البيان الختامي لملتقى األوقاف الرابع
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعــن ،وبعد:
بتوفيــق اهلل وفضلــه ،ويف إطــار اجلهــود التــي تبذلهــا حكومــة خــادم احلرمــن
الشــريفني يف العنايــة باألوقــاف ومتكينهــا وتنميتهــا ،وبرعايــة كرميــة مــن صاحــب
الســمو امللكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض،
وحتــت شــعار( :األوقــاف شــريك التنميــة يف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية
 ٢٠٢٠م) عقــدت جلنــة األوقــاف بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض وبشــراكة
علميــة مــع مركــز اســتثمار املســتقبل ملتقــى األوقــاف الرابــع خــال يومــي الثامــن
والعشــرين والتاســع والعشــرين مــن شــهر جمــادى األولــى لعــام ١٤٣٩هـــ ،يوافقــه
الرابــع عشــر واخلامــس عشــر مــن شــهر فبرايــر لعــام ٢٠١٨م بحضــور عــدد
مــن أصحــاب الفضيلــة العلمــاء ،وأصحــاب املعالــي الــوزراء ،وعــدد مــن اخلبــراء
واملختصــن واملهتمــن مبجــال األوقــاف.
وقد ناقش امللتقى احملاور اآلتية:
استشراف مستقبل األوقاف

األوقاف والتنمية

محاور
الملتقى

استدامة األوقاف

األوقاف الصحية

سعيا لتحقيق أهدافه اآلتية:
ً

اإلسهام يف تطوير البيئة
التشريعية لألوقاف

تقدمي حلول مناسبة ألهم
التحديات التي تواجه
األوقاف

5.5دعــوة وزارة العــدل واملجلــس األعلــى للقضــاء للتوســع يف افتتــاح دوائــر
متخصصــة لألوقــاف يف محاكــم األحــوال الشــخصية واحملاكــم العامــة ودوائــر
خاصــة بإنهــاءات الوصايــا واألوقــاف ،وإيجــاد دوائــر متخصصــة لألوقــاف
والوصايــا يف محاكــم االســتئناف ،والنظــر يف التفرقــة بــن األوقــاف العينيــة
واألوقــاف االســتثمارية يف البيــع والشــراء والرهــن ،وتفعيــل مبــادرة هندســة
إجــراءات األوقــاف بالبيــع والشــراء واالســتبدال ،ورفــع كفــاءة أقســام اخلبــراء
يف احملاكــم بالشــراكة مــع الهيئــة الســعودية للمقيمــن.
6.6دعــوة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة إلــى إعــداد خارطــة باالحتياجــات
التنمويــة بنــاء علــى دراســات مســحية ميدانيــة دوريــة لــكل منطقــة واإلفــادة
منهــا لصــرف عوائــد قطــاع األوقــاف ،والعمــل علــى تســهيل إجــراءات افتتــاح
املؤسســات األهليــة اخلاصــة.
7.7دعــوة هيئــة الســوق املاليــة واجلهــات ذات العالقــة لتشــجيع إطــاق الصناديــق
االســتثمارية الوقفيــة وتنظيــم إصــدار الصكــوك االســتثمارية الوقفيــة
املتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وفقً ــا ألفضــل املمارســات واملعاييــر
االســتثمارية اآلمنــة ،وابتــكار منتجــات وحلــول ماليــة واســتثمارية تناســب
األوقــاف.
8.8دعــوة اللجنــة الوطنيــة لألوقــاف إلــى إعــداد دراســة الحتياجــات قطــاع
األوقــاف ،وتصميــم خارطــة استرشــادية للمؤمتــرات وامللتقيــات العلميــة،
والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة.

األوقاف املعاصرة

نشر ثقافة األوقاف وتفعيل
أثرها التنموي

4.4دعــوة الهيئــة العامــة لألوقــاف لبنــاء نظــام معلوماتــي لألوقــاف بالتعــاون مــع
الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،ونشــر تقاريــر إحصائيــة ومؤشــرات اقتصاديــة
دوريــة عــن قطــاع األوقــاف مبختلــف وحداتــه ومكوناتــه ،ورســم خارطــة
طريــق لألوقــاف لتفعيــل مســاهمتها يف التنميــة مــن خــال توجيــه الــرؤى
واالســتراتيجيات لوحــدات القطــاع الوقفــي ونشــر أفضــل املمارســات.

تفعيل التواصل بني
اجلهات ذات العالقة
يف مجال األوقاف

اإلسهام يف تطوير
األوقاف واإلفادة من
التجارب املعاصرة

وبعــد يومــن حافلــن عقــدت فيهمــا ســت ورش عمــل وخمــس جلســات علميــة
ُقدمــت فيهــا خمــس عشــرة ورقــة ،شــارك فيهــا أكثــر مــن ألــف مشــارك ومشــاركة.
نشــكر اهلل العلــي القديــر ســبحانه علــى تيســيره ومننــه التــي ال تعــد وال
حتصــى ،ثــم نشــكر خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي
عهــده صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان -يحفظهمــا اهلل -علــى
دعمهــم للقطــاع الوقفــي فلهــم منــا الشــكر والدعــاء ،ونشــكر صاحــب الســمو امللكــي
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيز أميــر منطقــة الرياض علــى دعمــه ورعايته
للملتقــى ،والشــكر موصــول لرئيــس مجلــس الهيئــة العامــة لألوقــاف معالــي الدكتــور
علــي بــن ناصــر الغفيــص وســعادة األســتاذ عمــاد بــن صالــح اخلراشــي محافــظ
الهيئــة العامــة لألوقــاف علــى جهودهمــا املشــكورة لتطويــر قطــاع األوقــاف ودعمهــم
ومســاندتهم ملبادراتــه ومــا يبذلونــه للهيئــة يف أعمالهــا ومشــاريعها وبرامجهــا.
وقد خرج امللتقى بعدد من التوصيات ،وهي على النحو اآلتي:
1.1الدعــوة إلــى متكــن األوقــاف ،ورفــع مســتوى إســهامها يف التنميــة وفــق رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية  ، ٢٠٢٠وتعزيــز البرامــج التوعويــة بأهميــة الوقــف
يف املجــال التعليمــي والصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي واإلســكان ،وتهيئــة
املنتجــات املتخصصــة التــي ميكــن دعمهــا مــن خــال األوقــاف.
2.2التأكيــد علــى مــا ورد يف كلمــة معالــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة
لألوقــاف بإطــاق عــدد مــن املبــادرات للقطــاع الوقفــي ومنهــا :املركــز الوطنــي
للدراســات والبحــوث الوقفيــة ،واملنتجــات الوقفيــة املبتكــرة ،ومراكــز خدمــات
األوقــاف بالشــراكة مــع املجلــس األعلــى للقضــاء ووزارة العدللجــذب الواقفــن
وتســهيل إجــراءات إثبــات األوقــاف وتســجيلها.
3.3دعــوة الهيئــة العامــة لألوقــاف لبنــاء عالقــة تكامليــة مــع جميــع مكونــات
القطــاع الوقفــي ،والســعي لســن أنظمــة ولوائــح ممكنــة للقطــاع الوقفــي
بالشــراكة مــع اجلهــات ذات العالقــة.

9.9دعــوة الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة والغــرف التجاريــة إلــى
ـرواد األعمــال يف مجــال األوقــاف ،والعناية
إطــاق برامــج تثقيفيــة وحتفيزيــة لـ ّ
بإيجــاد صيــغ وقفيــة ابتكاريــة مناســبة للمنشــآت الصغيــرة واملتوســطة.
1010دعــوة بيــوت اخلبــرة واملراكــز املتخصصــة يف استشــارات األوقــاف للعنايــة
باالبتــكار يف كافــة مجــاالت الوقــف «التأســيس ،واإلدارة ،واالســتثمار،
ـادة لتطويــره
واملصــارف» املتوافقــة مــع أحــكام الوقــف ،وتشــجيع املمارســات اجلـ ّ
وحمايتــه.
1111دعــوة األوقــاف إلــى تنويــع اســتثماراتها وتطويــر أدواتهــا االســتثمارية
واالســتفادة مــن بيــوت اخلبــرة املتخصصــة يف االســتثمار.
1212دعــوة األوقــاف إلــى اإلفــادة مــن أدوات التحــوط وإدارة املخاطــر املتوافقــة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية ،والتأمــن التعاونــي علــى ممتلــكات األوقــاف.
1313دعــوة اجلهــات احلكوميــة إلطــاق الصناديــق الوقفيــة يف املجــاالت التنمويــة،
وإتاحــة اإلســهام فيهــا لعمــوم فئــات املجتمــع.
1414دعــوة اجلهــات املعنيــة إلــى حتفيــز القطــاع الوقفــي بإعفائــه مــن الرســوم
احلكوميــة واخلدميــة والضرائــب.
1515التأكيــد علــى مــا ورد مــن التوصيــات يف امللتقيــات الســابقة ومتابعــة اســتكمالها
وتفعيلهــا ،واالســتمرار يف عقــد ملتقــى األوقــاف بصفــة دوريــة.
وختاما:
ً
فــإن املشــاركني يف امللتقــى الرابــع لألوقــاف يقدمــون شــكرهم للمنظمــن
وللرعــاة ولرؤســاء اجللســات ومقدمــي األوراق ومديــري ورش العمــل علــى جهودهــم
املميــزة يف عقــد هــذا امللتقــى واملشــاركة الفاعلــة فيــه ،كمــا يثمنــون ملجلــس إدارة
غرفــة الريــاض تعاونــه ،ويشــكرون اللجــان العاملــة يف امللتقــى علــى حســن اإلعــداد
وجــودة التنظيــم وجميــل االهتمــام باملشــاركني واحلضــور واهلل املوفــق والهــادي إلــى
ســواء الســبيل.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

