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S 

التعريف بتجربة الوقف العلمي يف جامعة امللك عبد العزيز، إىل  بحُثالهذا  هدُفي

يف بيان على املنهج الوصفي  البحُث عتمُديو ،وقافاألاستثمار وتقويم منوذجه يف 

كما  ،استثمار األوقاف أهداف الوقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز وأساليبه يف

آلية  وحتديد لوقف العلمي،اطبيعة استثمار يف التعريف باملنهج التحليلي يستخدم 

االستثمار اليت يتبعها، وتشري نتائج البحث إىل قدرة الوقف العلمي يف جامعة امللك عبد 

العزيز على تعبئة املوارد املالية للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة 

تفادته ، واساالستقطاع الشهريوالبحثية من خالل نظام التعليمية ألجل دعم الربامج 

من خربة رجال األعمال الواقفني يف استثمار األموال املوقوفة يف جماالت قليلة 

الشركات على هيئة ُأسِّس العلمي الوقف املخاطر وجيدة العوائد، كما أنَّ نظام 

 مجعية عمومية تضم مجيع الواقفني حيث كونت لهيف القطاع اخلاص،  املساهمة

تعزيز املوارد ادها أّن الوقف العلمي أسهم يف وتوصل البحث إىل نتيجة مف الكبار،

 وبراجمها املوجهة خِلدمة اجملتمع.عم أنشطة البحث العلمي داملالية الذاتية للجامعة، و

الوقف العلمي، استثمار األوقاف، إدارة األوقاف، النظارة على  الكلمات املفتاحية:

 األوقاف، التمويل اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز.

Résumé:  
Le présent article porte sur l’expérience du wakf scientifique à 

l’université du Roi Abdelaziz et l’évaluation de son model sur 

l’investissement dans les biens du wakf. On s’appuie sur la méthode 

descriptive dans l’étude du wakf scientifique à l’université du Roi 

Abdelaziz ainsi que les modes d’exploitation du bien houbous. A cela 

s’ajoute la méthode analytique lors qu’il s’agit de la définition de la 

nature de l’investissement du wakf scientifique et la détermination 

également du mécanisme sur lequel on compte. 

Les résultats de l’étude démontre la capacité de l’université du Roi 

Abdelaziz de mobiliser les ressources financières des étudiants et du staff 

enseignants et du personnel, afin de consolider les programmes 
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pédagogiques et de recherche par le billet du mécanismes du payement 

par mois, outre le profit tiré de l’expérience des hommes d’affaires 

chargés d’investir dans les biens de wakf dans des domaines où les 

risques sont réduits et les bénéfices sont énormes. 

Ainsi le système du wakf scientifique est fondé sur l’organisme de société 

par actions dans le secteur privé, il est institué une assemblée générale 

rassemblant toutes les personnes qui contribuent par des sommes de wakf 

considérables. 

L’étude a aboutit à un résultat disant que le wakf scientifique a participé 

dans l’enrichissement de l’autofinancement de l’université et a soutenu 

les activités de la recherche scientifique et ses programmes destinés aux 

services de la société. 
Mots clés : wakf scientifique, l’investissement dans les biens de wakf, la 

gestion de wakf, la Nadarate de wakf, le financement islamique, 

l’université de Roi Abdelaziz. 

 مقدِّمة

أّدى نظام الوقف دورًا عظيمًا يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، وأسهم يف 

النهضة العلمية اليت تركت بصماتها على احلضارة الغربية املعاصرة، 

ارة اإلسالمية األوقاف يف جماالت عديدة كان منها فقد وظفت احلض

والرتبوية كالكتاتيب التعليمية التعليم، وذلك من خالل إنشاء املؤسسات 

والعلماء؛ طالب العلم ودعم واملكتبات يف املساجد العلمية واملدارس واحللقات 

ما دفع إىل اإلثراء والشهود احلضاري اإلسالمي يف شتى العلوم واملعارف، 

ميكن القول أن نظام الوقف اإلسالمي نهض بالوظائف اليت تقوم بها يف و

وقتنا احلاضر وزارات الرتبية والتعليم والثقافة والشؤون االجتماعية
(1)

 ،

وتشجيع العلمية احلرية العلماء وضمان وأسهمت األوقاف يف تعزيز استقالل 

رة اإلسالميةيف احلضااألوقاف اإلبداع الفكري، وُيعد ذلك من أهم أدوار 
(2)

 ،

ويشهد اجلامع األزهر على هذا الدور بوصفه مؤسسة علمية ودينية 

مولتها األوقاف اإلسالمية، وضمنت هلا االستمرار والعطاء خالل مسريتها 

االستعمارية احلقب يف وكانت مصدرًا الستقالليته وصموده الضاربة يف التاريخ، 

قافهوالنظم السياسية اليت حاولت التغول على أو
(3)

. 

إّن توظيف املوارد املالية الوقفية يف دعم البحوث التطبيقية والدراسات 

يف اجملاالت املختلفة، ويعزز من االستقاللية والدميومة ملا تقوم به اجلامعات 
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من األنشطة البحثية والعلمية والتعليمية خلدمة اجملتمع، ويساعد على 

مد كربى اجلامعات املرموقة حتقيق األهداف التنموية واالجتماعية، وتعت

على قطاع األوقاف، والتطوير يف أمريكا وبريطانيا يف اإلنفاق على البحوث 

معات رائدة جامتويل التعليم يف يف روافد الأهم  من حبيث صارت األوقاف

وأكسفورد وأدنربة وكامربيدج وبرينستون وستانفورد ييل وهارفارد  :مثل

أمريكا الشمالية أوروبا وغريها من اجلامعات العاملية يف
(4)

هذا غم ، ور

مل قطاع التعليم يف العامل اإلسالمي  الدور لألوقاف يف البلدان الغربية فإَن

وهذا ما دفع بعض  يستفد من األوقاف بذات الفائدة يف أوروبا وأمريكا،

اجلامعات اإلسالمية والعربية على إحياء دور األوقاف، وتفعيلها يف جمال 

جامعية متطورة أوقاف بني قيام عالقة مباشرة يما مع وجود التعليم، ال س

وبني جودة األعمال البحثية والعلمية واالبتكارية للجامعات، وهذا ما 

سعت إليه جامعة امللك عبد العزيز من خالل تقديم منوذج يف هذا اجملال 

يعطي للوقف دورًا مميزًا يف جامعات البلدان اإلسالمية، ومن أجل حتقيق 

على احلكومي ف عديدة من أهمها: تقليل االعتماد على الدعم املالي أهدا

، ودعم املشروعات العلمية واخلرباء املتميزيناجلامعات، واستقطاب العلماء 

العلمية، واملختربات املكتبات خدمات وتطوير الربامج التعليمية، وحتسني 

يم حلول واالرتقاء بنوعية البحوث العلمية وخدمة قضايا اجملتمع وتقد

ملشكالته
(5)

.  

ه أول وقف علمي وصفامعة امللك عبدالعزيز؛ بجبيرتكز الوقف العلمي و

يف إدارة االستثمار عملية خربة  على؛ السعوديةالعربية  يف جامعات اململكة

ومتويل الدراسات  ،دعم املشروعات البحثيةالوقفي، وتوجيه مصارفه حنو 

، ومن هذا ات النفع على اجملتمعوالربامج اخلاصة ذ ،العلمية التطبيقية

 ؤسسةمنوذجًا ملجبامعة امللك عبد العزيز مثل الوقف العلمي ُياملنطلق 

باحرتافية وتدير  ،والعينية والتربعاتتستقبل األوقاف النقدية عصرية وقفية 

واالجتماعية واالقتصادية اجملاالت العلمية  يفعوائدها من واإلنفاق استثمارها  اتعملي

من حوهلا والبيئية وفق أولويات اجلامعة واحتياجات اجملتمعوالصحية 
(6)

 . 

 الشرعية باجلوانب والدراسات املتعلقة باألوقافالبحوث اهتمت الكثري من 

وأهملت اجلوانب االقتصادية واالستثمارية، ، واملسائل الفقهية املتصلة
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 ع إىليدف ما، األوقاف قطاعًا اقتصاديًا ثالثًاالرغم من كون وذلك على 

استثماري، يف جمال األوقاف من منظور املزيد من البحوث والدراسات 

لألوقاف من خالل اجلانب االستثماري ب يهتم بحثال ومن ثم فإنَّ هذا

جتربة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز، وتقويم أساليبه  عرض

ا، االستثمارية وطريقة عمله وجماالت اإلنفاق وأوجه الصرف اليت يدعمه

العلمية والعملية يتكون هذا البحث من مقدمة؛ تتضمن أهمية البحث 

البحث ومنهاجيته، ثم املبحث األول الذي يتناول وإشكالية وأهدافه، 

تأسيس الوقف العلمي ونظامه اإلداري، بينما يتناول املبحث الثاني 

ملناقشة فيخصص موارد الوقف العلمي ومصارفه، أما املبحث الثالث 

وخصائص بها، االستثمار املعمول وأساليب االستثمارية لوقف العلمي سياسة ا

 املعتمد لالستثمار، وأخريًا اخلالصة متضمنة النتائج والتوصيات.النموذج 

يستمد هذا البحث أهميته من  البحث العلمية والعملية أهمية .1

 توفري التمويل الالزميف  اجلامعات أوقافبه تقوم الكبري الذي  الدور

العامة، املنافع ذات التعليمية واالجتماعية والربامج البحثية روعات لمشل

السعودية يف السنوات توجه اجلامعات ويتزامن هذا االهتمام مع 

يف  األوقاف واالستفادة من ،إىل تفعيل نظام األوقافالقليلة املاضية 

التعليمية الربامج واملشروعاتخدمة يف سهم موارد مادية ُتتوفري 
(7)

، 

األوقاف وضرورة  بدورتزايد اهتمام اجلهات احلكومية يف اململكة  كما

حيث صدر حديثًا نظام اهليئة العامة لألوقاف، الذي يهدف تفعيله، 

إىل تنظيم األوقاف باململكة وتطويرها وتنميتها مبا حيقق شروط 

يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةمساهمتها الواقفني، ويعزز من 
(8)

. 

إىل تنويع مصادرها بصفة دائمة املؤسسات التعليمية حتتاج معات واجلا إنَّ

يف ظل مستجدات مالية  على املصادر احلكومية وتقليل االعتماد ،املالية

، احمللي والعاملي بسبب اخنفاض أسعار الطاقةاملستويني واقتصادية على 

االستمرارية يف األداء اجلامعية املؤسسات  وذلك من أجل أن تضمن

اليت املصادر هذه  هماألوقاف من أ دعرتقاء باملستوى التعليمي، وُتواال

تتصف بالدميومة والنماء، وتؤدي إىل زيادة حجم املوارد املالية للمؤسسات 
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حتقق األوقاف التعليمية املأمول منها ال بد من حسن  ولكي ،التعليمية

جامعات رة للومستموتثمري أصوهلا مبا حيقق عوائد جمزية  ،إدارة استثماراتها

، ويف هذا السياق فإنَّ األهمية العملية هلذا البحث ؤسسات التعليميةوامل

تتمثل يف تقديم الدروس املستفادة من جتربة الوقف العلمي جبامعة امللك 

من أجل تطوير أوقاف اجلامعات استثمار األوقاف عبد العزيز يف جمال 

األهمية العلمية وتوظيفه يف خدمة أهداف تنموية واجتماعية، أما  

فتدور حول ما سيسهم به هذا البحث يف إثراء أدبيات الوقف العلمي يف 

 اجملال االقتصادي واألساليب االستثمارية. 

ة كامنال صادرامل يف اجلامعات من أهماألوقاف  دعُت البحثية اإلشكالية .2

يف جمال يف توفري املوارد املادية  تأخذ دورًا رئيسًاواملأمول منها أن 

بدور التعريف لتعليم، وحياول هذا البحث أن يسد الفجوة البحثية يف ا

ة يالتعليمالسعودية يف دعم املشروعات والربامج اجلامعات أوقاف 

، ما ُيعزز يف الوقت عرض جتربتها االستثماريةمن خالل والتنموية 

وزيادتها اجلامعات السعودية يف تنويع مصادر متويلها نفسه من دور 

، وبالنظر إىل جتربة اجلامعات التعليميةجمها البحثية ولربادمة ِخ

السعودية الرائدة يف جمال األوقاف، فإنَّ صندوق الوقف العلمي جبامعة 

امللك عبد العزيز ُيقدم منوذجًا ملا ميكن أن تنهض به أوقاف اجلامعات 

يف خدمة الربامج التعليمية والبحثية، ومن ثم فإنَّ التساؤالت اليت 

 ها البحث تتمثل يف اآلتي:سيجيب عن

 ما مميزات نظام إدارة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز؟ .1

 امللك عبد العزيز؟العلمي جلامعة اليت يتبعها الوقف االستثمار ما أساليب  .2

هل يقدم الوقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز منوذجًا يف إدارة  .3

 استثمارات األوقاف؟

إىل بيان أساليب  بصفة رئيسة ذا البحثههدف ي لبحثأهداف ا. 3

أما أهدافه ، األوقافيف استثمار  الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز

 :تيةاآلفتتلخص يف النقاط الفرعية 

 .بتجربة الوقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز التعريف .1
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 ز.امللك عبد العزيامعة العلمي جلالوقف أساليب االستثمار يف بيان آلية و .2

الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز يف إدارة ذج ومن حتديد خصائص .3

 .استثمارات األوقاف

هذا البحث بعرض التجربة هتم ي والزمانية احلدود املوضوعية. 4

تقتصر ومن ثم س، للوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيزاالستثمارية 

الشرعية أو  اجلوانب االستثماري دون تناول بعدعلى الاملناقشة والتحليل 

بتجربة الوقف العلمي جلامعة امللك  البحثهتم يكما  ،ألوقافلاالجتماعية 

دون غريها من جتارب اجلامعات السعودية الالحقة هلا، وذلك  عبد العزيز

يف جمال الوقف العلمي، وذلك منذ تأسيسه إىل عام رائدة  ةلكونها جامع

 م.5002

ة على املنهج الوصفي يف بيان تعتمد الدراس منهجية الدراسة. 5

 وتاريخ تأسيسها يف جامعة امللك عبد العزيز،مفهوم األوقاف التعليمية 

جتربة الوقف يف التعرف على  الوصفيكما تعتمد الدارسة على املنهج 

أوقاف اجلامعات تطوير ا يف منهواالستفادة ، العزيزامللك عبد جلامعة العلمي 

أهم  يف تقويم التجربة، ورصدلتحليلي املنهج ا سيستخدمكما  األخرى،

 .ها يف استثمار األوقافأسباب جناح

نشأته  :العزيز الوقف العلمي جبامعة امللك عبد: املبحث األول

 وجماالته

 من الوقف العلمي مببادرة جمموعة ُأسِّس: نشأة الوقف العلميأواًل: 

نشاء إل ًامقرتح ، حيث أعدواتدريسالعيان وأعضاء هيئة األهالي واأل

أمري  ؛الوقف العلمي، ومت عرضه على األمري عبد اجمليد بن عبد العزيز

يف مدينة  هوأوقف أرضًا ل ،همنطقة مكة آنذاك، الذي بارك املقرتح وأقّر

إنشاء يف بادرة املجدة ألغراض دعم البحث العلمي باجلامعة، وتبنى 

مكة  منطقةمارة إيف االقتصادية الدائرة اجتماع الوقف العلمي يف 

جلنة لتسري  ؛آنذاكاجلامعة ل مدير هـ، ثم شّك52/5/5252املكرمة بتاريخ 

هـ، وقامت اللجنة بإعداد التصور 52/2/5252 :األمور التأسيسية بتاريخ

للوقف، وإعادة عرضه على مسو األمري الذي بادر بدعوة مدير  نهائيال
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لوقف تدشني ا يعلنواملهتمني ل رباءواخل ختصةاملاجلامعة واللجنة 

هـ52/9/5252 يف يوم العلمي
(9)

 . 

ية تقوم وقفِّ جبامعة امللك عبد العزيز بأنَّه مؤسَّسةالعلمي  الوقُفُيعَّرُف 

واستثمارها واإلنفاق من  ،التربعاتواألوقاف النقدية والعينية  باستقبال

تنمية اجملتمع يف  من أجل متعددة؛أنشطة وبرامج  متويلعوائدها على 

وفق  ؛العلمية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية خمتلف اجملاالت

أولويات واحتياجات اجملتمع واألمة
(10).  

ركيزة يف تطوير ودعم املشروعات يكون ويسعى الوقف العلمي أن 

والربامج اخلاصة اليت ختدم والتطبيقية ومتويل الدراسات العلمية  ،البحثية

 املشروعات ته املختلفة، ودعموتسهم يف تنمية وتعاجل مشكال ،اجملتمع

متميزة  ويقدم برامج مبتكرة ومشروعاتالبحثية والدراسات العلمية، 

خلدمة اجملتمع، ودعم املوهوبني واملبتكرين، وإقامة اللـقاءات العلمية 

والدورات التدريبية، وتقديم برامج تطويرية لطالب املدارس، وتنظيم 

برامج تنموية خاصة ببعض فئات اجملتمع
(11)

. 

يقوم الوقف العلمي جلامعة : للوقف العلمي النظام اإلداريثانيًا: 

 امللك عبد العزيز على أساس النظام اإلداري والتنظيمي اآلتي:

تضم مجيع الواقفني الذين ال تقل مساهمة و: عموميةالمعية أواًل: اجل

ألف ريال أو ما يعادهلا من عقار أو أسهم،  520كل واحد منهم عن 

، ومن ألف ريال 520صوت واحد يف اجلمعية العمومية عن كل وللواقف 

 ما يأتي:اجلمعية العمومية مهام 

 للوقف العلمي. أعضاء جملس النظارةاختيار  .1

 .وتقويم أدائه أداء جملس النظارةاإلشراف على  .2

 املصادقة على التقرير السنوي واحلسابات اخلتامية للوقف العلمي. .3

 رجي.تعيني املراجع القانوني اخلا .4

 تعديل وتفسري النظام األساسي للوقف العلمي. .5

هم: مدير  ؛عضوًا 52من النظارة يتكون جملس  ثانيًا: جملس النظارة:

اجلامعة، وثالثة أعضاء من اجلامعة، وثالثة أعضاء من اإلدارات 
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 ،احلكومية، ومثانية من أهل العلم واالختصاص ورجال األعمال واملال

 يأتي:ومن أبرز مهام اجمللس ما 

 اإلشراف على شؤون الوقف وسري عمله ومراجعة أدائه. .1

اعتماد اهليكل التنظيمي والضوابط واللوائح املنظمة لعمل الوقف  .2

 العلمي.

 تعيني املدير التنفيذي وأعضاء اللجنة التنفيذية. .3

 تعيني جلنة االستثمار واختيار رئيسها. .4

 عتمادها.وضع خطط العمل التفصيلية وامليزانية العامة للوقف وا .5

اخلتامية، وعرضها واحلسابات السنوي والتقرير اعتماد التقارير الدورية  .6

 للمصادقة عليها من اجلمعية العمومية.

يقوم جملس النظارة بتعيني جلنة االستثمار اليت  ثالثًا: جلنة االستثمار:

 املهام التالية:تتوىل 

قف الستثمار أموال الواالستثمارية والفرص  روعاتاملشدراسة  .1

وتنميتها وتعظيم العوائد االقتصادية اليت يعود جزء منها إىل 

 يوجهتنمية رأمسال الوقف، بينما بهدف االستثمار مرة أخرى 

 . شروط الواقفنيل فقًااجلزء األكرب إىل مصارف الوقف العلمي و

حمكمة وسليمة استثمارية تنمية العوائد املالية للوقف وفق أسس  .2

 املوقوفة وزيادة ريعها. لضمان بقاء أصل األموال

حتديد املشروعات االستثمارية املراد الدخول فيها، مع مراعاة أن  .3

 حتقق عوائد جيدة وتكون قليلة املخاطر.

متكن من الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز  نَّإومما سبق ميكن القول 

م إداري مبتكر يف طريقة إدارة األوقاف متاثل عمل الشركات انظ بناء

، ويبني العموميةاجلمعية ملساهمة يف القطاع اخلاص، وذلك من خالل ا

 اهليكل التنظيمي لوقف جامعة امللك عبد العزيز. (5)الشكل 

تنظيم إدارة يف نظام الصكوك الوقفية على ويعتمد الوقف العلمي 

ن للوقف العلمي سجل جتاري، وشخصية اعتبارية أكما  موال املوقفة،األ
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ومجيع موظفي الوقف العلمي ملحقني  ،التجاريةيف الغرفة  مسجلة

وهذا ما يضع الوقف العلمي جلامعة امللك  ،بنظام التأمينات االجتماعية

عبد العزيز يف موقع الصدارة كمؤسسة وقفية منوذجية، واستطاعت أن 

 .حتول رؤيتها وخطتها اإلسرتاتيجية إىل واقع ملموس وجتربة عملية

من أهم جماالت عمل الوقف العلمي  لعلميًا: جماالت عمل الوقف الثثا

 ما يأتي:

دعم املشروعات البحثية والدراسات العلمية يف اجملاالت احليوية اليت  .1

 ختدم اجملتمع.

، وتنميته الطالب وأفراد اجملتمعخلدمة متميزة ابتكار برامج ومشروعات  .2

 .هحل مشكالت ،يف خمتلف اجملاالت

أحباثهم اليت تسهم يف إجياد دعم مشروعات املوهوبني واملبتكرين و .3

 .حلول ملشكالت اجملتمع

 إقامة اللـقاءات العلمية والدورات التدريبية ملختلف فئات اجملتمع. .4

ذوو االحتياجات  :تنظيم برامج تنموية خاصة لبعض فئات اجملتمع مثل

 األحداث.، اخلاصة، املرضى، األيتام، جمهولو النسب
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 معة امللك عبد العزيز( اهليكل التنظيمي لوقف جا5الشكل )

 

. الوقف العلمي: عقد من هـ(5221)جامعة امللك عبد العزيز  املصدر:

  العطاء، مبادرات وإجنازات: السعودية، جدة.

 قف العلمي ومصارفهموارد الو: نياملبحث الثا

املصادر من لوقف العلمي اموارد تتكون  أواًل: موارد الوقف العلمي:

 : اآلتية

من الواقفني واملتربعني النقدية  اتاملساهم وتشمل: يةالنقد اتاملساهم .1

املباشر أو اإليداع إىل أحد احلسابات املصرفية التقديم سواء عن طريق 

 للوقف العلمي.

اليت يقدمها أي نوع من األصول العينية وتشمل العينية:  اتاملساهم .2

 ،سيارة ،حمل جتاري ،قطعة أرض سكن،مثل: )الواقفون واملتربعون 

  .كات أخرى(ممتل
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 برنامج االستقطاع الشهري التطوعي:  .3

برنامج االستقطاع الشهري من منسوبي اجلامعة: وهو برنامج  -أ

موظفون(؛ حيث يقوم  ،طالب ،موجه ملنسوبي اجلامعة )أساتذة

كل منسوب باجلامعة بصورة تطوعية بتحديد مبلغ معني من 

 يتربع به شهريًا للوقف العلمي.وراتبه/ مكافأته 

ويتيح هذا ج االستقطاع الشهري )لغري منسوبي اجلامعة(: برنام -ب

من خالل تفويض  املاليةساهمة اجلامعة امللغري منسوبي  الربنامج

ستقطاع مبلغ ثابت شهريًا، وحتويله ألحد الالبنك اخلاص بهم 

 .حسابات الوقف العلمي املصرفية

ع وحظي برنامج االستقطا ثانيًا: منو إيرادات االستقطاع الشهري:

الشهري للمنسوبني بإقبال كبري، ومنت إيراداته السنوية مبعدالت كبرية 

التدفقات إمجالي هـ(، وهذا ما أسهم يف زيادة 5222-5252)خالل عشر سنوات 

مليون ريال سنة  52هـ إىل 5252مليون ريال يف عام  2النقدية من 

هـ. 5222-5251منو التربعات النقدية يف الفرتة ( 5)هـ، وينب الشكل 5222

وتنميتها والصرف من  هذه املوارد املالية يقوم الوقف العلمي باستثمارو

املساهمة بالعلم واخلربة أوجه اإلنفاق احملددة، وهناك أيضًا عوائدها على 

والوقت: ميكن ألي شخص أو منظمة املساهمة الفكرية أو املعنوية أو 

لمي وحتقيق الوقف العأنشطة ختصيص جزء من الوقت للمشاركة يف دعم 

 .أهدافه
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هـ )مليون 6441-6421التدفقات النقدية يف الفرتة ( 2)الشكل 

 ريال(

 

هـ(. الوقف العلمي: عقد من 5221جامعة امللك عبد العزيز ) املصدر:

  العطاء، مبادرات وإجنازات: السعودية، جدة.

 وأساليبه االستثمارية ء الوقف العلميأدا: ثالثاملبحث ال

وقف العلمي جلامعة امللك عبد العزيز بتنمية أموال الوقف يقوم ال

وزيادتها عن طريق االستثمار، حيث يتم استثمار موارد الوقف العلمي 

يف معامالت متعددة سواء كانت صفقات جتارية أو عقارية أو صناعية، 

وذلك عرب جلنة استثمار تضم خربات وختصصات متعددة، يكون رجال 

أن تكون العلمي الوقف نظام عضويتها، ويشرتط من  %00األعمال حنو 

، اإلسالميةمجيع معامالته وأنشطته االستثمارية وفقًا ألحكام الشريعة 

على وجه اخلصوص؛ االستثمار عامة وجلنة العلمي وتستشري إدارة الوقف 

يف املسائل اليت حتتاج فيها إىل الفتوى الشرعية علماء الشريعة
(12)

. 

وينمو رأس املال املوقوف  ماري وآلية االستثمار:أواًل: االداء االستث

من خالل الصفقات االستثمارية اآلمنة، حيث يستفيد الوقف العلمي 

يف حتديد وتقويم سهمون ُي، الذين بالوقفمن خربات أعضاء جلنة االستثمار 
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أي فرص استثمارية ساحنة ومناسبة من حيث املدة والعوائد، ويف اجتماع 

، وحتليل الفرص الصفقات االستثماريةمار، يتم مناقشة أعضاء جلنة االستث

االستثمارية واختيار املناسب منها، وترفع توصية لإلدارة التنفيذية 

 للوقف الختاذ القرار االستثماري.

ومنت اإليرادات املالية لربنامج االستقطاع الشهري منذ إنشاء الوقف يف 

مليون ريال يف  5د عن ألف ريال إىل ما يزي 200م من 5002هـ/5252عام 

م، وبلغت نسبة املشاركني يف الربنامج يف املتوسط حنو 5052/ـه5222عام 

من املوظفني، وزادت التربعات  %2من الطالب،  %22من الطالبات، و 10%

 52إىل ما يزيد عن  ـه5252ماليني ريال يف عام  2النقدية من أقل من 

 .هـ5222مليون ريال يف عام 

 هتمثمارات بدراسة اخلطة االستثمارية كل عام وتتقوم جلنة االست

بتوجيه أصول الوقف، خصوصًا أن األوقاف عادة ال تدخل يف استثمارات 

عالية املخاطر، بل ختتار استثمارات آمنة وقليلة املخاطر
(13)

، ولذلك 

تشكل النسبة األكرب منها من االستثمارات يف اجملال العقاري سواء كانت 

جري ملا يتميز به قطاع العقارات من االستقرار أنشطة تطوير أو تأ

الصفقات واملخاطر اآلمنة، هذا إىل جانب التجارة العامة اليت تقوم على 

التجارية القائمة على التحليل اجليد للفرص االستثمارية واغتنامها من 

من  %00خالل خربة أعضاء اللجنة اليت ميثل فيها رجال األعمال حنو 

واقفًا وس الوقت من الواقفني وبعضهم يكون شريكًا أعضائها وهم يف نف

، ومنت عوائد العلمي يف االستثمار، وهذا ما أدى إىل جناح استثمارات الوقف

مبعدالت مطردة وإجيابية،  ـه5222-5250خالل الفرتة االستثمارية الوقف 

خالل العشر سنوات املاضية،  %52 إىلاملتوسط السنوي حيث وصلت يف 

؛ وهي معدالت %52-50هـ بني 5222-5222لسنوات الثالثة وتراوحت يف ا

أعلى مما حتققه املصارف وغريها من الصناديق االستثمارية، وتعود هذه 

إىل تنويع احملافظ االستثمارية للوقف العلمي، واألدوات العوائد العالية 

إدارة موارد الوقف  إىل حسنذلك  يشرياالستثمارية املستخدمة، كما 

 إدارة خماطر االستثمار. مة سالالعلمي و
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معدالت العوائد السنوية الستثمارات الوقف العلمي ( 6)اجلدول 

 هـ6441-6421جلامعة امللك عبد العزيز يف الفرتة: 

 السنة
* معدل العوائد 

 )%( السنوية

)الزيادة أو  نسبة التغري

 النقصان( )%(

 ----- 2150 هـ5252

 20.7- 2155 هـ5250

 200.6 55110 هـ5259

 22.2 52120 هـ5220

 19.7 50122 هـ5225

 19.6- 52102 هـ5225

 34.9 50100 هـ5222

 5 55100 هـ5222

 4.8 55100 هـ5222

* بيانات العوائد السنوية مأخوذة من الوقف العلمي جلامعة امللك عبد 

  .(ـه5222العزيز )

 االستثمارات، هذه منعائد على احلصول هو  لالستثمارالرئيس اهلدف  ملا كان

اإلدارة هي العائد على داء أفضل طريقة لقياس الرحبية وأ فإن

على ( 5)كما يف اجلدول  االستثمارالعائد على االستثمار، وتدل معدالت 

كفاءة اإلدارة يف إدارة االستثمار األوقاف، ويف الوقت نفسه تدل على جناح 

ريعها وأرباحها ية وزيادة الوقفاخلطة االستثمارية الرامية إىل تنمية املوارد 

 ملصلحة اجلهات املوقوف عليها.

وباإلشارة إىل : ثانيًا: منوذج الوقف العلمي إلدارة استثمار األوقاف

؛ ميكن رصد اخلصائص التالية لنموذج الوقف العلمي جلامعة (2)الشكل 

 امللك عبد العزيز إلدارة استثمار األوقاف يف النقاط التالية:

إلدارة املؤسسية للوقف من خالل جملس النظارة، يقوم على أساس ا .1

وهو أسلوب يأخذ بالتنظيم املتعارف عليه يف الشركات املساهمة مع 

 وجود مجعية عمومية تقوم باالنتخاب جمللس النظارة.



  د.محمد شريف بشير الشريف...       جامعة الملك عبد العزيزتجربة الوقف العلمي ب 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (212) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ختويل صالحيات جمللس النظارة يف إنفاذ اخلطط التفصيلية ومراقبة  .2

مارات األوقاف اليت غالبًا؛ االستثمار؛ وهذا ما ميثل نقلة يف ادارة استث

ما تعترب الناظر هو شخص طبيعي؛ وليس مؤسسة هلا شخصية 

 اعتبارية.

إسناد مهمة االستثمار إىل جلنة خمتصة تضم رجال األعمال املمارسني  .3

وخرباء، ويف الوقت نفسه من الواقفني والداعمني للصندوق الذين 

 تثمار.لديهم خربة تراكمية طويلة يف جمال التجارة واالس

لدى اجلهات املختصة مستقلة وجود سجل جتاري وشخصية اعتبارية  .4

 كوزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية.

املالي والتأكد العمل ضبط لضمان خارجي، وذلك قانوني وجود مراجع  .5

 من سالمته.

والعوائد اجليدة، املخاطر القليلة اختيار سياسة استثمارية مبنية على  .6

على أصول الوقف، ورغبة يف تنميتها مبا يعود بالفائدة وذلك حفاظًا 

 على مصارف الوقف.

إدارة استثمار يف العزيز  منوذج جامعة امللك عبد (4)الشكل 

 األوقاف
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 تقويم منوذج إدارة االستثمار:ثالثًا: 

تعتمد إدارة الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز الستثمار  .1

قاف على جهد اللجنة االستثمارية، وما يبذل أعضاؤها من األو

التجار وكبار الواقفني بالصندوق، وبالتالي هي تتوقف على ما 

بناًء على اخلربة العملية اختيارها ُيتاح من فرص يف السوق، ويتم 

ألعضاء اللجنة من التجار، وهذا األسلوب يف إدارة استثمارات 

لعلمي يف حميط حملي، ورمبا حيصر استثمارات صندوق الوقف ا

يتسم باجلمود أحيانًا الرتباطه بطبيعة السوق احمللي من الضيق 

وحمدودية الفرص االستثمارية، وما يعرتي السوق من التقلبات، 

هذا فضاًل عن أن استثمارات معظم استثمارات صندوق الوقف 

العلمي يف السوق احمللية هي استثمارات تقليدية رغم أنها قليلة 

االستعانة ببيوت ويف هذا السياق، جيب اإلشارة إىل أهمية  ملخاطر.ا

لالرتقاء بنوعية وأساليب االستثمار احملرتفني  يرياخلربة ومد

وعوائد جمزية؛ مما وذلك لتحقيق أرباح استثمارات الوقف العلمي، 

 .ينعكس على اداء الصندوق وتوسيع جماالت مصارفه

 اخلالصة:

 أواًل: النتائج

 النتائج اليت انتهى إليها هذا البحث ما يأتي: من أهّم

نظم إدارية  بناءمن متكن الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز  .1

مبتكرة يف طريقة إدارة األوقاف متاثل عمل الشركات املساهمة 

تضم مجيع عمومية خالل مجعية اخلاص، وذلك من القطاع يف 

 الكبار. الواقفني

نظام الصكوك الوقفية لتنظيم إدارة على الوقف العلمي اعتماد  .2

يف  مسجلةسجل جتاري، وشخصية اعتبارية  لهن أكما  ،األوقاف

ومجيع موظفي الوقف العلمي ملحقني بنظام  ،الغرفة التجارية

وهذا ما يضع الوقف العلمي جلامعة امللك  ،التأمينات االجتماعية

طاعت ، واستمنوذجيةوقفية كمؤسسة الصدارة عبد العزيز يف موقع 
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أن حتول رؤيتها وخطتها اإلسرتاتيجية إىل واقع ملموس وجتربة 

 عملية ناجحة.

امللك عبد العزيز بتنمية أموال الوقف جلامعة الوقف العلمي  قيام .3

وزيادتها عن طريق االستثمار، حيث يتم استثمار موارد الوقف 

العلمي يف معامالت متعددة سواء كانت صفقات جتارية أو عقارية 

خربات وختصصات استثمار تضم ، وذلك عرب جلنة خمتلفةعية أو صنا

معامالته وأنشطته متعددة، ويشرتط الوقف أن تكون مجيع 

 االستثمارية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

معدالت أعلى مما حتققه املصارف وغريها بلوغ عوائد االستثمار إىل  .4

لية إىل تنويع من الصناديق االستثمارية، وتعود هذه العوائد العا

األدوات االستثمارية تعدد احملافظ االستثمارية للوقف العلمي، و

الوقف موارد ذلك على الكفاءة يف إدارة  ُلاملستخدمة، كما يدُّ

  إدارة خماطر االستثمار. ، واجلدارة يفالعلمي

تنوعت الصيغ الوقفية اليت فسحت له اجملال لتوسيع أنشطته  .5

وجتارة اجلملة والتجزئة فندقية ء شقق حيث مشلت بنا ،االستثمارية

وبيع وشراء وتأجري العقارات واألراضي واملساهمة يف تأسيس 

  الشركات االستثمارية يف جماالت متعددة.

لالرتقاء احملرتفني االستثمار  يريومداالستعانة ببيوت اخلربة ضرورة  .6

ة وارتياد جماالت استثماريالعلمي الوقف استثمارات بنوعية وأساليب 

وعوائد جمزية؛ مما ينعكس على وذلك لتحقيق أرباح غري تقليدية، 

أداء الصندوق وتوسيع جماالت مصارفه وحتقيق األهداف املرجوة 

 .منه

 ثانيًا: التوصيات

 ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث؛ ُتّسجُل التوصيات اآلتية:

بلدان الالتعليم يف لتمويل  املهمةدر اصمن املالوقف  أهمية اعتبار .1

حيث تشكل عوائد واالستفادة من التجارب الناجحة ، اإلسالمية
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متويل النفقات التشغيلية مصادر استثمار األوقاف جزءًا كبريًا من 

 .للجامعاتأو اجلارية 

املالية واإلدارية االستقاللية لتعزيز أن يعترب الوقف اجلامعي مدخاًل  .2

العامة وميزانية نية امليزاعلى األعباء ، وتقليل للجامعات السعودية

 تقلباتاالعتماد على ميزانية الدولة حيث يكتنف ، اجلامعة أيضًا

على التنافسية يساعدها املالي الذي للجامعة االستقرار قد ال تضمن 

 ،على املستوى العاملي أو املستوى احمللي

الالزمة لدعم املوارد املالية  أن يوظف الوقف لتمويل واستدامة .3

اإلبداع والتميز  يف اجلامعات، ويعد أداة لتحفيز والتطويرالبحوث 

 .علمييف ال

زمات املالية ماية ضد األمظلة لتوفري احلينظر إىل األوقاف كأن  .4

املشروعات حلماية وخصوصًا ، اإلسالميةة للبلدان الوطني اتاالقتصاديف 

التعليمية وجماالت البحوث العلمية اليت تقوم بها اجلامعات خدمة 

 .قيقًا ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيةللمجتمع وحت

أصوهلا  يف اجلامعات وغريها باحرتافية، وُتداراألوقاف أن تؤسس  .5

منفعة  أكربأجل وذلك من ، جيدةواستثمارية  اقتصاديةعلى أسس 

إىل ذلك يؤدي وممكنة من الوقف بالنسبة للواقف واملوقوف عليه، 

حتقيق اهلدف منه بالنسبة  دوام الوقف واستمراره، ومن ثمَّ دوام

 للواقف واملوقوف عليه.

اجلامعات على تنمية هذه األوقاف من خالل اهلبات  ضرورة قيام .6

واملوجهة محالتها املستمرة والتربعات اليت حتصل عليها نتيجة جهود 

اخلرجيني واملنتسبني إليها من الطالب واألساتذة والعاملني إىل 

  املؤسسات اخلريية.وإىل الشركات التجارية و فيها،

 األوقافأهمية يف البلدان العربية واإلسالمية  أن تدرك اجلامعات .7

كبرية لدعم أنشطة  يف توفري موارد ماليةدورها تقوم بتفعيل و

 .البحوث والتطوير وخدمة اجملتمع
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االستفادة من جتارب اجلامعات السعودية وخصوصًا: جامعة امللك  .8

امللك فهد للبرتول وجامعة  عبد العزيز، وجامعة امللك سعود،

الريادة يف إدخال مفهوم األوقاف  ؛ اليت كان هلا دورواملعادن

ودعم  ،الوقفيةالبحث كراسي روعات اجلامعية من خالل مش

مع رجال األعمال والتعليمية والشراكة الربامج البحثية التطبيقية 

 يف تأسيس األوقاف، وتوجيه مصارفها حنو خدمة التعليم.

 واملراجع املعتمــــدةاهلوامش 

                                                 
 ،ة كلية الرتبيةجمل ،زهروقاف يف دعم األ(. دور األ5002حممد، عبد رب الرسول رمضان ) (1)

 .21-22ص ص:  ،ولاجلزء األ ،(52زهر العدد )جامعة األ

(. متويل مؤسسات اجملتمع املدني، مركز الدراسات 5002)السيد العوضي، رفعت ( 2)

 .2م، ص: 5002بريل أ 55قيت بتاريخ ألاملعرفية، حماضرة 

لمية (. دور األوقاف يف دعم األزهر كمؤسسة ع5902رمضان، مصطفى حممد ) (3)

وقاف يف العامل العربي إسالمية، حبث قدم إىل ندوة "التطور التارخيي ملؤسسة األ

واإلسالمي"، اليت نظمها معهد البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية 

 .2/55-5/1هـ ص ص:5902أبريل -والثقافة والعلوم، بغداد

(4) Josh Lerner, Antoinette Schoar, and Jialan Wang  (2008). Secrets 

of the Academy: The Drivers of University Endowment Success. 

Working paper. P. 2 

-هـ5222-5252الوقف العلمي عقد من العطاء واملبادرات -جامعة امللك عبد العزيز( 5)

 .59-50ص:

 .52-55جامعة امللك عبد العزيز )د.ت( كتيب الوقف العلمي. ص:( 6)

م(. استثمار الوقف العلمي باجلامعات السعودية: صندوق 5051ري، حممد شريف )بش( 7)

أبريل  ،(2وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منوذجًا. جملة بيت املشورة، العدد )

 (.92-19. )25م، ص. 5051

ف هـ باملوافقة على نظام اهليئة العامة لألوقا52/5/5222: صدر املرسوم امللكي بتاريخ( 8)

باململكة العربية السعودية، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط 

برئيس جملس الوزراء وتقوم بتنظيم شؤون األوقاف العامة واألهلية واملشرتكة يف 

 اململكة.

: هـ(. الوقف العلمي: عقد من العطاء، مبادرات وإجنازات5221جامعة امللك عبد العزيز )( 9)

 .ةالسعودية، جد

ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على كتاب "الوقف العلمي: عقد من العطاء، ( 10)

 مبادرات وإجنازات" على الرابط:

http://waqf.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=808&Lng=AR  

http://waqf.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=808&Lng=AR
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 .52مرجع سابق، ص: كتيب الوقف العلمي،( 11)

مقابلة مع مساعد املدير للوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز )يوم الثالثاء ( 12)

 .(: جدةـه59/5/5222

للوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز )يوم الثالثاء  أمني جلنةمقابلة مع ( 13)

 .(: جدةـه59/5/5222


