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 ادلإمتز اإلطاليً نألولبفرىصٍبد 

 

 

 

 ئعالٌ يكخ نألولبف
 احلًذ هلل، وانصالح وانظالو عهى رطىل اهلل وعهى آنه وصحجه وثعذ،

يهجط انىحً يف يكخ انطهز وانمذاطخ، ويٍ جىار أول ثٍذ وضع نهُبص، ويف شههز يٍ 

 انفٍصم خبنذ األيري ادلهكً انظًى صبحتاهلل احملزو، ئَعمذ ادلإمتز اإلطاليً نألولبف حتذ رعبٌخ 

يف يمز ثٍذ انزجهبرح  ادلكزيخ يكخ يُطمخ أيري انشزٌفني احلزيني خبدو يظزشبر عجذانعشٌش ثٍ

حمهزو  17 – 15 يهبثني انفهةح يفيكخ ادلكزيهخ  -ادلًهكخ انعزثٍخ انظعىدٌخ  يفادلكً "غزفخ يكخ" 
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جزًع ذلذا ادلإمتز شزف ادلكبٌ وشزف انشيبٌ وشزف ادلىضىع ادلزعهك ثبألولهبف. وساد لذ ئ

حذثني ورؤطبء اجلهظبد ز يٍ أصحبة ادلعبيل وانفضٍهخ يٍ ادلزانشزف ثهبء ثكىكجخ ضٍىف ادلإمت

، وأشزق ادلإمتز مبشٌذ يٍ األَىار ثأصحبة ادلعبيل وسراء األولبف يٍ عذد يٍ انهذول وادلزخصصني

وأردٌ  اإلطاليٍخ ئضهبفخ ا  أصهحبة انزجهبرة انىلفٍهخ انزايفهذح يف رزكٍهب ويبنٍشٌهب وانظهعىدٌخ

 واإلشزاق ثبحلضىر ادلًٍش كًب وَىعب. وأكزًم عمذ انجهبء  .وانظىداٌ

بثع اجلهظهبد وأوراق انعًهم وأفكهبر ادلجهبدراد وحهىاراد ادلشهبركني فهاٌ انهجُهخ زوثعذ ر

 ."ئعالٌ يكخ نألولبف"انعهًٍخ نهًإمتز ٌظزهب أٌ رمذو نكى 
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بهيا المسيلم من مظاهر تجلً عظمة اإلسالم تشرٌع الوقف الذي ٌعد من أجل التصرفات الخٌرٌة التً ٌبتغيً 

ثواب هللا )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( وهو ٌجسد حيدٌ  المصيىفى صيلى هللا علٌيل وسيلم ا   ذا 

، وهيذا البعيد ال من ثال ا صدقة جارٌة أو علم ٌنتفع بل أو ولد صيال  ٌيدعو ليل(‘مات ابن آدم انقىع عملل  

 اٌة وتعاونا.الدٌنً اإلٌمانً ٌجمع المسلمٌن حول األوقاف تأسٌسا ورع

مكة المكرمة قبلة المسلمٌن، والمدٌنة المنورة مثوى خاتم األنبٌاء والمرسلٌن تمثل الرٌادة واإلنىالقية  أوال:

للتأصٌل الشرعً والتجدٌد الحضاري لألوقياف فيً العيالم اإلسيالمً، وتبقيى مكية المكرمية حاضينة للمي تمر 

 .اإلسالمً لألوقاف لألعوام القادمة

معالً الدكتور مفرج بن سعد الحقبانً رئيٌ  مجلي   دارة الهٌئية العامية لألوقياف بالمملكية نداءات  ثبٍَب:

فييً السييعودٌة العربٌيية السييعودٌة تعتبيير منىلقييات أساسييٌة لطنىالقيية التىوٌرٌيية التكاملٌيية للقىييا  الييوقفً 

 : وخالصتها

إلجيبد ثٍئخ انعزثٍخ انظعىدٌخ اذلٍئخ طزعًم يع اجلهبد ادلشزفخ عهى لطبع األولبف ثبدلًهكخ أٌ  .1

يف ضهىء  حمفشح ويشجعخ ٌهزى يهٍ خالذلهب رطهىٌز انزشهزٌعبد وانزُ ًٍهبد ادلزعهمهخ ثبنمطهبع

 .خفك أطز احلىكًخ وانشفبفٍخ انعبنٍو، وانضىاثط انشزعٍخ 

زحىٌم لطهبع نوادلإطظبد وادلزاكش ادلزخصصخ اذلٍئخ طزعًم ثبنشزاكخ يع انىالفني وادلزخصصني  .0
دلًهكخ ئ  لطبع رًُىي وحضبري ٌظهى ثشكم فعبل يف انزًٍُهخ االلزصهبدٌخ انىطٍُهخ األولبف ثب
هجههً احزٍبجههبد انزًٍُههخ يف انههجالد، واالحزٍبجههبد اجل زافٍههخ نكههم يُطمههخ، وفمههب  وٌ انشههبيهخ

كهخ ظبهى أٌضب  يف انُبرج احملهً انهىطًُ، نٍكهىٌ يىاكجهب  نزؤٌهخ ادلًهٌ، ونطجٍعزهب وخصبيفصهب.
0212. 

وعههذو اإلكزفههبء ثذراطههبد عهًٍههخ رُزهههً ا  مبجههبدراد عًهٍههخ رزحههىل ا  يُجههشاد زو  اخلهه .1
  رىصٍبد.

 ئَشبء يزكش انزًٍش انىلفً يف غزفخ يكخ. .2
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تشييكٌل أمانيية دائميية للميي تمر بالشييراكة مييع نرفيية مكيية ولجنيية األوقيياف بهييا إلسييتمرار العمييل علييى  ثبنثههب:

 . مخرجات الم تمر الحالً والتحضٌر للم تمر القادم

التواصييل التنسييٌقً والشييراكة التعاونٌيية مييع الهٌئيية العاميية لألوقيياف والشييركات والمراكيي    سييتمرارراثعههب: 

 . المتخصصة لجعل الم تمر الحالً نموذجا لطنجا  والم تمر القادم نموذجا لطبدا 

مراكيي  جمٌييع المشيياركٌن فييً الميي تمر ميين الجهييات الحكومٌيية واألوقيياف األهلٌيية والم سسييات والخبيظههب: 

المتخصصة شركاء دائمون فً برامج ورش العمل وحلقات النقاش التً سٌتم تنظٌمها بعد الم تمر إلنضاج 

 .واإلعداد والتحضٌر للم تمر القادم من جهة أخرى ،وتحرٌك مبادرات الم تمر من جهة

صييٌغتها جمٌيع أورا  العميل والعيروإل اإللكترونٌية والمبيادرات المقدمية للمي تمر سيوف توضيع بطبدطهب: 

 النهائٌة على الموقع اإللكترونً للم تمر وتكون متاحة للجمٌع.

ا جمٌع التوصٌات والمبادرات الواردة فً أورا  العمل وفً الميداخالت تيم تيدوٌنها وتصينٌفها للنظير طبثعب

 .فً اإلستفادة منها بصورة علمٌة وعملٌة

لحضييارة المدنٌيية والعناٌيية بهييا وتىوٌرهييا األوقيياف اإلسييالمٌة قيياىرة التنمٌيية المجتمعٌيية ورافعيية اثبيُههب: 

والمحافظة علٌها أمانة شرعٌة ورسالة وىنٌة ٌتحمل أمانتها الجمٌع وٌتعاون على تحقٌقها كل أحيد بحسيب 

قدرتل وتخصصل والم تمر اإلسالمً لألوقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور والتكامل وتوفٌر بٌئية 

 .ت وبناء الشراكاتلتبادل المعلومات وتحفٌ  المبادرا

ميين خييالل العمييل الييوقفً  -الييى اإلسييهام  -بمشيياركة الجمٌييع  -الميي تمر اإلسييالمً لألوقيياف ٌسييعى ربطههعب: 

فً خدمات الحجاج والمعتمرٌن فً شتى المجياالت إلضيافة رافيد مجتمعيً ميع الجهيود الضيخمة   –النوعً 

 .المتمٌ ة التً تقدمها المملكة العربٌة السعودٌة لضٌوف الرحمن
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صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحيرمٌن ٌشكر الم تمر اإلسالمً لألوقاف عبشزا: 

الشرٌفٌن وأمٌر منىقة مكة على رعاٌتل للم تمر.  كما ٌشكر معالً الدكتور مفرج بن سعد الحقبيانً و ٌير 

وتسيخٌر جهيودهم إلنجيال المي تمر.  العمل والتنمٌة اإلجتماعٌة وفرٌقل اإلستشاري على حضورهم ودعمهم 

لشييييركاء اإلسييييتراتٌجٌٌن والرعيييياة والييييداعمٌن والمتحييييدثٌن المتخصصييييٌن والضييييٌوف وٌ كيييدون الشييييكر ل

 مقصودوالمشاركٌن على  سهامهم الكبٌر فً نجال الم تمر ونعتذر عن أي تقصٌر نٌر 
مي تمر وحواراتيل فيً هيذ  ونقدم فً ختيام اإلعيالن خالصية مركي ة إلبيرا  ميا تيم  ستخالصيل مين جلسيات ال

 : المحاور

 انزحزٍخ احملفشح نألولبف : رهٍئخ انجٍُخاحملىر األول

 نشيياء االوقيياف وتشييغٌلها والحفيياظ مييا ٌسييهل  المتعلقيية باألوقيياف و عييادة صييٌانتها باألنظميية جمٌييع  تىييوٌر

 علٌها.

 رفعها وتقٌدها. منع دخول االنظمة على مصال  األوقاف وقصرها على منع مفسدات األوقاف لدرئها أو 

 .دراسة  حتٌاجات المجتمع من األوقاف والمصارف الوقفٌة وتوجٌل األوقاف الٌها 

 .دراسة وتحلٌل آلٌة األوقاف الصناعٌة والتجارٌة لتشمل  دارة األصول والعائدات المحتملة 

 .أهمٌة اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفٌة 

 ائيد واألميوال لتحقٌي  عو سيتثمار سناد  دارة األوقاف  لى شيركات مهنٌية متخصصية فيً  دارة وضع آلٌة إل

 .ة لألوقافمرتفع

 المندثر.المتعثرة و حٌاء األوقافعمل الدراسات و تخاذ اإلجراءات الال مة إل 

  وقفٌية لمشياركة فيً تجمٌيع النقيود الوتىوٌر الوقف النقدي و بتكار صيٌ  جدٌيدة ليل لتوسيٌع مجيال اتشجٌع

 بحسب المذاهب الفقهٌة المجٌ ة لذلك.

 والعمل على حل مشكلة عدم تعاميل قىاعيات   نشاء بنك اسالمً أوصنادٌ  وحافظات وقفٌة لألموال الوقفٌة

 .التموٌل مع األوقاف

 .العناٌة باألوقاف على الحرمٌن فً البالد اإلسالمٌة المختلفة بحصرها وتنظٌمها و حٌائها 
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 يظزذايخيصبرف األولبف يٍ أجم رًٍُخ ئلزصبدٌخ : احملىر انثبًَ

  وحاضيينات  تعليٌم وصيحة وثقافية و سيكانالتنموٌية مين بيرامج اللتشيمل ومصيارفها توسيٌع قنيوات األوقياف

 .أعمال ونٌرها

  المستفٌدة )التعلٌمٌة، والصحٌة، ونٌرها(الجهات بٌن قىاعات األوقاف و اتشراكوتفعٌل ال قامة. 

  علييى تجيياو  مرحليية  المشييارٌع التنموٌيية )نٌيير الربحٌيية(تييوفٌر قييروإل مالٌيية مٌسييرة ميين األوقيياف تسيياعد

 التأسٌ  دون الحاجة  لى االقتراإل من البنوك.

 فً القىاعات الحٌوٌة  نشاء وتع ٌ  العالقات اإلستراتٌجٌة والتشاركٌة بٌن الم سسات الوقفٌة والخٌرٌة. 

  انعبيم ثهب رأص ادلبل انجشزيو األولبف: رطىٌز احملىر انثبنث

 ٌا وتوجٌهها فً مجال األوقاف إلثرائيل لالدعوة إلستثمار الكراسً العلمٌة والبحو  الجامعٌة والدراسات الع

 مع ضرورة تبنٌها من ضمن مصارف األوقاف.

  مبتكيرة ال ودراسة التىبٌقات العالمٌيةفً مجال الوقف بشروىل وضوابىل، ً هاالجتهاد الفق لتشجٌعالدعوة

 واالستفادة منها.

   دمة المجتمع.قٌا  أثر أوقافها فً خجائ ة لألوقاف المتمٌ ة فً العناٌة بقٌا  األثر لألوقاف و ىال 

 ت النظييار والعيياملٌن فييً األوقيياف ميين خييالل الييدرجات الجامعٌيية والبييرامج التأهٌلٌيية والييدورات تىييوٌر قييدرا

 التدرٌبٌة. 

 و عتمادهم من قبل الجهات الرسمٌة تأهٌل خبراء فً  دارة األوقاف. 

 انزثمٍف واإلعالو: احملىر انزاثع
 

 .توعٌة المجتمع بأهمٌة الوقف فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة عبر الوسائل المختلفة 

 توعٌة بالقىا  الوقفًتحفٌ  القىا  الخاص لطسهام فً مجال ال. 

  الوسائل والوسائى اإلعالمٌة الحدٌثة. عىاء األولوٌة الال مة للتوعٌة الوقفٌة بإستخدام 

 .ًأهمٌة مشاركة قىا  التعلٌم واإلعالم فً التوعٌة بالقىا  الوقف 
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 : ادلجبدراداحملىر اخلبيض

  مبادرة فً مختلف المجاالت التعلٌمٌة والصيحٌة واإلعالمٌية وميا تخيص خدمية ضيٌوف  721وصل للم تمر

ٌسيهم بشيكل فعيال فيً التنمٌية االقتصيادٌة الوىنٌية منهيا الرحمن وسٌتم العمل على دراسيتها للخيروج بعيدد 

 .2202ٌكون مواكباً لر ٌة المملكة والشاملة 

عن موعد الم تمر القادم اليذي سيٌعقد بمشيٌئة هللا تعيالى فيً وٌسرنا تأكٌداً على الجدٌة واالستمرارٌة نعلن 

 م(2271أكتوبر  72 -71هـ( )7302محرم  22 -21مكة المكرمة فً الفترة ما بٌن )

نكيرر شيكرنا للجمٌيع ونجيد ل اميا علٌنيا أن نخيص بالشيكر الجنيود المجهيولٌن مين كيل العياملٌن  وقبل الختام

 الذٌن خدموا فً جمٌع مجاالت الم تمر. 

وٌتشييرف المنظمييون للميي تمر والمشيياركون فٌييل برفييع أسييمى آٌييات الشييكر والثنيياء لمقييام خييادم الحييرمٌن 

الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد الع ٌ  حفظل هللا على جهود  العظٌمة فً خدمة اإلسالم والمسيلمٌن عمومياً 

 وخدمة الحرمٌن الشرٌفٌن وضٌوف الرحمن خصوصاً 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 م علٌكم ورحمة هللا وبركاتل،،،والسال
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