائمــة يف تحقيــق هــذه

الرؤيــة. وأن منــح تراخيــص للمؤسســات 
والشــركات الوقفيــة حفــز الكثــر بالتوجــه 
إلنشــاء مؤسســات وقفيــة تقــوم بــأدوار 

اســتثمارية وتنمويــة.

أكــد معالــي األســتاذ فهــد الســكيت، رئيس 
وحــدة املحتــوى املحلــي وتنميــة القطــاع 
االقتصاديــة  الشــؤون  بمجلــس  الخــاص 
العامــة  باألمانــة  املستشــار  والتنميــة، 
ــدف اىل  ــة 2030 ته ــوزراء، ان رؤي ــس ال ملجل
ــي يف  ــر الربح ــاع غ ــاهمة القط ــادة مس زي
ــا يف  ــي إىل 5٪، مبين ــي اإلجمال ــج املحل النات
ــر  ــية باملؤتم ــة نقاش ــا يف جلس ــه القاه كلم
ــي،  ــدث رئيس ــاف كمتح ــامي لألوق اإلس
ــن  ــف م ــاع الوق ــتدعم قط ــة س ان الحكوم
خــال عــدة طــرق مــن بينهــا الدعــم املالــي 

والتنظيمــي واالستشــاري.

حضــور  النقاشــية  الجلســة  وشــهدت 
م  عــن  وممثلــن  ومتخصصــن  خــراء 
األســتاذ  معالــي  وقــال  غــر  القطاعــات 
الوقفيــة  للمشــاريع  ان  الســكيت  فهــد 
العديــد مــن اإلســهامات التنمويــة،  حيــث 
تشــمل اآلثــار االقتصاديــة ملشــاريع األوقــاف 
الناجحــة زيــادة الناتــج املحلــي اإلجمالــي، و 
ــة و  ــادة اإلنتاجي ــة و زي ــل مــن البطال التقلي
تقليــل االعتمــاد علــى القطــاع العــام، فيمــا 
ــر  ــن توف ــا ب ــة م ــوع اثارهــا االجتماعي تتن
ــع  و  ــن املجتم ــع م ــة أوس ــم ملجموع التعلي
للطبقــة  األساســية  الحتياجــات  توفــرا 
املنخفضــة مــن املجتمــع و رفــع مســتوى 

االجتماعيــة  الرفاهيــة 

أكــد نبيــل عبداإللــه نصيــف، نائــب األمــن 
مبــادرة  ان  األحيــاء،  مراكــز  لجمعيــة  العــام 
وقــف الجمعيــة هدفــت اىل نشــر ثقافــة الوقــف 
وتطويــر  املؤسســية  االســتدامة  تحقيــق  و 
قــادرة  عصريــة  مؤسســة  لتكــون  الجمعيــة 
ــيع  ــة بتوس ــة املالي ــدرات الجمعي ــاء ق ــى بن عل
ــتعراضه  ــاء اس ــك اثن ــاء ذل ــن، ج ــدة الواقف قاع
تجربــة الجمعيــة الوقفيــة يف املؤتمــر اإلســامي 

لألوقــاف املنعقــد يف مكــة املكرمــة.
ــذي  ــر ال ــة للمؤتم ــدورة الثاني ــال ال ــت أعم وكان
يســتمر حتــى الخميــس، قــد انطلقــت الثاثــاء 
ــن دول  ــن م ــراء ومتخصص ــاء وخ ــور علم بحض
ــة، حيــث تهــدف ارواق العمــل  إســامية مختلف

وحــول الدعــم التــي يمكــن ان تقدمــه 
الحكومــة لقطــاع األوقــاف، قــال الســكيت 
انــه ســيكون  مــن خــال عــدة طــرق، 
ــم  ــر تقدي ــك ع ــي وذل ــم املال ــا الدع منه
ــي مباشــر للمشــاريع  الحوافزوالدعــم املال
ومنهــا  املدعومــة،  القــروض  و  الوقفيــة 
الدعــم التنظيمــي وذلــك عــر تقديــم 
الــازم  الحكومــي  التنظيمــي  دعــم 
وتقليــل  الوقفيــة  املشــاريع  لتحفيــز 
العقبــات التنظيميــة وتســهيل اإلجــراءات 
املتعلقــة بمشــاريع األوقــاف، وأيضــا الدعــم 
االستشــاري مــن خــال تقديــم خدمــات 
ــد  ــل وخــال وبع ــة االستشــارية قب املعرفي
دراســات  وتوفــر  الوقفيــة  املشــاريع 
جــدوى مجانيــة يتــم تقديمهــا مــن قبــل 

جهــات حكوميــة.
تجــدر اإلشــارة، ان وحــدة املحتــوى املحلــي 
وتنميــة القطــاع الخــاص »نمــاء« التابعــة 
ملجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة 
القــوة الدافعــة  ، أنشــأت لكــي تصبــح 
لزيــادة املحتــوى املحلــي وتحفيــز نمــو 
ــع  ــل م ــال العم ــن خ ــاص م ــاع الخ القط
كافــة الجهــات لوضــع األولويــات واالتفــاق 
تنفيــذ  مراقبــة  إىل  باإلضافــة  عليهــا، 
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــادرات التنظيمي املب
أن تُســاعد يف تنميــة القطــاع الخــاص 

للوصــول إىل أعلــى إمكاناتــه

والجلســات التــي تخللتهــا فعاليــات املؤتمــر اىل 
نشــر الوعــي املجتمعــي بأهميــة األوقــاف وأثرهــا 
علــى املجتمــع املحلــي واإلســامي، والخــروج 

ــذ. ــة للتنفي ــة قابل ــة تنموي ــادرات وقفي بمب
يهــدف  الجمعيــة  وقــف  ان  نصيــف،  بــن  و 
وتطويــر  املؤسســية  االســتدامة  تحقيــق  اىل 
الجمعيــة لتكــون مؤسســة قــادرة علــى بنــاء 
ــط  ــل التخطي ــة، و تموي ــة املالي ــدرات الجمعي ق
األهــداف  لتنفيــذ  األجــل  املتوســط  املهنــي 
االســرتاتيجية، إضافــة اىل تحقيــق االســتقرار 
اســتقطاب  مــن  الجمعيــة  بتمكــن  اإلداري 
الكــوادر املحرتفــة ممــا يســاعد علــى تمكــن 
الجمعيــة مــن أداء رســالتها لتحقيــق برامــج 

وأثرهــا املجتمعيــة  التنميــة 

فهد السكيت : بهذه الطرق ستدعم احلكومة قطاع األوقافأوقاف خدمة ضيوف الرحمن

 مراكز االحياء تستعرض جتربتها الوقفية يف مؤمتر مكة

معالي أ. د. عبد الفتاح بن سليمان مشاط

نبيل عبداإلله نصيف

معالي األستاذ فهد السكيت



٧A

* اإلصدار الثاين٢٢ أكتوبر ٢٠١٧   ــاف ــامي لألوق ــر اإلس ــرة املؤمت نش

٧

رياض جنم يدير حلقة نقاش بعنوان اإلعام ومسؤوليته يف التثقيف بالألوقاف التنموية
أدار معالــي الدكتــور ريــاض بــن كمــال 
املرئــي  اإلعــام  هيئــة  رئيــس  نجــم 
واملســموع ســابقًا حلقــة النقــاش التــي 
كانــت بعنــوان اإلعــام ومســؤوليته يف 
التثقيــف باألوقــاف التنمويــة وشــاك فيهــا 
بــن عبــداهلل  الشــيخ ســليمان  فضيلــة 
املاجــد عضــو مجلــس الشــورى ســابقًا 
الديــن  ســيف  بــن  أحمــد  الدكتــور  و 
تركســتاني أســتاذ اإلعــام وعضــو مجلس 
هيئــة حقــوق اإلنســان ز الدكتــور محمــود 
ــى املركــز  ــي املشــرف عل ــي الحرب عبدالغن
اإلعامــي واملتحــدث الرســمي لجامعــة 

ــابقًا. ــة س طيب
*وجاءت التوصيات كما يلي:

١- التأكيــد علــى أهميــة عنايــة الكيــان 
للعمــل  شــاملة  خطــة  بكتابــة  الوقفــي 
الخــرة  بيــوت  تعدهــا  االعامــي 

. املتخصصــة 
تقــدم  اعاميــة  مؤسســة  2-انشــاء 
خدماتهــا للكيانــات الوقفيــة مــن  الناحيــة 
ــة  ــط اإلعامي ــاء الخط ــوىل بن ــة وتت الفني
وتراجــع املحتــوى وتقــوم بإنشــاء الوحدات 
ــرة واملتوســطة. ــات الكب ــة للكيان اإلعامي
إلكرتونيــة  مجلــة  بإنشــاء  التوصيــة   -3

الخــري.  للعمــل  باإلعــان  تعنــى 
ــات  ــن الكيان ــاش ب ــات نق ــة حلق 4- إقام
املتنوعــة  اإلعــام  ووســائل  الوقفيــة 
لتحقيــق االهــداف اإلعاميــة التــي تقــوم 

ــن  ــن الطرف ــل ب ــاف والتكام ــى األوق عل
)اإلعامــي والوقفــي (

األوقــاف  عــن  الرتويــج  جــواز 
مدفوعــة  إعاميــة  بإعانــات 
املاجــد   ســليمان  الشــيخ  فضيلــة  اكــد 
اســتخدام وســائل اإلعــام يف التعريــف 
باألوقــاف ودفــع قيمــة ماليــة مــن ريــع 
ــة  ــه التجاري ــن منتجات ــج ع ــف للرتوي الوق
يف وســائل اإلعــام ، وكذلــك كل إعــان 

للوقــف يغلــب علــى الظــن عنــد أهــل 
الخــرة أن لــه مــردودا ماديــا بالزيــادة.. 
بعنــوان  نقاشــية  حلقــة  يف  ذلــك  جــاء 
التثقيــف  يف  ومســئوليته  »اإلعــام 
أقيمــت  والتــي  التنمويــة«،  باألوقــاف 
اإلســامي  املؤتمــر  فعاليــات  ضمــن 

املكرمــة. بمكــة  واملقــام  لألوقــاف 
ورأى املاجــد أن العــرف والعــادة الجاريــن 
يعــدان عامــا فقهيــا مؤثــرا يف تحديــد 
مقصــد الواقــف وأن أحــوال العصــر تتطلب 
ــب  ــة تواك ــائل تطويري ــاد وس ــرورة إيج ض

املســتجدات الوقفيــة لذلــك ليــس هنــاك 
تشــغيلية  ميزانيــة  بتخصيــص  بــأس 
للعاملــن  رواتــب  وتخصيــص  للوقــف 
ــات يف وســائل  ــع إعان ــة إىل دف ــه إضاف في
الرتويــج  أجــل  مــن  املختلفــة  اإلعــام 
ــع  ــة كبي ــة التجاري ــاف التنموي ــن األوق ع
الســلع وتأجــر الوحــدات الســكنية اذا 
كان هنالــك مــا يقتضــي هــذا اإلعــان 
التخصــص  اهــل  يقــرره  مــا  بحســب 
ــة يف أصــل الحاجــة  ــن خــرة وأمان املوثوق

ويف مقــدار التكلفــة .

حديث الصورة لليوم األول
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جلسات اليوم الثاين

اجللسة الثالثة

معالي أ. د. عبداهلل بن صالح العبيد

الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة

املهندس سعيد بن دخيل اليزيدي

   بــدأت جلســات اليــوم الثانــي للمؤتمــر االســامي لألوقــاف 
يــوم الخميــس 2٩ محــرم  ١43٩ املوافــق ١٩ أكتوبــر 20١7  بالجلســة 
ــة«    ــة الحديث ــاف التنموي ــوان »األوق ــت بعن ــي كان ــة الت الثالث
ترأســها معالــي أ. د. عبــداهلل بــن صالــح العبيــد - وزيــر الرتبيــة 

والتعليــم - ســابقًا 

ــاف  ــامي لألوق ــر اإلس ــة باملؤتم ــة الثالث ــتعرضت  الجلس اس
بمكــة املكرمــة )5( أفــكار ومبــادرات لتطويــر األوقــاف مــن خــال 
ــة  ــن عناي ــد م ــذل املزي ــرورة ب ــا ض ــي يف مقدمته ــة، يأت التقني
الهيئــة العامــة لألوقــاف بملــف التقنيــة يف القطــاع الوقفــي ملــا 
لــه أبلــغ األثــر يف زيــادة تأثرهــا علــى القطاع،إضافة إىل تأســيس 
العديــد مــن املؤسســات الوقفيــة التقنيــة التــي تقــدم الدعــم 

ــؤازرة لتمكــن التقنيــة يف القطــاع الوقفــي. وامل

ــة«  ــة التقني ــاف والتنمي ــوان » األوق ــل بعن ــة عم ــرزت ورق وأب
التــي قدمهــا املهنــدس ســعيد بــن دخيــل اليزيدي،املديــر 
التنفيــذي ألوقــاف نــورة املاحــي، أهميــة إدخــال التقنيــة 
يف قطــاع األوقــاف حيــث أكــد أنهــا تنعكــس إيجابــا علــى 
التطويــر املؤسســي،كما أنهــا تحقــق رســالة األوقاف،وذلــك 
ــف  ــاح الوق ــاعد يف نج ــة تس ــل مهم ــرت )3( عوام ــى ماتوف مت
ــك  ــار، وص ــس النظ ــة متخصصة،مجل ــي )إدارة تنفيذي ــا ه تقني

الوقفيــة(.

وقــدّم اليزيــدي يف ورقــة العمــل )5( فــرص ومجــاالت ملســاهمة 
التقنيــة يف تطويــر القطــاع الوقفــي، يأتــي يف مقدمتهــا إمكانيــة 
ــة  ــك مســاهمة التقني ــات الضخمة،وكذل ــن البيان االســتفادة م
يف إنجــاز العمــل بدقــة وســرعة عالية،كمــا أن إدخــال التقنيــة يف 
مجــال األوقــاف ســيوجه  الصــرف وفــق املــراد الشرعي،مشــرا 
إىل أن التقنيــة الوقفيــة ستســاهم أيضــا يف إدارة أصــول الوقــف 

بفاعلية،وترفــع مــن كفــاءة اســتخدام املوارد،بشــكل أكــر«.

واســتعرضت ورقــة العمــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه إدخــال 
ــد أن  ــدي:« الب ــال اليزي ــث ق ــاف، حي ــة يف مجــال األوقف التقني
يعــي القائمــون علــى األوقــاف تلــك التحديــات حتــى يمكــن 
ــا : الحاجــة إىل وجــود  ــن أبرزه ــا، وم ــب عليه ــا والتغل مواجهته
ــد  ــة وتأكي ــادة مــن التقني ــاف يف اإلف إســرتاتيجية لقطــاع األوق
ــن يف  ــدرات العامل ــر ق ــة إىل تطوي ــا الحاج ــل بها،وأيض التعام
ــات  ــركات أو الجه ــة الش ــة إىل قل ــي تقنيًا،إضاف ــاع الوقف القط
ــي  ــي والت ــاع الوقف ــة بالقط ــج الخاص ــذة للرام ــيطة املنف الوس

ــم احتياجــه«. تفه

وقدّمــت ورقــة العمــل )١١( نموذجــا ألبــرز املجــاالت التــي عملت 
عليهــا أوقــاف نــورة املاحــي، ومنهــا علــى ســبيل املثــال:« 
االلكرتوني،املحتــوى  والوقــف  الوصيــة  املواقع،نظــام  منصــة 
االلكرتونية،منصــة  املنح،األلعــاب  إدارة  الدعوي،أنظمــة 
الجهــات  مــع  للتعــاون  اســتعدادهم  إىل  الترعات«ملمحــا 
الوقفيــة ونظــار األوقــاف للتعــاون يف مختلــف املجــاالت ســواء 
الحلــول  إيجــاد  أو مــن خــال  باالستشــارات  أو  بالتوعيــة 

للماحظــات. العمليــة 

ــنة  ــاء س ــك إىل إحي ــا ذل ــال عملن ــن خ ــعى م ــاف:« نس وأض
ــى أفضــل الوجــوه  ــة عل ــة محــب النفق ــة ودالل ــف والوصي الوق
والطــرق لاســتثمار األخــروي ، مــن خــال تقديــم عمــل 
ــوادر بشــرية  ــا ، بواســطة ك ــاف والوصاي ــي يف مجــال األوق مهن
مــن  محــدد  نمــوذج  متقنة،عــر  إداريــة  وأنظمــة   ، مؤهلــة 
ــز، ثــم  ــن الفرص،ومشــاركة األمي خــال البحــث البحــث ع

دراســة الجدوى،واعتمــاد املشــروع بعــد ذلك،والتعــاون مــع 
الشــريك«،الفتا إىل أن رســالتهم تتمثــل يف  اســتثمار املســتقبل 
ــدة،  ــاف خال ــن الواقفــن مــن تأســيس أوق ببيــت خــرة يُمّك
ويقــدم حلــواًل وقفيــة متكاملــــــة، يســاهم بفاعليــة يف تطويــر 
ــة عمــل  ــة وبيئ ــاءات متخصصــة فاعل ــاف، مــن خــال كف األوق

ــة«. متعلم

وتــاه نائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة للمكاتــب اإلستشــارية  
ــن  ــور إيهــاب ب ــز الدكت ــة للتمي ــاد العربي -  رئيــس شــركة امله
ــاف  ــوان  »األوق ــل بعن ــة عم ــدم ورق ــذي ق ــة وال حســن أبوركب
وتنميــة املراكــز البحثيــة والدراســات « ، والــذي تنــاول تعريــف 
البحــث العلمــي ،  ومراكــز البحــث العلمــي ، البحــث العلمــي 
مؤشــر لتقــدم الــدول،  والبحــث العلمــي يف التاريــخ اإلســامي، 
ــي  ــم العرب ــي يف العال ــث العمل ــن للبح ــع الراه ــاول الوض وتن
واســباب ضعفــه  ، وركــز علــى دور البحــث العلمــي يف اململكــة 
ــود  ــي تق ــات الت ــرز الجه ــا يشــكله وأب ــة الســعودية  وم العربي

البحــث العلمــي .
وأضــاف عــن أهميــة إســتثمار امــوال األوقــاف يف مشــاريع 
ــة  ــات البحثي ــرز الكيان ــة، وأب ــة والتكنولوجي ــوث العلمي البح
التــي يمكــن صــرف ريــع األوقــاف فيهــا وتســاعد يف نمــو 
البحــث العلمــي  ، وقــدّم صيــغ إنشــاء االوقــاف علــى البحــث 

ــي. العلم

ــب  ــية تطالـ ــرية تونسـ خبـ
بإنشـــاء  مكـــة  مؤمتـــر 

مصـــارف وقفيـــة 
عبــد  بنــت  آمــال  الدكتــور  طالبــت 
التونســية  الجمعيــة  رئيســة   ، الوهــاب 
املاليــة اإلســامية، بإنشــاء مصــارف وقفيــة 
الضروريــة  التمويــات  لتوفــر  تعاونيــة 
للمشــاريع التنمويــة، وذلــك من أجــل النمو 
االقتصــادي وتحقيــق الرفــاه االجتماعــي، 
جــاء ذلــك اثنــاء تقديمهــا ورقــة عمــل 
بعنــوان »دور املصرفيــة اإلســامية يف تنميــة 
ــات  ــن فعالي ــاءت ضم ــي ج ــف« والت الوق
ــد بمكــة  ــاف املنعق املؤتمــر اإلســامي األوق

ــة املكرم

ضوابــط   7 آمــال  الدكتــورة  وحــددت 
موافقــا  أجــل  مــن  الوقــف  الســتثمار 
ــى  ــة عل ــي  املحافظ ــريعة، وه ــكام الش ألح
ودوام  بقــاء عينــه  بمــا يحقــق  املوقــوف 
نفعــه، وكذلــك العمــل بشــروط الواقــف، 
وأيضــا اســتثمار الفائــض مــن الريــع يف 
الريع،وبيــان  تنميــة األصــل أو يف تنميــة 
جــواز اســتثمار املخصّصــات املتجمّعــة مــن 
الريــع للصّيانــة،وأن تكــون صيــغ االســتثمار 
ــرورة  ــع ض ــروع، م ــال مش ــروعة ويف مج مش
ــتثمار،  ــات االس ــن عملي ــا ع ــاح دوري اإلفص
ــع  ــك  بتنوي ــر وذل ــل املخاط ــة إىل تقلي إضاف
الضمانــات  االســتثمار،وأخذ  مجــاالت 

العقــود. ،الكفاالت،وتوثيــق 

 كمــا بينــت الدكتــورة آمــال يف ورقــة العمل، 
النقدي،هــي  الوقــف  لتنميــة  طــرق   )4(
املباحة،املصــرف  باألســهم  )املتاجــرة 
أن  إىل    الوقفي،املضاربة،املشــاركة(،الفتة 
ــة،  ــاءة مالي ــن م ــا م ــا عنده ــارف بم املص
وخــرة يف حفــظ األمــوال واســتثمارها، وبمــا 
تقدمــه مــن خدمــات راقيــة ملــا يتوفــر لديها 
مــن كفــاءات إداريــة وتقنيــات حديثــة هــي 
الحليــف املوضوعــي والســند القــوي للوقف 
يف ســعيه لتثمــر أصولــه أو توزيــع ثمرتهــا، 
فهــي تًموّلــه عنــد الحاجــة وتحفــظ أموالــه 

ــرة«. ــد الوف ــه عن وتســتثمرها ل

حديثهــا  خــال  مــن  آمــال  وعرّفــت 
ــة  ــط املصرفي ــر ، ضواب ــاركن يف املؤتم للمش
اإلســامية ليطمــأن نظــار األوقــاف مــن 
املصرفيــة  الخدمــات  شــرعية  ناحيــة 
تقديــم  الضوابــط  تلــك  مــن  بقولهــا:« 
للضوابــط  وفقــا  املصرفيــة  املعامــات 
ــك  ــة دينية،وكذل ــود مرجعي ــرعية بوج الش
ــة  ــل املخاطرة،إضاف ــح بتحم ــتحقاق الرب اس
إىل االرتبــاط باالقتصــاد الحقيقــي« كمــا 
اســتعرضت الدكتــورة امــال نمــوذج  البنــك 
ــث  ــتدام، حي ــف مس ــوذج وق ــي كنم الوقف
قالــت:« هــو شــركة مســاهمة غــر ربحيــة 
ــهم  ــن األس ــدد م ــمالها إىل ع ــم رأس ينقس
الوقفيــة التــي تطــرح علــى االكتتــاب العــام 
ويحــدد للســهم أصغــر ســعر ممكــن لفســح 

املجــال للجميــع لاكتتــاب
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ــس  ــن يون ــدس حس ــا املهن ــر عرضه ــدة للمؤتم ــة جدي ــة نكه ــة النيوزالندي ــت التجرب أضف
بــن يونــس - األمــن العــام لألوقــاف النيوزالنديــة والتــي تناولــت ااالســتفادة القصــوى مــن 
أضاحــي مســلمي العالــم الغربــي ، و قيمــة امُلهــدر مــن أضاحــي مســلمي العالــم الغربــي،  ) 
ــررات  ــغيلية ، مُ ــرعية والتش ــب الش ــة ـ الجوان ــة األضحي ــات( خصوصي ــات والتحدي املعوق
تملــك املــزارع الوقفيــة ، وعناصــر هندســة التمويــل الوقفــي،  و )الصنــدوق الوقفــي الذكــي( 
وقــف النقــود املؤقــت ، وقــف النقــود الدائــم ، مرحلــة إطفــاء الصكــوك الوقفيــة ، بعــد مرحلــة 

ــح »ذكــي« . إطفــاء الصكــوك الوقفيــة ، املدلــول االقتصــادي مُلصطل
)اإلنجــازات( صــدور التشــريع بماليزيــا ، التعاقــد علــى التأصيــل الشــرعي ، صــدور التأصيــل 
التشــريعي ، ورش العمــل ـ ورشــة عمــل الصكــوك الوقفيــة األوىل والثانيــة والثالثــة والرابعــة ، 
اعتمــاد مجلــس علمــاء »إســرا« للتأصيــل الشــرعي ، أفضــل نمــوذج للمــزارع الوقفيــة ـ مــزارع 

حليــب األغنــام.
وكانــت خاتمتــه بمجموعــة مــن التوصيــات ابرزهــا هــي ضــرورة أن تضطلــع هيئــات األســواق 
املاليــة يف العالــم اإلســامي بمســؤوليتها االجتماعيــة يف تهيَئــة البيئــة التشــريعية الازمــة وإصــدار اللوائــح واإلجــراءات الضروريــة لدمــج األوقــاف يف 
األســواق املاليــة بالتعــاون مــع مســؤولو األوقــاف يف العالــم اإلســامي مــع األســواق املاليــة لتهيئــة املجــال لابتــكار وفتــح آفــاق جديــدة لألوقــاف للقيــام 

بدورهــا التنمــوي(.

التجربة النيوزالندية يف هندسة الصكوك الوقفية

500 خبـــري يف األوقـــاف يطلعـــون علـــى جتربـــة اإلســـكان التنمـــوي
ــف وعــدم حصــره  ــع الوق دعــت إىل تنوي

ــة ــاالت االجتماعي ــى املج عل
علــى  يطلعــون  األوقــاف  500 خبــر يف 

التنمــوي اإلســكان  تجربــة 

برنامــج  علــى  العــام  املشــرف  أكــد 
اإلســكان،  بــوزارة  التنمــوي  اإلســكان 
األســتاذ عبــد اهلل بــن محســن النمــري، 
ان الرنامــج يتكامــل يف اســرتاتيجيته 
وبرامــج  الربحــي  غــر  القطــاع  مــع 
انــه  حيــث  االجتماعيــة،  املســؤولية 
يســتهدف تحقيــق نتائــج اجتماعيــة 
وتعزيــز  الفقــر  كمكافحــة  واقتصاديــة 
ــط االجتماعــي وتمكــن  الوصــول  الرتاب
والصحــة،  التعليــم  مثــل  للخدمــات 
املائــم  الســكن  توفــر  عــر  وذلــك 

املجتمــع األشــد حاجــة يف  لألســر 

التــي قدمهــا  الورقــة  ذلــك  يف  جــاء 
النمــري ، ضمــن فعاليــات أعمــال املؤتمــر 
الثانــي لألوقــاف اإلســامية،  والتــي 
انطلقــت يف مكــة املكرمــة بحضــور 500 
خبــر ومتخصــص يف الوقــف واالقتصــاد ، 
مــن أكثــر مــن 50 دولــة إســامية ، حيــث  
قــدم النمــري، عرضًــا مرئيًــا عــن مبــادرة 
اإلســكان التنمــوي وتاريــخ تأسيســها 
وشــريحة املســتهدفن مــن برامجهــا، 
أنجــزت  التــي  الخطــوات  إىل  إضافــة 

حتــى اآلن 

اإلســكان  مبــادرة  ان  النمــري  وأكــد 
وزارة  جهــود  ضمــن  تأتــى  التنمــوي 
اإلســكان علــى معالجــة جميــع املشــاكل 
املتعلقــة بقطــاع اإلســكان، وهــو األمــر 
الــذي أدى إىل تنــوع الرامــج واملبــادرات 
الشــرائح  جميــع  تســتهدف  التــي 
الســيما فئــة ذوي الدخــل املحــدود، وهــم 
مــن توليهــم الــوزارة اهتمامهــا وتضعهــم 
اإلســكان  برامــج  االعتبــار  محــل 
ــع  ــوزارة مطل ــا ال ــي أطلقته ــوي الت التنم

العــام الجــاري.

ــى  ــادرة تعتمــد عل ــال النمــري، ان املب وق
اإلســكان  األول  رئيســين،  برنامجــن 
الســكن  توفــر  إىل  ويهــدف  امليســر، 
املائــم ملســتفيدي الضمــان االجتماعــي 
ومــن ال ينطبــق عليهــم شــروط الحصــول 
علــى ســكن بمقابــل مــادي، والثانــي 
ــم  ــتهدف دع ــي، ويس ــكان التعاون اإلس
تأســيس جمعيــات تعاونيــة لإلســكان، 
ومخصوصــة،  متجانســة  فئاتًــا  تضــم 
منــذ  اســتطاعت  املبــادرة  ان  كاشــفا 
اإلعــان عنهــا يف الربــع الثانــي مــن 
عــام 20١7 م ، تأمــن قرابــة ١5,000 وحــدة 
غــر  القطــاع  مــع  بالتعــاون  ســكنية، 
تــم  ســكنية  وحــدة   24,000 و  الربحــي، 
جمعيــات  مــع  بالتعــاون  تأمينهــا 

التعاونــي. اإلســكان 

تتــكأ  املبــادرة  ان  النمــري،  وأوضــح 
»كاشــف« وهــي أداة تحليــل متقدمــة 
بشــكل  وتعرضهــا  البيانــات  تصــور 
دقيــق بحيــث ترصــد االحتيــاج الفعلــي 
علــى  اعتمــادا  للمواطنــن،  املكانــي 
قواعــد بيانــات املســتفيدين لــدى وزارة 
االســكان )إســكان( واألراضــي املتوفــرة 
مــن  املســتفيدين  بيانــات  وقواعــد 
الضمــان االجتماعــي ، كمــا تعمــل املبادرة  
علــى تطويــر البيانــات املتاحــة لتشــمل 
قواعــد بيانــات الخدمــات القريبــة مــن 
كالخدمــات  املســتفيدين  تجمعــات 
الصحيــة والتعليميــة، واملنظمــات غــر 
الربحيــة وبرامــج املســؤولية االجتماعيــة 
مــا يســاعد  وهــو  الخــاص،  بالقطــاع 
ــتثمار  ــرار االس ــاذ ق ــن اتخ ــى تحس عل
الســكني حســب الطلــب يف كل منطقــة

الصنــدوق  عــن  النمــر  تحــدث  كمــا 
ــوة  ــه خط ــرا ان ــكان، مش ــي لإلس الوقف
ــي  ــاون الت ــرة التع ــل مذك ــة لتفعي عملي
لجنــة  مــع  اإلســكان  وزارة  وقعتهــا 
وبنــك  الريــاض  غرفــة  يف  األوقــاف 
وذلــك  بجــدة،  اإلســامي  التنميــة 

بخصــوص التعــاون بــن الطرفــن يف 
مجــال اســتدامة مــوارد مبــادرة اإلســكان 
التعاونــي وزيــادة املــوارد املاليــة لهــا عــر 
األوقــاف، وذلــك بإنشــاء صنــدوق وقفــي 
يتيــح للجميــع املشــاركة فيــه، ســيما ان 
هنــاك تصــور بــان مــن يوقــف البــد ان 
يكــون غنيــا، وهــو تصــور خاطــئ، حيــث 

ــيط ــغ بس ــف مبل ــن ان توق يمك

املهتمــن  كلمتــه،  يف  النمــري  ودعــا 
ــف  ــاالت الوق ــع مج ــاف، إىل تنوي باألوق
وعــدم حصرهــا على املجاالت االســامية 
ــج دراســة  ــة، مســتعرضا نتائ واالجتماعي
ــف  ــق الوق ــوع صنادي ــول تن ــة ح معياري
ــي  ــامية والت ــدول اإلس ــن ال ــدد م يف ع
الــدول  معظــم  افتقــاد  عــن  كشــفت 
ألوقــاف تعتنــي بالتنميــة االقتصاديــة 
كالزراعــة والصناعــة والســياحة وغرهــا 
ــرة،  ــات الفق ــكان املجتمع ــة إىل إس إضاف
وهــو األمــر الــذي مــن املهــم الرتكيــز 

ــة. ــرتة املقبل ــه يف الف علي

تجــدر اإلشــارة، أن “اإلســكان التنمــوي”، 
هــي مبــادرة أطلقتهــا وزارة اإلســكان، 
الضمــان  الســكن ملســتفيدي  لتأمــن 

ــاون  ــل التع ــث يتكام ــي؛ بحي االجتماع
ــاع  ــع القط ــكان م ــن وزارة اإلس ــا ب فيه
غــر الربحــي يف تقديــم برامــج تنمويــة 
مختلفــة للشــرائح املســتهدفة، ال تقتصــر 
ــم  ــل وتمكينه ــكانهم؛ ب ــى إس ــط عل فق
ــه  ــت علي ــا نص ــًا مم ــم؛ انطاق وتأهيله
مســاهمة  رفــع  بخصــوص   2030 رؤيــة 
القطــاع غــر الربحــي يف الناتــج املحلــي 

ــي  ــر النفط ــي غ اإلجمال

مســاندًا،  طريقــًا  املبــادرة  وتعتــر 
يســتهدف توفــر الســكن للفئــات غــر 
حيــث  تأمينــه،  علــى  ماديــًا  القــادرة 
تعمــل وزارة اإلســكان علــى إيجــاد منصة 
انطــاق لتعزيــز التعــاون بــن املصــارف 
واملؤسســات املاليــة، والشــركات الكــرى 
التعاونيــة  والجمعيــات  ناحيــة،  مــن 
ــة  ــة يف قطــاع اإلســكان مــن ناحي العامل
الســكن،  مشــروعات  لدعــم  أخــرى، 
كبــرة،  واقتصاديــة  فوائــد  وتحقيــق 
املســتهدفة  الفئــات  علــى  تنعكــس 
يف تأمــن الســكن لهــا، وثانيــًا علــى 
القطــاع  العمــل يف شــركات  انتعــاش 
ــف  ــن الوظائ ــدد م ــر ع ــاص، وتوف الخ

للمواطنــن.
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ورقة عمـــل الصناديق االســـتثمارية لألوقاف  - فرصـــة  وضرورة

جتربة أوقاف الشيخ سليمان الراجحي إلدارة وتثمري األوقاف على طاولة مؤمتر مكة

تنــاول املهنــدس محمــد بــن طــال عــرب - الرئيــس التنفيــذي 

ــق  ــوان » الصنادي ــل بعن ــة عم ــتثمار ورق ــليمانية لاس ــة الس ملجموع

ــب  ــت نس ــي تناول ــرورة« والت ــة  وض ــاف - فرص ــتثمارية لألوق االس

ــتثمار  ــة االس ــة، و مركزي ــتثمارات الوقفي ــن اإلس ــدة م ــاح العائ األرب

بالنســبة لألوقــاف بالحديــث النبــوي )قــال صلــى اهلل عليــه وســلم 

يف الحديــث املشــهور لعمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه »إن شــئت 

حبّســت أصلهــا وســبّلت ريعهــا( و الصناديــق االســتثمارية املرخّصــة، 

و نقــاط التقــاء األوقــاف بالصناديــق االســتثمارية، و فوائــد اســتثمار 

األوقــاف عــن طريــق الصناديــق االســتثمارية، و فوائــد وفــرص إنشــاء 

الشــركات لصناديــق اســتثمارية مائمــة الحتياجــات األوقــاف،  

ــوال  ــي ألم ــتثمار املؤسس ــة االس ــة بأهمي ــة والتوعي ــركات املالي ــاف يف الش ــابات األوق ــح حس ــراءات فت ــهيل إج ــى بتس وأوص

األوقــاف وتشــجيع الشــركات املاليــة علــى إنشــاء صناديــق اســتثمارية لألوقــاف واخــرًا رفــع كفــاءة القائمــن علــى اســتثمارات 

ــدرّة للدخــل. ــة م ــق عقاري ــاف إىل صنادي ــل األوق ــة لتحوي ــة املائم ــارات القانوني ــاف ودراســة الخي األوق

ــة،  ضِمــن سلســلة التجــارب الوقفي
اإلســامي  املؤتمــر  اســتعرض 
ــليمان  ــاف س ــة اوق ــاف، تجرب لألوق
الراجحــي ، حيــث قــال الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة أوقــاف ســليمان 
ــاد  ــور زي ــة، الدكت ــي القابض الراجح
قــرار  أن  الحقيــل،  عثمــان  بــن 
عديــدة،  بمراحــل  مــر  التأســيس 
أســس،  ثاثــة  علــى  اعتمــادا 
القانونــي  والوضــع  اإلدارة  أبرزهــا 

واالســتثمار.
ــيس  ــرار التأس ــل إن ق ــال الحقي وق

أن  مبينــا  فقــط،  االنطاقــة  كان 
وقتــا  أخــذت  التأســيس  مراحــل 
لصياغــة رؤيــة األوقاف ورســالتها اىل 
جانــب اآلليــة التــي يجــب أن تعمل 
تقدمهــا،  التــي  والخدمــات  بهــا 
أصبحــت  التجربــة   إن  مشــرا 
ــتفادت  ــا اس ــا؛ كونه ــا مثالي نموذج
خــرات  مــن  التأســيس  عنــد 
ذوي  واملتخصصــن  املستشــارين 

الخــرة والــرأي يف هــذا املجــال.

لــه  الوقــف  أن  الحقيــل  وأوضــح 

ــن  ــف وع ــن الواق ــتقلة ع ــة مس ذم
املســتفيد مــن الوقــف، وهــذا مــا 
ذهــب اليــه جمهــور علمــاء املذاهــب 
األربعــة، مبينــا أن ذلــك مطبــق ايضا 
الوقــف  وان  العامليــة  التجــارب  يف 
بذاتــه يعــد شــخصية اعتباريــة وفقــا 
ــق  ــور العلمــاء، لــه الح ــرأي جمه ل
مشــرا  ويســتدين،  يديــن  ان  يف 
ــيخ  ــف الش ــك وق ــا لص ــه وفق اىل أن
ســليمان الراجحــي انــدرج تحــت 
ــن  ــج ع ــا نت الشــركة القابضــة كل م
توزيــع أمــاك الشــيخ ســليمان مــع 
أفــراد اســرته، وأصبحــت الشــركة 
القابضــة بذلــك الــذراع االســتثمارية 

لألوقــاف.

وحــول آليــة العمــل قــال الحقيــل 
إنــه تــم اطــاق مشــروع استشــاري 
ــام  ــكل الع ــع الهي ــام ١432 لوض يف الع
األساســي  ونظامهــا  لألوقــاف 
وحــدات  صاحيــات  وتحديــد 
األوقــاف وآليــة العمــل والحوكمــة 
واإلدارة، ومــا اىل ذلــك مــن لوائــح 

ــن  ــأ ع ــث نش ــة، حي ــة تنظيمي وأدل
مكونــات،  ثاثــة  املشــروع   هــذا 
ــة،  ــة العام ــارة واالمان ــس النظ مجل
اململــوك  االســتثماري  والقطــاع 
لألوقــاف ممثــا بالشــركة القابضــة 
والقطــاع  التابعــة،  والشــركات 
الخــري وهــو مســتقل عــن القطــاع 
حســب  ومرخــص  االســتثماري، 

انظمــة اململكــة يف هــذا املجــال.

وأشــار  الحقيــل اىل النفــع الناتــج 
مــن األوقــاف للمجتمــع مــن خــال 
الجهــات التــي تمولهــا األوقــاف، 
ــي  ــليمان الراجح ــة س ــل مؤسس مث
ــن مشــاريع  ــا م ــا يتبعه ــة وم الخري
وبرامــج رائــدة، أخــرى كمــا قــدّم  
نصــا  التجربــة  ختــام  يف  الحقيــل 
مــن صــك الوقــف والــذي أشــار انــه 
ــهم يف  ــن أس ــه كل م ــمل يف وقف يش
انشــاء هــذا الوقــف بجهــد أو رأي 
أو مشــورة، وكل مســؤول قــدم دعمــا 
أو ذلــل عقبــة رغبــة يف إنجــاح هــذه 

ــا ــاف ورعايته األوق
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اجللسة الرابعة

ـــر ـــة B2B باملؤمت ـــاءات الثنائي ـــار اللق ثم
ــر  ــات املؤتم ــن فاعلي ــت ضم ــي نظم ــة الت ــاءات الثنائي ــرت اللق أثم

اإلســامي لألوقــاف يف دورتــه الثانيــة عــن أتفــاق تعاون مشــرتك بن 

ــة   ــع األتفاقي ــة املفتوحــة وأكاديمــة الوقــف وتــم توقي الجامعــة العربي

أثنــاء املؤتمــر  وقــام بالتوقيــع  عليهــا كل مــن ســعادة الدكتــور غــازي 

فليمبــان - مديــر الجامعــة العربيــة املفتوحــة، وســعادة املهنــدس خالــد 

الناصــر - رئيــس مجلــس إدارة اكاديميــة الوقــف. وكان ذلــك لتوقيــع 

ــوم  ــة ودبل ــج تطويري ــم برام ــر وتقدي ــرتك لتطوي ــم مش ــرة تفاه مذك

وبكالريــوس يف مجــال األوقــاف 

املؤمتر اإلسامي لألوقاف - الدورة الثانية يف أرقام 

مكـــة حتتضـــن أول مـــزاد عاملـــي ملبـــادرات املشـــاريع الوقفيـــة
لتحقيــق  الســعي  منطلــق  مــن 
اهــداف املؤتمــر اإلســامي لألوقــاف 
االســهامات  تعزيــز  أبرزهــا  ومــن 
التنمويــة لألوقــاف بمــا يخــدم رؤيــة 
ــادرات  ــاريع ومب ــروج بمش 2030، والخ
للتنفيــذ  قابلــة  تنمويــة  وقفيــة 
العامــة  األمانــة  اتاحــت  مباشــرة، 
ــن  ــه م ــتعراض مجموع ــر اس للمؤتم
ــة  ــة تنموي ــاريع وقفي ــادرات ملش املب
و أخــرى تختــص بخدمــة ضيــوف 
الرحمــن، لعرضهــا علــى الواقفــن 
واملســتثمرين  االعمــال  ورجــال 
لتبنــى  بينهــم  فيمــا  للتنافــس 

مبــادرة او أكثــر.
املنظمــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
للمؤتمــر املهنــدس محمــود العوضي، 
ان األمانــة العامــة للمؤتمــر عقــدت 
أحــد  مــع  اســرتاتيجية  شــراكة 
املتخصصــة  االستشــارية  الجهــات 
يف مجــال الدراســات واالستشــارات 
ــاء  ــداد ألنش ــا يف االع ــوم بدروه لتق
هــذه املشــاريع بعــد تحديدهــا وبــدا 

عمــل دراســة جــدوى الخاصــة بــكل 
الكامــل  ملفــه  وتجهيــز  مشــروع 
املوافقــات  واخــذ  يلــزم  مــا  بــكل 
مرحلــة  عنــد  وقوفــا  والرتاخيــص 
ــا  ــال املشــروع مبين ــل راس م تحصي
انــه تــم تحديــد تاريــخ بــدأ العمــل 
لذلــك ابتــداء مــن االحــد 3 ديســمر 
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املؤتمــر  ان  العوضــي،  وأوضــح 
بــاب  فتــح  لألوقــاف  اإلســامي 
املؤسســات  لجميــع  املشــاركة 
واالفــراد املهتمــن بالوقــف لتحقيــق 
مفهــوم الشــراكة يف العمــل التنمــوي 
ان  مشــرا  لألوقــاف،  والتطويــري 
املطروحــة  واملشــاريع  املبــادرات 
ونمــاذج  جديــدة  رؤيــة  قدمــت 
ــاف  ــر االوق ــة لتحســن وتطوي نوعي
النمــاذج  أحــدث  وفــق  وتنميتهــا 
وبمــا يتناســب مــع القضايــا املعاصــرة 
وهــو مــا ســوف يســهم يف نجاحهــا 

. مســتقبليا
وقــد تــم عــرض مبــادرات لســتة 

ــة  ــة بالصح ــة مختص ــق وقفي صنادي
الدراســات  و  االدويــة  وصناعــة 
التعليــم  و  واالبتــكار  واألبحــاث 
ــات  ــة والرمجي ــب و التقني والتدري
و املشــاريع االجتماعيــة ، وحاضنــات 
ــم  ــا ت ــة، كم ــر املنتج ــال واالس االعم
وهــي  مبــادرات  ســبعه  تقديــم 
ــاث  ــة يف ث ــز حضري ــاء 3 مراك انش
ــض  ــي لبع ــتثمار الزراع دول، و االس
ــة يف عــدد مــن  ــة اإلغاث أمــاك هيئ
مرافــق   5 عــدد  انشــاء  و   الــدول 

و  الــدول  مــن  عــدد  يف  صحيــة 
االســتثمار يف أمــاك هيئــة اإلغاثــة 
اىل  إضافــة  التعليمــي،  املجــال  يف 
األوقــاف  اســرتاتيجي  مبــاردة 
و  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي 
ــة  ــي بمك ــم األجنب ــة التعلي أكاديمي
املكرمــة و وقــف توعيــة خدمــات 
وقــف  و  الرحمــن  ضيــوف  مســار 
توعيــة تدريــب ضيــوف الرحمــن يف 
ــوف  ــة ضي ــادرة خدم ــم،  ومب باده

الرحمــن.
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