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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

على   والسالم  والصالة  وحده  هلل  وحبيبناالحمد  رسولنا  بعده  نبي  ال  وعلى    من    آله محمد 

 وصحبه أجمعين:

هللا من  الحرام  هنا  ومن  بتوفيق  هللا  بيت  جوار  ومن  والسالم  اإلسالم  املؤتمر   أرض  ُعقد 

افق 1442ذو القعدة    7-6اإلسالمي لألوقاف في دورته الثالثة وذلك يومي األربعاء والخميس   ه املو

.2021يونيو  16-17
ً
 وحتى الرابعة عصرا

ً
 م من الساعة العاشرة صباحا

الزمان املكان وشرف  املؤتمر شرف  لهذا  اجتمع  باألوقاف،    حيث  املتعلق  املوضوع  وقد وشرف 

أصحاب  نخبة من  و   أوقاف الدول اإلسالمية  وزراءأصحاب املعالي  من    عددحظي املؤتمر بمشاركة  

في    املعاليو الفضيلة   واملختصين  واملمارسين  والخبراء  واالقتصادية  األكاديمية  والشخصيات 

وحضر  األوقاف،  )  املؤتمر   مجال  من  اإلسالمية  7800أكثر  الدول  كافة  من  ومشاركة  مشارك   )

 
ً
ب  افتراضيا إلى الحضور الفعلي املحدود  عن  وفق عد حسب إحصائيات موقع اليوتيوب إضافة 

 .املتبعة االحترازيةاإلجراءات 

وقد شرفت األمانة العامة للمؤتمر واملشاركون فيه برفع أسمى آيات الشكر ملقام خادم الحرمين 

العظيمة في  على جهوده    –حفظه هللا ورعاه    –العزيز آل سعود    الشريفين امللك سلمان بن عبد

 وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وعنايته حف
ً
ه هللا ظخدمة اإلسالم واملسلمين عموما

ورعاه على وجه الخصوص باألوقاف وحفظ السنة النبوية، وكذلك الشكر لصاحب السمو امللكي  

لكي  ولصاحب السمو امل  – ظه هللا ورعاه  فح  –العزيز ولي العهد    األمير محمد بن سلمان بن عبد

الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة املكرمة حفظه هللا   –  األمير خالد 

 .ورعاه
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إلى إبراز أهمية الوقف وأثره في تفعيل التنافسية االقتصادية واالجتماعية والنظم    هدفوي املؤتمر 

الوقفية وسبل تنمية مواردها، كما يهدف املؤتمر إلى تعزيز الوعي املجتمعي بنماذج األوقاف التنموية  

يع وقفية تنموية  واملجتمعية، واإلسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لألوقاف، وطرح مشار 

مبتكرة واقعية ومستقبلية، وطرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه األوقاف، وتبادل  

الخبرات وأفضل املمارسات الوقفية وسبل تكيفها في الدول االسالمية، واألوقاف ومشاركتها في حل  

 التحديات االقتصادية لجائحة كورونا. 

 

املؤتمر على أرب الذكية إلدارة وقد اشتمل  العمل  القضاء واألوقاف، وأنظمة  عة محاور رئيسية: هي 

 األوقاف، والحوكمة والهياكل التنظيمية، واملقاصد االجتماعية واالقتصادية والتنموية للوقف. 

  
ً
وقد ُعقد في املؤتمر خمس جلسات أربع منها تمثل محاور املؤتمر شارك فيها أكثر من عشرين متحدثا

  
ً
علمية في محاور املؤتمر، كما اشتمل برنامج املؤتمر على متحدثين رئيسيين وعدد من  قدموا أوراقا

ورش العمل وأوراق العمل املستقلة، باإلضافة إلى جلسة وزارية افتراضية لعدد من وزراء األوقاف في 

   اإلسالمية وجلسة افتتاحية شارك فيها معالي األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي.الدول 

 

معالي أ.د. سعد بن ناصر فضيلة الشيخ |    برئاسة  القضاء واألوقافعن  الجلسة األولى للمؤتمر  كانت  و 

 . عضو هيئة كبار العلماء ومستشار في الديوان امللكي –الشثري 

أ.د علي   |  الجلسة الثانية عن املقاصد االجتماعية واالقتصادية والتنموية للوقف برئاسة معاليتلتها  

 . أستاذ الدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةملة بن إبراهيم الن

ات بيعر وائل    أ.د.  |  برئاسة معاليالجلسة الثالثة فكانت حول أنظمة العمل الذكية إلدارة األوقاف  تلتها  

  -األوقاف في اململكة األردنية الهاشمية  وزير
ً
 سابقا

العزيز   أسامة بن عبد|  ثم الجلسة الرابعة حول الحوكمة والهياكل التنظيمية برئاسة معالي املهندس  

 نائب وزير الصناعة والثروة املعدنية.  –الزامل 
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بها  هاتال  وشارك  اإلسالمية  الدول  في  األوقاف  عن  افتراضية  وزارية  الخامسة جلسة  وزير   الجلسة 

 يوسف بلمهدي   د. |  معالي    الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةبالشؤون الدينية واألوقاف  

 .حمدأ نصر الدين بن مفرح  | معالي األستاذ جمهورية السودان -وزير الشؤون الدينية واألوقافو 

 

نحو  ورقة بعنوان "الرحمن السنوس ي ب  أ.د عبدكما اشتمل برنامج املؤتمر على متحدثين رئيسيين هما  

األوقاف كأحد أهم  "محمد حمدي عمر بعنوان    |  األستاذو "  نموذج مطور لرقابة القضاء على األوقاف

 ."االستثمارات البديلة

 

 ستقلة وهي: املعمل الأوراق  عدد منوتضمن املؤتمر تقديم 

 . الجويرةمشاري بن فهد  قدمها سعادة م. "وممكنات األوقاف ت“محفزا عمل ورقة  .1

 .الرحمن الجريوي  قدمها سعادة د. عبدحماية األوقاف في الشريعة والنظام"  " عمل ورقة .2

 .سعود بن صالح كاتب ا د.ـ قدمه القوة الناعمة للوقف"ورقة عمل  .3

قدمها سعادة    "األوقاف ومشاركتها في حل التحديات االقتصادية خالل الجائحة"ورقة عمل   .4

 يم. شر  بن  . حسند

األوقاف"   عمل  ورقة .5 لتمويل  كرافد  التقنية  باستخدام  الجماعي  التمويل  "ممارسات    عن 

 . م. سعيد اليزيدي قدمها سعادة 

  سعادة قدمه    "املكرمةفرصة إنشاء وقف املدينة الذكية للغذاء بمكة  عرض حول "تقديم    .6

 . شاكر الحارثي أ.
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 لثوبعد تتابع الجلسات فإن اللجنة العلمية للمؤتمر يسرها أن تقدم لكم "إعالن مكة الثا

 لألوقاف"

  :
ً
  مهمة من توصيات    ى والثانية األول  يه تأكيد االستمرار في العمل على ما حظي به املؤتمر في نسختأوال

   وخالصتها: لثة ودمجها مع توصيات النسخة الثا 

وتطويرها   .1 بها  والعناية  املدنية  الحضارة  ورافعة  املجتمعية  التنمية  قاطرة  اإلسالمية  األوقاف 

 واملحافظة عليها أمانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل أمانتها الجميع ويتعاون على تحقيقها كل

وقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور  واملؤتمر اإلسالمي لأل   ؛بحسب قدرته وتخصصه

 والتكامل وتوفير بيئة لتبادل املعلومات وتحفيز املبادرات وبناء الشراكات. 

  في   يسعى املؤتمر اإلسالمي لألوقاف بمشاركة الجميع الى اإلسهام من خالل العمل الوقفي النوعي .2

ال الرحمن في شتى املجاالت إلضافة رافد مجتمعي مع  جهود الضخمة املتميزة  خدمات ضيوف 

 التي تقدمها اململكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

  :
ً
إلى األمانة   إضافة عدد من وزارات وهيئات األوقاف من عدد من الدول اإلسالميةالعمل على  ثانيا

للمؤتمر طلب  العامة  دعوة  إرسال  الى  تسمية    إضافة  منل  ممثل تحديث  الحاليين   كل  أعضائها 

 الدولية القادمة. املحلية و  اتالستمرار العمل على مخرجات املؤتمر الحالي والتحضير للمؤتمر 

  :
ً
العمل مع مؤسسة األميرة العنود الخيرية الراعي الداعم وشريك التوصيات للمؤتمر الحالي في ثالثا

 . صياتعقد حلقات التركيز وورش العمل التي من شأنها تفعيل تنفيذ التو 

  :
ً
الهيئة العامة لألوقاف في اململكة العربية    التواصل والتنسيق والشراكة التعاونية مع راستمرا رابعا

خاصة وهيئات  و   السعودية  وزارات  عامة  كافة  اإلسالمية  الدول  في  والبنوك األوقاف  والشركات 

 
ً
 إلبداع.وا لإلنجاز  واملراكز املتخصصة لجعل املؤتمر نموذجا

  :
ً
لألوقاف  خامسا اإلسالمي  املؤتمر  ر   كافةيشكر  وعلى  العلمية  اللجنة  لجنة  أ أعضاء  رئيس  سهم 

مكة  األ  بغرفة  أ املكرمة  وقاف  وكذلك  سعادة  الفعر  حمزة  االستشاري   أعضاء.د  وكافة    املجلس 

 انتهى.       الشركاء والرعاة واملشاركين على دعمهم وتسخير جهودهم إلنجاح هذا املؤتمر.
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 ونقدم في ختام اإلعالن خالصة مركزة إلبراز ما تم استخالصه من جلسات املؤتمر وحواراته

 في دورته الثالثة توصيات املؤتمر اإلسالمي لألوقاف

 

أوال: التوصيات املتعلقة بالحلول االستثمارية والتمويلية لألوقاف، وفي هذا املسار انتظمت 

 :النحو التاليعلى التوصيات 

املالية   .1 العهد  نظام  إلصدار  باألوقاف  املختصة  الجهات  مع  للتعاون  املركزي  البنك  دعوة 

 ة.الخيرية والترخيص لها؛ للتنويع في األدوات والصيغ الخيرية املعاصر 

بأدوات  .2 يتعلق  فيما  العملية  املمارسات  أحدث  من  اإلفادة  إلى  الوقفية  املؤسسات  دعوة 

 التمويل وفي مقدمتها خيارات التقنية املالية الفنتك. 

 دعوة أصحاب االختصاص إلى استثمار األوقاف لدعم القوة الناعمة بمنتجات وقفية ذكية.  .3

املحافظ   .4 أصول  هيكلة  تحوالت  إعادة  مع  يتسق  بما  املخاطر  وتوزيع  الوقفية  االستثمارية 

 السوق.

تقنيات   .5 تجريبية إليجاد  بيئات  لتطوير  املال  أسواق  مع  للتنسيق  اإلشرافية  الجهات  دعوة 

 مالية مؤثرة في النمو باألوقاف. 

املنتجة   .6 واألسر  الشباب  لتشغيل  الذاتي  للتمكين  وقفية  صناديق  إنشاء  إلى  الدعوة 

 من التجارب الرائدة في هذا املجال. باالستفادة

لذلك   .7 متخصصة  وقفية  كيانات  قيام  خالل  من  الحسن  القرض  بأداة  الدفع  إلى  الدعوة 

 تستثمر التجربة السعودية القائمة. 

الدعوة إلى دراسة مبادرة انشاء مدينة الغذاء الذكية للحج والعمرة لتعظيم مساهمة القطاع  .8

 .الوقفي في خدمة ضيوف الرحمن
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 :
ً
 بـــ فقد أوص ى املؤتمر  التوصيات املتعلقة بالتنظيمات والبيئات التشريعية،ثانيا

لألوقاف   .1 املنظمة  والتشريعات  القوانين  تكون  اإلسالمية  أن  الدول  مكملة  في  بمجملها 

التنمية   في  األوقاف  تأثير  نطاق  توسيع  في  يسهم  وبما  الوقفي،  للقطاع  وداعمة  ومحفزة 

 اإلسالمية.االقتصادية واالجتماعية في الدول 

2.   
ً
أن تعطي القوانين والتشريعات املنظمة لألوقاف املساحة األكبر في تنظيم الوقف قانونيا

 للواقفين على الوقف
ً
 .لشرط الواقف تحفيزا

املواد التي تحفظ  على  التشريعات املنظمة للوقف  قواعد    زكتتر بأن    دعوة الجهات املشرعة .3

 . أصل الوقف وتضمن استدامته مع االخذ في االعتبار املتغيرات االقتصادية واالستثمارية

  :
ً
فقد ثالثا واملؤشرات،  واملعايير  والتقارير  بالدراسات  املرتبطة  بالتوصيات  يتعلق  وفيما 

 خلصت في اآلتي:

وقاف ومؤتمر سنوي ألفضل املمارسات الوقفية  إنشاء مركز إعالمي متخصص لهيئات األ  .1

 في مجال التأسيس واالستثمار، واإلدارة، والصرف، والتأثير. 

التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتفعيل دورها في تمكين ودعم نمو  .2

 األوقاف.

والحوكمة،   .3 الجودة،  متطلبات  لتحقيق  اإلسالمية  لألوقاف  التميز  معيار  واإلفصاح  بناء 

التميز   معايير  على  بناء  الوقفية  املمارسات  أفضل  استعراض  إلى  والدعوة  والشفافية، 

 الوقفية. 

دعوة الجهات الوقفية إلصدار تقارير دورية عن حجم ونمو األوقاف وأثرها ومساهمتها في   .4

 الناتج املحلي. 

 أصول ذات قيمة عالية.  والتأكيد بأنهاالبيانات واإلحصاءات والدراسات  الحث على بناء .5
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  :
ً
التوصيات املتعلقة باملحفزات واملمكنات لتحسين البيئة الوقفية، فقد أوص ى املؤتمر  رابعا

 بما يلي:

الواقفين واألوقاف  .1 تطوير منظومة تحفيز شاملة ترتقي بقطاع األوقاف من خالل تحفيز 

 وبيئة الوقف. 

 ازدهار املدن.بناء مؤشر ازدهار وتنمية األوقاف على غرار مؤشر  .2

: ما 
ً
 :يتعلق بالتوصيات املرتبطة بالقضاء واألوقافخامسا

املؤتمر املجاميع الفقهية والجهات ذات االختصاص إلقرار املبادئ العامة للعالقة    ىدع .1

 بين السلطة القضائية والتنفيذية في الوالية على األوقاف. 

املتعلقة باألوقاف    واملصطلحاتدعوة الجهات املشرفة على األوقاف الى تحرير املعاني   .2

 .واغراضها واعمالها

الق .3 والية  وربط  تأكيد  علىضرورة  و   ضاء  األوقاف  األوقاف  باستقاللية  املساس  عدم 

 االعتبارية.  وإثبات شخصيتها

دراسة تحسين مبادئ قضائية مناسبة في الدول اإلسالمية تساهم في التعامل مع شرط  .4

  الواقف في وقت الجوائح.

 . محكمة العناية بتوثيق الوقف وإثباته بطرق  .5

املاضية   .6 السنوات  في  املحاكم  على  املعروضة  القضايا  لدراسة  الجامعات  مع  التنسيق 

تماثل ما سبق لدرء الكثير من املنازعات    ل ا من وقوع مشاك يدفات  احترازيةألخذ إجراءات  

 حسين االداء الوقفي. تو 
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 للمقيمين فيها من غير رعاياها.

أجمعين اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه    ىهذا وصل

 والحمد هلل رب العاملين. 

 


