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عن المجلة

الإ�سالمية،  وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

العلمي)عربي  نتاجهم  لتحكيم ون�سر  للباحثني واملتخ�س�سني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

اجنليزي( من بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، كما تهدف اإىل ن�سر 

الوعي املعريف من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية 

واللكرتونية.

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�سر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ــ اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

واأخالقياتها  ال�سرعية  ب�سوابطها  الع�سرية  الروؤية  وفق  الإ�سالمية  ال�سريفة  عاملية  حتقيق  ــ 

املهنية.

ــ تاأ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجاًل وثائقيًا للبحوث 

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com





• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي 
الثقايف)كتارا()قطر(.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات 
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة)قطر(.

• اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي عميد كلية ال�سريعة 
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية)ال�سعودية(.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد باحث بق�سم االقت�ساد 
االإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�سادي باملعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االإ�سالمي 

للتنمية جـدة)اجلزائر(.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا ع�سو هيئة الفتوى والرقابة 
ال�سرعية ببنك االأردن دبي االإ�سالمي)االردن(.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�ساد، جامعة قطر)قطر(.

• د. خالد �سم�س عبدالقادرــ اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
واالقت�ساد بجامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
االإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة 

قطر)قطر(.

• د. ع�سام خلف العنزي ع�سو هيئة التدري�س يف كلية 
ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة الكويت)الكويت(.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر)م�سر(.

• د. مراد بو�ساية مدر�س منتدب بجامعة الكويت 
بكليتي ال�سريعة واحلقوق)اجلزائر(.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة)قطر(.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد عميد كلية الدرا�سات 
االإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية)ماليزيا(.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة ال�سلطان 

ال�سريف علي االإ�سالمية بـــرونـــاي)بروناي(.

• د. فوؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة 
والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات املالية)العراق(.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ا�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية اإدارة االأعمال جامعة �سلمان بن 

عبد العزيز ال�سعودية)ال�سعودية(.

• د. وائل م�سطفى ح�سن حما�سر جامعي)م�سر(.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال حما�سر يف اجلامعة 

الوطنية)اليمن(.

 • د. ب�سر حممد موفق لطفي كلية اإدارة االأعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئي�س التحرير

 د. خالد بن اإبراهيم ال�سليطي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

نائب رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب)ماج�ستري(

حممد نفيل حمبوب)ماج�ستري(

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير





نبذة عن الجهة المصدرة
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توطئة:

�سركة بيت امل�سورة لال�ست�سارات املالية هي �سركة م�ساهمة قطرية غري ربحية تاأ�س�ست عام 2007م، 

للموؤ�س�سات  والتدقيق  والرقابة  ال�سرعية  املالية  ال�ست�سارات  تقدمي  يف  قطر  دولة  يف  الأوىل  وتعد 

املالية الإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل ال�ست�سارات الإدارية والتدريب والتطوير.

رفع  ولأجل  والأفراد،  لل�سركات  خدماتها  نطاق  �سمن  الإبداعية  والأعمال  احللول  تقدمي  على  تعمل 

اأمريكية  الأداء ان�سمت �سركة بيت امل�سورة لع�سوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي �سركة  م�ستوى 

تعترب ثاين اأكرب �سركة عاملية متخ�س�سة يف ال�ست�سارات والتدقيق.

ومن اأجل مواكبة التطور ال�سريع يف قطاع التمويل الإ�سالمي عمدت �سركة بيت امل�سورة اإىل تقنني 

لأعمال  الوا�سع  والنت�سار  ال�سريع  التطور  مع  متا�سيًا  والرقابة  والتدقيق  ال�سرعية  الهيئات  اأعمال 

ن�سر  يف  املتمثل  واملعريف  العلمي  باجلانب  الهتمام  اإىل  بالإ�سافة  العامل،  يف  الإ�سالمي  التمويل 

املفاهيم والقيم والأخالق املالية الإ�سالمية، لتكون �سريكًا حقيقيًا يف جناح العمل امل�سريف الإ�سالمي.

 ر�ؤيتنا:

اأن نكون �سركة رائدة عامليًا يف تقدمي ال�ست�سارات ال�سرعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف جمال 

ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

نبذة عن شركة بيت المشورة 
لالستشارات المالية
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ر�سالتنا:

ن�سر املفاهيم والقواعد والأحكام املتعلقة بال�سناعة املالية الإ�سالمية، ومتابعة تطبيقها باأعلى معايري 

اجلودة والتميز من خالل الأ�ساليب العلمية احلديثة والعن�سر الب�سري املوؤهل.

قيمنا:

الأمانة امل�سداقية الحرتافية ال�سفافية روح الفريق ال�سرية.

اأهدافنا:

• ن�سر ثقافة ال�سناعة املالية الإ�سالمية داخل دولة قطر وخارجها.

وتدعيم  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  يف  النمو  تواكب  اإ�سالمية  مالية  منتجات  وتطوير  ا�ستحداث   •

و�سعها التناف�سي.

ال�ست�سارية  الهيئات  لإعداد كوادر موؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال  الب�سري  العن�سر  ال�ستثمار يف   •

والرقابة والتدقيق ال�سرعي.

• حتقيق ر�سا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.

• التوا�سل مع املوؤ�س�سات املالية حمليًا واإقليميًا وعامليًا.





أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
اأكانت  �سواء  والإجنليزية،  العربية  باللغتني:  الإ�سالمي  بالقت�ساد  املتعلقة  املواد  بن�سر  املجلة  تعنى  1ـ 

بحوث اأ�سيلة، اأم تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال 

التخ�س�س.

2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة 

اأخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من 

رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
العربي  امللخ�سني:  ذلك  يف  مبا   )A4(العادي القطع  من  �سفحة  عن)30(  البحث  �سفحات  عدد  تزيد  ل  1ـ 

والجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

2ـ حجم اخلط ونوعه:

 Traditional(:اخلط ونوع  الهام�س:)12(،  وخط  فيها:)16(،  املنت  خط  يكون  بالعربية  املكتوبة  البحوث  اأ   

.)Arabic

 Times(:ونوع اخلط ،)ب اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط:)14(، والهام�س:)10

.)New Roman

كلمة  منهما)300(  كل واحد  يتجاوز  ل  اأن  على  العربية والإجنليزية،  باللغتني:  البحث مبلخ�سني  يرفق  3ـ 

بلغة ر�سينة، ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث واجلديد الذي اأتى به البحث يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف 

املجلة، على النحو الآتي:

اأ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث واأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن 

وجدت(، وهيكلة البحث التف�سيلية.

ب منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سمًا اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

ج احلر�س على عر�س فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.

د اخلامتة، وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم)النتائج( و)التو�سيات(.

هـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 �سرور التقيد بالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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اأ اإت�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

اأ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�سو�س وال�سواهد)فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية: عنوان الكتاب،املوؤلف، 

اجلزء وال�سفحة...الخ( ح�سب اأ�سول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�سلة، اأما اإذا خال 

املرجع من بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

 بدون مكان الن�سر:)د. م(. بدون ا�سـم النـا�سر:)د. ن(.

 بدون رقــم الطبـعة:)د. ط(. بدون تاريخ الن�سر:)د. ت(.

 د تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

الأبي�س  باللونني  والأ�سكال  الر�سوم  وتكون  الن�س،  يف  التو�سيحية  والأ�سكال  البيانية  الر�سوم  تدرج  ــ 

والأ�سود وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤها واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

ــ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب اأ�سماوؤها يف اأعالها، اأما املالحظات التو�سيحية 

فتكتب اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com(ـ تر�سل الأبحاث اإلكرتونيًا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل 

الن�سر الورقية اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوثًا من�سورة من 

حينه وحتال اإىل الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.



18

العدد )٤( دولة قطر- جمادي الآخرة 1٤٣٧ هـ - ابريل 201٦م

الفهرس

 مقدمة العدد....................................................................................................................21

البحوث والدرا�سات

تقدير واختبار دالة اإنفاق احلجاج القادمني من اخلارج على خدمات الإ�سكان مبكة املكرمة 

ملو�سم حج عام 1341هـ

د. ع�سام بن ها�سم اجلفري ............................................................................................25

ا�ستثمار الوقف العلمي باجلامعات ال�سعودية : �سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منوذجًا 

د. حممد �سريف ب�سري ال�سريف ......................................................................................67

مظاهر القت�ساد الإ�سالمي يف ع�سر الت�سريع

د. حممد عبد الكرمي املومني و د. حازم الوادي و د. ه�سام �سطناوي ...............................93

اإ�سهام نظم املعلومات ال�سرتاتيجية يف حتقيق وتعزيز تناف�سية �سركات التاأمني الإ�سالمية 

بالتطبيق على �سركة �سالمة للتاأمينات اجلزائر

د. ح�سان بوبعاية وعبد البا�سط مداح ...........................................................................123

دور البنك الإ�سالمي للتنمية يف تفعيل ال�سوق املايل الإ�سالمي ــ ال�سكوك الإ�سالمية منوذجا ــ 

د. بن رجم حممد خمي�سي و د.ح�سناوي بالل ................................................................161

اأثر تطبيق الزكاة يف اإعادة توزيع الدخل: درا�سة قيا�سية يف دول اإ�سالمية خمتارة للفرتة 

2013-1990

ب�سري مهدي ود. حممد بن ميمون  .................................................................................195



مقدمة العدد





21

العدد )٤( دولة قطر- جمادي الآخرة 1٤٣٧ هـ - ابريل 201٦م

ب�سم الله الرحمن الرحيم

حممد  �سيدنا  للعاملني،  رحمة  املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  لله  احلمد 

وعلى اآله و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، اأما بعد:

في�سّر اأ�سرة »جملة بيت امل�سورة« اأن تعلن لقرائها الكرام عن �سدور عددها الرابع، الذي 

جاء ا�ستمرارًا للنهج الذي انتهجته يف الأعداد ال�سابقة.

املجلة  وانت�سار  جناح  يف  علينا  وامتنانه  توفيقه  على  وتعاىل  تبارك  لله  اأوًل  فال�سكر 

للهيئة  ال�سكر  ثم  واملتابعني،  والباحثني  املتخ�س�سني  من  كبرية  �سريحة  اإقبال  لت�سهد 

ال�ست�سارية وال�سادة املحكمني على ما بذلوه من جهود كبرية يف �سبيل تطوير ودعم 

املجلة كي توا�سل م�سريتها وحتقق اأهدافها التي خطتها، فهاهي ت�سم يف عددها الرابع 

معايري  وفق  ومراجعتها  اختيارها  مت  التي  املتخ�س�سة  العلمية  البحوث  من  جمموعة 

جمالت  يف  املتميزة  املو�سوعات  من  جملة  لت�سمل  عامليًا،  واملعتمدة  املهنية  التحكيم 

متعددة تخدم ق�سايا القت�ساد واملالية الإ�سالمية املعا�سرة، فاجلانب البحثي واملعريف 

الإ�سالمي، ونطمح مع �سدور كل عدد  لبناء ونه�سة القت�ساد واملال  القوي  الرافد  هو 

اأن تكون جملة بيت امل�سورة منربًا وملتقى لطرح الأفكار اجلديدة والدرا�سات العلمية 

التطبيقية وفق قواعد ومناهج البحث العلمي الر�سني.

ت�سعى جملة بيت امل�سورة وهي موؤ�س�سة غري ربحية اإىل حتقيق الريادة يف ن�سر البحوث 

والباحثني،  القراء  ال�سادة  جتاه  التزامها  خالل  من  التخ�س�سية،  املعرفية  والدرا�سات 

وحر�سها على اإتاحة النتاج العلمي لكل م�ستفيد ومنتفع باملو�سوعات املتعلقة بالقت�ساد 

وال�صريفة الإ�صالمية. 

ي�سرنا توا�سل القراء واملهتمني وتلقي اقرتاحاتهم التي تخدم املجلة وت�سهم يف ارتقائها 

وتطويرها، فال زلنا يف بداية امل�سوار وعلينا بذل املزيد، واإننا نرى باأن م�سوؤولية امل�سي 

على الطريق ال�سليم لبلوغ الهدف النبيل تكاملية بني الباحثني والقراء واأ�سرة التحرير، 

املن�سودة،  الأهداف  حتقيق  لغر�س  والتفاعل  التعاون  من  مبزيد  نحظى  اأن  ناأمل  لذا 

�سائلني املوىل القدير اأن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

هيئة حترير املجلة

تقديم





الدراسات والبحوث





ق 
دو

صن
ة : 

دي
عو

س
ت ال

عا
ام

لج
 با

ي
لم

لع
ف ا

وق
ر ال

ما
تث

س
ا

جًا 
وذ

نم
ن 

اد
مع

وال
ل 

رو
بت

 لل
هد

 ف
ك

مل
ة ال

مع
جا

ف 
وق

69

العدد )٤( دولة قطر- جمادي الآخرة 1٤٣٧ هـ - ابريل 201٦م

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص:

ال�سعودية من خالل  العلمي باجلامعات  الوقف  ا�ستثمار  التعرف على  اإىل  الدرا�سة  تهدف هذه 

وتعتمد  ال�ستثماري،  اأدائه  وتقومي  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  وقف  �سندوق  جتربة 

الدرا�سة على املنهج الو�سفي يف بيان اأهداف ال�سندوق وا�سرتاتيجيته ال�ستثمارية، وما حققه 

وتوزيع  فهد،  امللك  جامعة  ا�ستثمارات  تقومي  يف  التحليلي  املنهج  ت�ستخدم  كما  اإجنازات،  من 

خمتارة  ملجموعة  ال�ستثمارية  ال�سناديق  من  مبثيالته  مقارنة  وكفاءته  ال�ستثمارية،  حمفظته 

من اجلامعات الأمريكية، واأو�سحت نتائج الدرا�سة اأنَّ �سندوق الوقف جامعة امللك فهد ا�ستثمر 

مع  التوافق  على  والقائمة  اأهدافه،  لتحقيق  و�سعت  التي  لال�سرتاتيجية  وفقًا  بكفاءة  اأمواله 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، حيث تتنوع ا�ستثمارات ال�سندوق بني عمليات املرابحة وال�سكوك 

والأ�سهم املحلية والإقليمية والدولية وال�ستثمارات البديلة كالعقارات وحقوق امللكية اخلا�سة 

وال�سلع و�سناديق التحوط، واأكدت نتائج الدرا�سة اأَنّ �سندوق وقف جامعة امللك فهد حقق منذ 

املحفظة  توزيع  اأنَّ  والعقارية، وبينت  النقدية  اأ�سول حمفظتيه  م�ستمرًا، وزادت  اإن�سائه منوًا 

ال�ستثمارية لل�سندوق كان م�سابهًا ملا هو �سائد لدى بع�س اأوقاف اجلامعات الأمريكية من حيث 

منط واأ�سلوب توزيع املحفظة ال�ستثمارية مع زيادة يف ا�ستثمارات الأ�سهم؛ مما يدل على كفاءة 

اإدارة ا�ستثمارات وقف جامعة امللك فهد، وخل�ست الدرا�سة اإىل جملة من املقرتحات ب�ساأن تطوير 

ا�ستثمار الوقف العلمي باجلامعات ال�سعودية، وزيادة م�ساهمته يف خدمة املجتمع.

ال�ستثمارية،  املحفظة  الوقف،  الأوقاف، �سندوق  ا�ستثمار  العلمي،  الوقف  املفتاحية:  الكلمات 

اجلامعات ال�سعودية.

استثمار الوقف العلمي بالجامعات السعودية : صندوق 
وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموذجًا 

د. حممد �سريف ب�سري ال�سريف

اأ�ستاذ م�سارك يف القت�ساد والتمويل الإ�سالمي جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

)�سّلم البحث للن�سر يف 27 / 1/ 2016م، واعتمد للن�سر يف 2/20 / 2016م(

ــ ي�سكر الباحث كر�سي ال�سيخ را�سد بن دايل لدرا�سات الأوقاف بجامعة الإمام حممد بن �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية على دعم هذه الدرا�سة 

�سمن امل�سروع البحثي رقم )4(ــ 2014م.
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Investment of Scientific Endowment in Saudi Universities: The Endowment Fund of King Fahd University 
of Petroleum and Minerals as a Model.

Abstract:

This study investigates the experience of scientific endowment in Saudi 
universities by examining the performance of the Endowment Fund of King 
Fahd University of Petroleum and Minerals )KFUM). The Endowment Fund 
aims at providing KFUM with the additional resources needed to ensure the 
highest quality education and research. The Endowment Fund was established 
to raise, invest and expand funds from an array of non - governmental sources 
whilst encouraging the spread of a culture of philanthropy for education amongst 
potential beneficiaries. The present study is based on a descriptive approach to 
explain the fund objectives, investment strategy, and its achievements while 
the analytical approach uses to evaluate the Endowment Fund performance, 
distribution of its investment portfolio in comparison with other investment 
funds of selected American universities. The Endowment Fund of KFUM is 
invested effectively and prudently utilizing Shariah - compliant strategies set to 
fulfill the financial objectives of the fund. Investments are made in a diversified 
range of asset classes that includes murabahah and trade financing; local and 
regional, international market equities; sukuk and alternative investments 
such as real estate, private equity, commodities and hedge fund. Results of the 
study confirmed that the Endowment Fund of KFUM has achieved continuous 
growth since its inception, and increased cash assets followed by real estate 
portfolio. As it turns out that the distribution of the investment portfolio 
of KFUM endowment fund was similar to what is prevalent among some 
American universities in terms of the style and method of distribution of the 
investment portfolio. The present study concludes by discussing some useful 
policy implications.
Keywords: Scientific endowment, investment of endowment, endowment 
fund, investment portfolio, Saudi universities.
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املقدمة:

التعليم  خدمة  يف  الوقف  توظيف  اإىل  الأخرية  ال�سنوات  يف  ال�سعودية  اجلامعات  اجتهت 

والبحث العلمي، وذلك من خالل توفري الدعم املايل للربامج البحثية والعلمية، وقد �سبقت اإىل 

امللك  وجامعة  العزيز،  عبد  امللك  وجامعة  �سعود،  امللك  جامعة  هي:  جامعات  ثالث  املجال  هذا 

فهد للبرتول واملعادن، وقامت تلك اجلامعات باإن�ساء �سناديق وقفية علمية؛ اأ�سوة بالعديد من 

التعليمية  الأن�سطة  لإ�سناد  وقفية  موؤ�س�سات  لديها  التي  واملرموقة  العريقة  العاملية  اجلامعات 

فهد  امللك  جامعة  وقف  جتربة  على  ال�سوء  ت�سليط  الدرا�سة  هذه  حتاول  املختلفة،  والعلمية 

اأن�سطته  وتقومي  التعليمية«،  والربامج  البحوث  دعم  »�سندوق  بـ  وامل�سمى  واملعادن؛  للبرتول 

ال�ستثمارية، وما حققه من اإجنازات خالل ال�سنوات املا�سية. 

وقف   – واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جلامعة  التعليمية  والربامج  البحوث  دعم  �سندوق  �س  �سِّ
اأُ

اإ�سافية مُتكن اجلامعة من  ، وذلك بهدف توفري م�سادر 
)1(

1427هـ )2006م( اجلامعةــ يف عام 

التفوق  �سمان  يف  ي�سهم  مما  العلمية،  والبحوث  التعليم  خمرجات  يف  العالية  اجلودة  �سمان 

العلمي للجامعة، وا�ستمرارها يف ن�سر نتاجها املتميز، ويف تخريج طالب قادرين على املناف�سة 

، وعلى الرغم من الدعم احلكومي جلامعة امللك فهد الذي مينحها موارد ت�سغيلية 
)2(

حمليًا وعامليًا

كبرية، اإّل اأنَّ �سندوق وقف اجلامعة يوفر دعمًا اإ�سافيًا للبحوث اجلديدة، وُيعد و�سيلة لتحمل 

حقق  وقد  الذاتية،  اجلامعة  موارد  وتنمية  التعليمية،  البيئة  واإثراء  العلمية،  البحوث  اأعباء 

�سندوق الوقف منذ اإن�سائه منوًا �سنويًا مطردًا يف حدود 40%، وبلغت اأ�سول حمفظته النقدية 

.
)3(

املليار ريال، وحمفظة ا�ستثماراته العقارية نحو 00) مليون ريال

 اأهمية الدرا�سة:

يف  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  الكبري  ودوره  العلمي،  بالوقف  اهتمامها  يف  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 

متويل امل�سروعات العلمية والربامج التعليمية باجلامعات ال�سعودية؛ وعلى وجه اخل�سو�س 

من  للعديد  اجلديدة  التوجهات  عر�س  اإىل  بالإ�سافة  هذا  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 

اجلامعات ال�سعودية؛ والهادفة اإىل تفعيل نظام الأوقاف، وال�ستفادة منه يف توفري موارد مادية 

اإ�سافية ت�سهم يف خدمة العملية التعليمية، وتزداد اأهمية هذه الدرا�سة يف الوقت الذي تظهر فيه 

اجلهات احلكومية يف اململكة اهتمامًا كبريًا بنظام الأوقاف و�سرورة تفعيله، حيث �سدر حديثًا 

))) جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الالئحة املنظمة ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية )وقف اجلامعة(، الظهران ــ ال�سعودية، 

)428)هـ/2007م(. 

)2) جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الن�سرة التعريفية ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية )وقف اجلامعة(، الظهران ــ ال�سعودية، 

)د. ت(، �س 2ــ 3.

)3) �سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية، التقرير ال�سنوي 434)ــ 435)هـ، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران ــ ال�سعودية، 

)3)20م(. 
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تنموية جديدة  اقت�سادية  �سيا�سة  التطور يف ظل  وياأتي هذا   ،
)4(

لالأوقاف العامة  الهيئة  قانون 

الأهداف املرجوة،  لتحقيق  املادية والب�سرية  املوارد  اململكة، ما يتطلب م�ساعفة تنمية  ت�سلكها 

املوارد  لتاأخذ دورًا رئي�سًا يف توفري  املتاحة  الو�سائل  اأبرز  ال�سياق من  الأوقاف يف هذا  وُتعد 

املادية الالزمة لتطوير التعليم والرتقاء بنوعية البحوث العلمية.

التعليمية  املوؤ�س�سات  ودولية  حملية  تغريات  من  ي�ساحبها  وما  القت�سادية  التحديات  وتدفع 

على  القت�سار  وعدم  املالية،  م�سادرها  تنويع  اإىل  الإ�سالمية  البلدان  من  وغريها  اململكة  يف 

م�سادر التمويل احلكومية، وذلك با�ستخدام الأوقاف يف توفري موارد بديلة واإ�سافية لتمويل 

خدمة  يف  ال�ستمرار  املوؤ�س�سات  هذه  ت�ستطيع  بحيث  البحثية،  وبراجمها  التعليمية  اأن�سطتها 

املجتمع، وتقدمي حلول مل�سكالته، والرتقاء بامل�ستوى التعليمي كمًا وكيفًا، وكذلك املناف�سة يف 

املجالت العلمية حمليًا وعامليًا، واإْن اأُح�سن توظيف الأوقاف لتلك الأغرا�س ف�ستكون من اأف�سل 

امل�سادر املالية، وذلك لكونها تت�سف بالدميومة والنماء، وتوؤدي اإىل زيادة حجم الأموال التي 

ميكن للجامعات ا�ستخدامها يف تنفيذ امل�سروعات العلمية والبحثية، ومن اأجل حتقيق الأوقاف 

اإدارة  اأ�سولها، وح�سن  بد من تثمري  املر�سومة واملاأمول منها؛ فال  اأهدافها  العلمية باجلامعات 

ا�ستثماراتها مبا يحقق عوائد جمزية، وم�ستمرة للموؤ�س�سات التعليمية.

م�سكلة الدرا�سة:

من  وغريها  ال�سعودية  اجلامعات  من  عدد  يف  العلمي  بالوقف  الهتمام  تزايد  من  الرغم  على 

كافيًا  حظًا  تنل  مل  وال�ستثمارية  القت�سادية  اجلوانب  اأنَّ  اإًل  والإ�سالمية؛  العربية  اجلامعات 

من الدرا�سة والتقومي بنف�س القدر الذي حظيت به اجلوانب الفقهية وال�سرعية، وهو ما ي�سيف 

حتديًا للتحديات الكثرية التي تواجهها الأوقاف يف كافة املجالت، اإذ ل يتنا�سب حجم املوارد 

والعوائد  الوقفية  ال�ستثمارات  حجم  مع  الأوقاف  قطاع  يف  والكامنة  املتوفرة  واملالية  املادية 

عن  والإحجام  الأوقاف،  توظيف  من  الجتماعية  املنافع  �سعف  يف  ذلك  ويظهر  منها،  املتحققة 

اإن�ساء اأوقاف جديدة اأو تنمية القائم منها، حتاول هذه الدرا�سة مناق�سة ق�سايا ا�ستثمار الأوقاف 

من خالل جتربة �سندوق الوقف العلمي يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، لكونها جتربة 

جديرة بالدرا�سة والتحليل من منظور ا�ستثماري، حيث �ست�سد هذه الدرا�سة فجوة البحث يف 

و�ست�ساعد  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الأوقاف  اأموال  با�ستثمار  املتعلقة  امل�سائل 

نتائجها يف زيادة الهتمام بتنمية الأوقاف العلمية وتطوير اأ�ساليبها ال�ستثمارية، وتوظيفها 

بال�سكل املنا�سب لتلبية احتياجات اجلامعات ال�سعودية من حيث تنويع م�سادر متويلها، وزيادة 

ما تقدمه من خدمات يف جمالت التعليم املتعددة. 

)4) �سدر املر�سوم امللكي باملوافقة على نظام الهيئة العامة لالأوقاف باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 437/2/25)هـ )7 دي�سمرب 5)20م(.
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اأ�سئلة الدرا�سة: 

حتاول هذه الدرا�سة اأن جتيب عن الأ�سئلة الآتية: 

اأهم الأ�ساليب وال�سيا�سات ال�ستثمارية التي ي�ستخدمها �سندوق وقف جامعة امللك . 1 ما 

فهد للبرتول واملعادن؟ 

هل حقق �سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن جناحًا يف اإدارة ا�ستثماراته . 2

الوقفية؟ 

هل ُيقدم �سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منوذجًا يف ا�ستثمار الوقف . 3

العلمي ميكن الحتذاء به؟ 

اأهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة ب�سكل رئي�س اإىل تقومي جتربة �سندوق الوقف العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن يف جانبها ال�ستثماري، اأما الأهداف الفرعية للدرا�سة؛ فتف�سيلها يف الآتي:

التعرف على منوذج �سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.. 1

حتليل ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.. 2

تقومي الأداء ال�ستثماري ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ومقارنته . 3

باأداء بع�س ال�سناديق الوقفية املماثلة يف اجلامعات الأمريكية.

احلدود املو�سوعية:

تهتم الدرا�سة بتقومي جتربة �سندوق الوقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ومقارنة اأدائه 

ال�ستثماري مبثيالته من ال�سناديق الوقفية باجلامعات الأمريكية، كما تقوم الدرا�سة بتحليل 

اجلوانب ال�ستثمارية؛ وما يت�سل بها من موؤ�سرات مالية ح�سب البيانات املتاحة، ول يدخل يف 

اهتمام هذه الدرا�سة مناق�سة اجلوانب الفقهية والجتماعية للوقف العلمي. 

منهجية الدرا�سة:

جتربة  وتقومي  العلمية،  الأوقاف  مفهوم  بيان  يف  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 

لتقومي  التحليلي  املنهج  على  تعتمد  كما  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جلامعة  العلمي  الوقف 

لتقومي  املالية  املوؤ�سرات  اأهم  وعر�س  2014م،  2007ــ  ال�سنوات  خالل  ال�ستثمارية  �سيا�ساته 

اإىل  الدرا�سة  الإح�سائية، وا�ستندت هذه  بياناتها  التي توفرت  الفرتات  الأداء ال�ستثماري يف 

فهد،  امللك  جامعة  لوقف  الر�سمية  واملطبوعات  ال�سنوية  التقارير  يف  املن�سورة  الإح�ساءات 
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، وكذلك الإح�ساءات ال�سادرة 
)5(

واملقابلة التي اأجريت مع املدير التنفيذي ل�سندوق وقف اجلامعة

عن اجلمعية الوطنية مل�سوؤويل كليات وجامعات اإدارة الأعمال يف اأمريكا حول �سندوق الأوقاف 

اجلامعية الأمريكية، واختريت اأوقاف ع�سر جامعات اأمريكية ملقارنتها بوقف جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن من حيث العائدات ال�سنوية، والتغري يف القيمة ال�سوقية لالأوقاف، وتوزيع 

اأ�سول املحفظة ال�ستثمارية يف �سنوات خمتارة.

اأدبيات اال�ستثمار الوقفي:

هناك العديد من الدرا�سات والبحوث التي ُكتبت خالل اخلم�سة ع�سر عامًا املا�سية يف ا�ستثمار 

من  عقود  بعد  الأوقاف  قطاع  ي�سهدها  التي  والنه�سة  الإحياء  حلركة  نتيجة  وكانت  الأوقاف، 

الركود والإهمال، وقد ناق�ست تلك الأدبيات الكثري من امل�سائل ال�سرعية والإدارية واملوؤ�س�سية، 

من  بالقليل  اخل�سو�س  وجه  على  وال�ستثمارية  عمومًا؛  القت�سادية  اجلوانب  حظيت  بينما 

الدرا�سات التطبيقية، وهذا ما �ست�سهم به هذه الدرا�سة، وحتاول اأن ت�سد الفجوة البحثية يف 

ب�سكل خا�س  ال�سوء  ت�سليط  التعليم؛ مع  الأوقاف يف جمال  اأموال  با�ستثمار  املتعلقة  امل�سائل 

على جتربة الوقف العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن التي مل ي�سبق بحثها اأو تقوميها  

ــ يف حدود علم الباحث ــ . 

اأوًل: الدرا�سات باللغة العربية:

الإ�سالمي، حيث . 1 الفقه  الوقف يف  ا�ستثمار   تناول يف بحثه �سوابط 
)6(

)2013م( خطاب 

وال�سوابط  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  الوقف  ل�ستثمار  واحلديثة  القدمية  الطرق  عر�س 

العامة ل�ستثمار الأموال الوقفية يف الفقه الإ�سالمي، واأكد اأنَّ الوقف من الو�سائل املهمة 

على  للحفاظ  �سرورة  نف�سه  الوقت  يف  واأّنه  املجتمع،  يف  الجتماعي  التكافل  لدميومة 

مقدراته، كما اأكد الباحث �سرورة ا�ستثمار الأوقاف بالطرق احلديثة ملواكبة روح الع�سر، 

ويرى الباحث اأنَّ الأكرث منا�سبة يف ا�ستثمار الأوقاف هو ا�ستخدام الأ�ساليب التي تقوم 

على امل�ساركة يف العائد مثل: �سندات املقار�سة وامل�ساركة املنتهية بالتمليك؛ عو�سًا عن 

واأْن  واحلكر،  وال�ست�سناع  كاملر�سد  املداينات  على  تقوم  التي  الأ�ساليب  على  العتماد 

اأ�ساليب املزارعة واملغار�سة وامل�ساقاة تنا�سب ال�ستثمار يف الأرا�سي الزراعية املوقوفة.

ال�ستثمارية . 2 الوقفية  ال�سناديق  دور  اإىل  بتف�سيل  درا�سته  اأ�سار يف   
)7(

)2013م( العاين 

)5) مقابلة مع املدير التنفيذي ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن؛ د. اأحمد بن �سعد القحطاين يف يوم االثنني )) يناير 

6)20م، الظهران ــ ال�سعودية.

)6)خطاب، ح�سن ال�سيد حامد، �سوابط ا�ستثمار الوقف يف الفقه االإ�سالمي، بحث ُقدم اإىل املوؤمتر الرابع لالأوقاف، الذي نظمته اجلامعة 

االإ�سالمية باملدينة املنورة بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد، املدينة املنورة ــ ال�سعودية، بتاريخ 8)ــ 9) 

جمادى االأوىل 434)هـ )30ــ )3 مار�س 3)20م(.

)7) العاين، اأ�سامة عبد املجيد، نحو �سناديق وقفية ذات �سفة ا�ستثمارية، جملة امل�سلم املعا�سر، )3)20م(، العدد 47)، �س 65ــ 2)).
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يف حماولة لالرتقاء بالأوقاف وجعلها ا�ستثمارية مبا ي�سمن ا�ستدامتها واحليلولة دون 

تعطلها، حيث تناولت الدرا�سة �سيغ متويل الأوقاف عن طريق الكتتاب العام، واملتمثلة 

املقار�سة،  �سندات  اأو  التحكري  اأ�سهم  اأو  املوؤجرة  الأعيان  �سندات  اأو  الوقفية  بالأ�سهم 

اإ�سقاط تلك ال�سيغ على جتربة ال�سناديق  وخ�سو�سية كل نوع من ذلك، وحاول املوؤلف 

بع�س  معاجلة  اإىل  �سعى  كما  ال�ستثماري،  الوقفي  ال�سندوق  ت�سكيل  ثم  ال�ستثمارية، 

اإمكانية  اإىل  وخل�س  ال�ستثمارية،  الوقفية  ال�سناديق  تكوين  تعرت�س  التي  الإ�سكاليات 

اإن�ساء ال�سناديق الوقفية ال�ستثمارية، خ�سو�سًا اإذ وجدت الت�سريعات املالئمة، وتوفرت 

القيادة الكفوؤة اإدارّيًا وا�ستثمارّيًا للنهو�س بالوقف.

 تعر�س يف ورقته البحثية اإىل اأهم ال�سيغ ال�ستثمارية احلديثة . 3
)((

ال�سالحات ))200م(

التي تعقدها املوؤ�س�سات الوقفية مع امل�سارف الإ�سالمية واملوؤ�س�سات التمويلية يف جمال 

ا�ستثمارات الأوقاف، ورّكز على ال�سيغ املعا�سرة كامل�ساربة وامل�ساركة والتاأجري وال�سلم 

وال�ست�سناع، ثم تناول ما يتعلق باإدارة ال�سكوك والأ�سهم يف ال�ستثمارات الوقفية، وعدَّ 

تلك ال�سيغ مما ينا�سب ا�ستثمار الأموال الوقفية، بينما �سّنف �سيغ ال�سلم واملرابحة لالآمر 

بال�سراء وامل�ساربة يف �سوق الأوراق املالية �سمن ال�سيغ التي ُت�سكل خطرًا على طبيعة 

الأموال الوقفية، ومن ثم يرى اأنها ل تنا�سب ال�ستثمار الوقفي، كما اأو�سح قدرة بع�س 

الوقفية  املوؤ�س�سات  التعاون بني  اإذا مت  الأوقاف خا�سة  ريع  زيادة  ال�سيغ احلديثة على 

وال�ستثمارات؛  امل�سروعات  جمال  يف  �سراكة  عالقات  اإقامة  يف  الإ�سالمية  وامل�سارف 

اأن جتلب  اأرباح ال�ستثمارات الوقفية، واأ�سار اإىل ال�سيغ التي ميكن  ما يقود اإىل زيادة 

املوؤ�س�سات  بها  التي تتعامل  ال�سيغ ال�ستثمارية  اأو  اأ�سوًل جديدة،  الوقفية  للموؤ�س�سات 

ال�سيغ  اأو  الإجارتني واحلكر،  كال�ستبدال والإجارة وعقد  اأموالها  الوقفية يف ت�سريف 

التي ت�سلح للتعامل مع امل�سارف لال�ستثمار؛ مع ال�سوابط الالزمة حل�سن اإدارة املخاطر 

ال�ستثمارية.

من . 4 الوقف  با�ستثمار  املتعلقة  امل�سائل  من  العديد  درا�سته  يف  ناق�س   
)9(

)2004م( عمر 

بني  وفرق  بال�ستثمار،  وعالقاتها  الوقف  خ�سائ�س  اأهم  عر�س  حيث  ال�سرعية،  الناحية 

ا�ستثمار  وبني  واإحالله،  وجتديده  الوقف  وتنمية  اإن�ساء  به  املراد  الوقف  فى  ال�ستثمار 

الوقف مبعنى ا�ستخدام اأموال الوقف للح�سول على الغلة، ونظرًا لكون ال�ستثمار قرارًا 

مراعاة  �سرورة  املوؤلف  يرى  املخاطرة؛  ووجود  التاأكد  عدم  ظل  فى  ويتخذ  م�ستقبليًا، 

كما  ممكن،  عائد  اأعلى  وحتقيق  الوقف  اأ�سل  على  للمحافظة  ال�سليمة  ال�ستثمار  معايري 

و�ساآلة  الوقف  على  خماطر  من  يكتنفها  ملا  وذلك  منا�سبتني،  غري  والجارتني  احلكر  عّد 

)8) ال�سالحات، �سامي حممد، اال�ستثمار الوقفيــ تفعيل �سيغ التمويل ملوؤ�س�سة اأوقاف معا�سرة، ورقة بحثية قدمت ملوؤمتر دبي الدويل 

لالأوقاف، الذي نظمته موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الُق�سر، دبي ــ االإمارات، بتاريخ 4ــ 67 يونيو 2008م(. 

)9) عمر، حممد عبد احلليم، اال�ستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه، درا�سة مقدمة اإىل الدورة اخلام�سة ع�سرة ملجمع الفقه االإ�سالمي 

الدويل املنعقدة مب�سقطــ �سلطنة عمان يف 9ــ ))/2004م.
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عائدها، واأن الأكرث منا�سبة هو الأ�ساليب التي تقوم على امل�ساركة فى العائد مثل: �سندات 

باأ�ساليب املداينات كاملر�سد وال�ست�سناع،  املقار�سة وامل�ساركة املنتهية بالتمليك مقارنة 

تناول  ثم  والتحويل،  والت�سغيل  البناء  عقود  التمويلي  التاأجري  اإىل  اللجوء  عدم  ويرى 

التاأجري  اأّن  اإىل  وانتهى  الغلة،  اأو  العائد  على  للح�سول  الوقف  اأموال  ا�ستثمار  اأ�ساليب 

الت�سغيلي ينا�سب ال�ستثمار العقاري، بينما تالئم اأ�ساليب املزارعة واملغار�سة وامل�ساقاة 

فاأ�سار  النقدي  الوقف  ا�ستثمار  اأ�ساليب  ب�ساأن  واأما  الزراعية،  الأرا�سي  يف  ال�ستثمار 

املوؤلف اإىل الإيداع يف احل�سابات ال�ستثمارية، والتعامل يف الأوراق املالية الإ�سالمية، 

وال�ستثمار املبا�سر باملتاجرة واإن�ساء امل�سروعات التجارية.

 ُتعد من اأكرث الدرا�سات التي بحثت مو�سوع ا�ستثمار الأوقاف . 5
)10(

درا�سة فداد )2001م(

موارد  وتنمية  ا�ستثمار  يف  اأ�سا�سية  مفاهيم  ا�ستعر�ست  فقد  اقت�سادية،  نظر  وجهة  من 

متويل  �سيغ  من  عددًا  وناق�ست  الوقفية،  املمتلكات  تثمري  معايري  تناولت  كما  الأوقاف، 

الأوقاف التقليدية واملعا�سرة، ومدى منا�سبتها لتثمري الأوقاف، ويرى املوؤلف اأن جميع 

ال�سيغ التقليدية با�ستثناء عقد الإجارة تكون عوائدها قليلة ومدتها طويلة، وقد اأتاح ذلك 

اإىل التالعب والتحايل على املمتلكات الوقفية، واأنَّ اللجوء اإىل تلك ال�سيغ يف املا�سي كان 

ال�سيغ املعا�سرة املعمول بها ميكن  اأنَّ  العقارية على الأوقاف، كما يرى  لغلبة املمتلكات 

ال�ستفادة منها طاملا لبت احلاجة التمويلية املطلوبة.

 اهتمت بال�سوابط ال�سرعية واملعايري ال�ستثمارية، . 6
)11(

درا�سة ال�سعد والعمري )2000م(

وو�سعت اإطارًا مقرتحًا ملعايري و�سيغ ا�ستثمار اأموال الوقف، كما تناولت اأ�س�س واأ�ساليب 

الباحثان  وقام  لالأوقاف،  ال�ستثماري  الأداء  ومعايري  الوقف  ا�ستثمار  على  الرقابة 

با�ستقراء لل�سيغ التقليدية يف ال�ستثمار الوقفي، وقدما حتلياًل للعنا�سر والأ�س�س التي 

تقوم عليها، وعر�سًا لل�سيغ املعا�سرة التي تزيد من تنمية الأوقاف، وتظهر اآثارها على 

الدرا�سة  وقدمت  الوقفي،  ال�ستثمار  من  والريع  العائد  زيادة  يف  القت�سادي  امل�ستوى 

الإجارة  مناذج:  �سملت  الأردن،  يف  الوقفية  الأمالك  ل�ستثمار  معا�سرة  عملية  مناذج 

وامل�ساقاة  واملزارعة  املتناق�سة  وامل�ساركة  واملرابحة  املقار�سة  و�سندات  وال�ستبدال 

واملغار�سة، وقد اأبرز املوؤلفان مزايا كل �سيغة، وما يكتنف تطبيقها من اإ�سكالت فقهية اأو 

حمددات اقت�سادية، وناق�سا اإمكانية ال�ستفادة منها يف ا�ستثمار الوقف وتنميته بتمويل 

خارجي.

)0)) فداد، العيا�سي ال�سادق، تنمية موارد الوقف واملحافظة عليها، بحث مقدم اإىل موؤمتر االأوقاف االأول، نظمته جامعة اأم القرى بالتعاون 

مع وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد، بتاريخ 4ــ 7 �سعبان 422)هـ/20ــ 23 اأكتوبر )200م، مكة املكرمةــ ال�سعودية.

الطبعة  لالأوقاف،  العامة  االأمانة  الوقفي،  اال�ستثمار  تطوير  يف  املعا�سرة  االجتاهات  علي،  حممد  والعمري،  حممد.  اأحمد  ال�سعد،   ((((

االأوىل، ال�سفاة ــ الكويت، )2000م(.
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ثانيًا: الدرا�سات باللغة الإجنليزية:

ذكرا . 1 حيث  الوقفي،  ال�ستثمار  واأ�ساليب  طرق  تناول   
)12(

)2013م( واإليا�س  جوهري 

وال�سكوك  الأ�سهم  يف  ال�ستثمار  بينها  من  وطرقه  ال�ستثمار  اأ�ساليب  من  جمموعة 

وامل�ساربة، وغطى ذلك جمالت ا�ستثمارية عديدة يف جمالت التعليم والتنمية والرعاية 

ال�سحية، كما تناول الباحثان �سورًا من تطبيق تلك الأ�ساليب وجتارب املوؤ�س�سات يف كل 

من ماليزيا اأو �سنغافورة.

املتعلقة . 2 املفاهيم  واأهم  النقدي،  الوقف  ا�ستثمار  درا�سته  يف  تناول   
)13(

)2012م( اليا�س 

بتطبيق بع�س ال�سيا�سات ال�ستثمارية والأدوات التي ت�ستخدمها �سركات ا�ستثمار راأ�س 

موؤ�س�سة  تكون  اأن  الباحث  اقرتح  ولذا  خماطرها،  واإدارة  ا�ستثماراتها  اختيار  يف  املال 

واأ�ساليب  النقدي  الوقف  ا�ستثمار  بني  يجمع  منوذج  وهو  ا�ستثماريًا؛  �سندوقًا  الوقف 

ال�سركات ال�ستثمارية، وذلك لتعزيز التوظيف الأمثل للوقف النقدي. 

 ناق�سا يف درا�ستهما ا�ستثمار الأرا�سي الوقفية يف ماليزيا عن . 3
)14(

ح�سن وعبدالله ))200م(

طريق الوقف النقدي، حيث اأ�سبح الوقف النقدي و�سيلة �سائعة ت�ستخدم من قبل املجال�س 

الدينية الإ�سالمية يف ماليزيا لتوليد املوارد املالية بغر�س متويل ال�ستثمارات الوقفية، 

وتناولت الدرا�سة اإمكانية ا�ستثمار الأرا�سي الوقفية لتوليد مزيد من الدخل الذي ي�ستفيد 

منه املوقوف عليهم، وعلى الرغم من املبادرات املطروحة لال�ستفادة من الأرا�سي الوقفية؛ 

هذه  وتطرح  منه،  م�ستفاد  وغري  مهماًل  يزال  ما  الوقفية  الأرا�سي  تلك  من  الكثري  فاإنَّ 

الدرا�سة منوذجًا ل�ستثمار الأرا�سي الوقفية يقوم على الأدوات املالية املنا�سبة لال�ستثمار 

يف جمال الوقف العقاري، �سواء يف �سكل امل�ساركة مع املوؤ�س�سات املالية عن طريق عقود 

امل�ساربة وامل�ساركة، اأو عقود البناء والت�سغيل والتحويل، اأو التمويل الذاتي من خالل 

الإ�سالمية،  ال�سكوك  طريق  عن  والتمويل  وال�ستبدال  النقدي  الوقف  اأو  الإجارة  عقود 

واجلوانب  الأرا�سي،  لهذه  التاريخي  التطور  مناق�سة  على  الدرا�سة  تركيز  ويالحظ 

القانونية للتطوير العقاري لالأرا�سي الوقفية.

يت�سح من العر�س ال�سابق قلة الدرا�سات القت�سادية يف الوقف العلمي باجلامعات واملوؤ�س�سات 

التعليمية، ورمبا ندرتها يف جمال جتارب ال�سناديق الوقفية باجلامعات ال�سعودية، ومل يلتفت 

 Johari, F. and Alias, M. H. (2013). Potential of Waqf Funds and Instruments in Contemporary Economic System.  ((2(

 Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), “Sustainable Development through
 Sains Islam Malaysia,  Organized by the Faculty Economics and Muamalat, Universiti.the Islamic Economics System”

Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4ــ 5th September 2013, pp. 865ــ .862

 Alias, T. A. (2012). Venture Capital Strategies in Waqf Fund investment and Spending. ISRA International Journal of ((3( 

.Islamic Finance, vol. 4, no. 1, pp. 99 - 126

Hasan, Z. and Abdullah, M. N. (2008). The Investment of Waqf Land as an Instrument of Muslims’ Economic Devel- ((4(

opment in Malaysia.A paper presented at the Dubai International Conference on Endowments’ Investment, 4 - 6th Febru-
.ary 2008 organized by Awqaf and Minors Affairs Foundation, Dubai, the United Arab Emirates
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اأحد من الباحثني لأهمية حتليل ال�سيا�سات ال�ستثمارية ل�سناديق الوقف العلمي، ومن ثم فاإنَّ 

هذه الدرا�سة حتاول �سد الفجوة البحثية يف هذا املجال من خالل درا�سة جتربة �سندوق الوقف 

العلمي جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وتقومي اأداء ال�سندوق ال�ستثماري وا�سرتاتيجيته 

ال�ستثمارية.

املبحث االأول:

تعريف االأوقاف العلمية وا�ستثمارها

اإذا كان معنى م�سطلح الوقف كما جاء يف احلديث النبوي ال�سريف هو: »حب�س الأ�سل و�سبل 

، فاإنَّ الأوقاف العلمية اأو التعليمية ميكن تعريفها باأنَّها: »الأ�سول الثابتة اأو املنقولة؛ 
)15(

الثمرة«

التي حتب�س على منفعة العلم والتعليم، وت�سرف اإىل اجلهات املوقوف عليها يف حقل التعليم«، 

وي�سمل هذا التعريف طائفة كبرية ومتجددة من الأ�سياء املوقوفة مل�سلحة العلم والتعليم؛ منها 

ما يتعلق باملعلم، ومنها ما يتعلق بطالب العلم، ومنها ما ُيعد من م�ستلزمات التعليم وو�سائله، 

ويندرج حتت هذا اأي�سًا الأوقاف اخلا�سة ببناء امل�ساجد  لكونها دورًا للعبادة والعلم معًاــ واإقامة 

املدرا�س واجلامعات ومعاهد العلم وكرا�سي البحوث العلمية واحللقات العلمية وم�ساكن الطالب 

وُتعد  التقنية،  والأجهزة  واملكتبات  املعامل  من  التعليمية  والتجهيزات  الدرا�سية،  والنفقات 

م�ستلزمات التعليم واحتياجاته متغرية ح�سب تغري الأزمان والأحوال، ويف القدمي كانت متنح 

معاي�س للطالب، ويف هذا الع�سر �سارت كثري من املدار�س واملعاهد واجلامعات تتقا�سى ر�سومًا 

درا�سية كاأق�ساط مالية من الطلبة، كما كانت حاجة طالب العلم لالأقالم والأحبار كثرية ومكلفة يف 

الع�سور القدمية، وباتت اليوم و�سائل التعليم من حوا�سيب وخمتربات وكتب وجمالت علمية 

.
)16(

هي احلاجات ال�سرورية واملكلفة للطالب

بالو�سائل  َغلَّته  اأو  ثمرته،  و�ُسبِّلت  اأ�سله،  ُحب�س  ما  »تنمية  به  فرياد  الوقف  ا�ستثمار  اأما 

اأهمها  التي من  اأغرا�سه،  لتحقيق غر�سًا من  الوقف  اأموال  ذلك توظيف  ، ويعني 
)17(

امل�سروعة«

ويتم  منقولة،  اأو  ثابتة  اأمواًل  كانت  �سواء  املوقوفة  بالأ�سول  وُينتفع  عليهم،  املوقوف  منفعة 

املنفعة،  التمكني من  الواقف، ويتحقق النتفاع بها من خالل  ل�سرط  ا�ستغاللها وتوظيفها وفقًا 

بينما يتحقق التوظيف وال�ستغالل لالأموال املوقوفة با�ستثمارها وتوزع غلتها اأو ريعها، ومن 

)5)) رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى، مطبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية، )425)هـ(، ط )، ج 6، �س 59) »عن ابن عمر اأنه قال: اأن 

عمر اأ�ساب اأر�سًا بخيرب فاأتى النبي �سلى الله عليه و�سلم ي�ستاأمره فقال: اإْن �سئت حب�ست اأ�سلها وت�سدقت بها«.

)6)) ال�سلتوين، اأنور حممد، التدابري ال�سرعية الإعادة الوقف العلمي اإىل دوره الفاعل يف النه�سة العلمية لالأمة، بحث مقدم اإىل موؤمتر: اأثر 

الوقف يف النه�سة العلمية، الذي نظمته كلية ال�سريعة بجامعة ال�سارقةــ االإمارات؛ بتاريخ 9ــ 0) مايو ))20م، �س 4.

ة. ط)، دار ابن اجلوزي، الدمام ــ ال�سعودية، )434)هـ(. ة تطبيقيَّ )7)) ال�سقية، اأحمد بن عبد العزيز، ا�ستثمار االأوقاف ــ درا�سة ِفقهيَّ
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ثم يكون ا�ستثمار الأوقاف من اأهم �سبل املحافظة على اأ�سولها، فلو تركت اأموال الأوقاف ومل 

الوقف  ا�ستثمار  الإ�سالمي  الفقه  جممع  اأجاز  وقد   ،
)1((

بطبيعتها الإخالل  ومت  لنق�ست  ت�ستثمر 

املبا�سر ل�ستثمار  القت�سادي  الهدف  اإنَّ   ،
)19(

غلته وفق �سوابط و�سروط من  والفائ�س  وريعه 

اأموال الوقف يظهر جليًا يف توليدها لدخول نقدية متكن املوؤ�س�سات الوقفية ونظار الوقف من 

اأح�سن  على  واأغرا�سه  الوقف  ملقا�سد  وحمققة  ممكنة،  �سورة  اأف�سل  يف  وقفية  خدمات  تقدمي 

وجه، ول يتحقق هذا الهدف القت�سادي اإل با�ستخدام اأف�سل الأ�ساليب ال�ستثمارية التي ت�سمن 

.
)20(

احل�سول على معدلت مرتفعة من العوائد والأرباح، ون�سب منخف�سة من املخاطر والتكاليف

املبحث الثاين:

تاريخ االأوقاف العلمية يف ال�سعودية

تتوزع الأوقاف العلمية اأو التعليمية بني القطاعني اخلا�س والعام، وت�سمل العديد من الأوقاف 

املوؤ�س�سات  من  كثري  اإن�ساء  يف  الإ�سالمي  الوقف  نظام  واأ�سهم  واملتعلمني،  العلم  تخدم  التي 

التعليمية واملراكز العلمية، و�ساعد يف توفري الحتياجات ال�سرورية للتعليم، و�سمل ذلك مراحل 

التعليم الأولية واملعاهد واجلامعات، وبيانها باإيجار يف الآتي:

وقف الكتاتيب: تهتم بتعليم الن�سء القراآن الكرمي، ومعظمها يف الوقت احلا�سر ملحقة . 1

بامل�ساجد كحلقات تعليمية، وتقوم بها جمعيات اأهلية لها مراكز متخ�س�سة لتحفيظ القراآن 

الكرمي. 

املدار�س . 2 قبل  اململكة  يف  الأهلية  النظامية  املدار�س  ظهرت  الأهلية:  النظامية  املدار�س 

النظامية احلكومية، ولهذا اعتمدت تلك املدار�س الأهلية على متويل موؤ�س�سيها واملح�سنني 

.
)21(

من الأهايل �سواء بالتربعات املبا�سرة اأو تاأ�سي�س الأوقاف

التعليم العايل: مر التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية بفرتتني، منف�سلتني زمنيًا . 3

امل�ساجد ومنازلهم،  العلماء يف  كبار  الأوىل: متثلها حلقات  الفرتة  ومتداخلتني منهجيًا؛ 

يف  التعليم  اأ�ساليب  بني  الختالف  ومع  احلديثة،  اجلامعات  ومتثلها  الثانية:  والفرتة 

م�سر،  القاهرةــ  والن�سر،  للتدريب  العربية  املجموعة  ط)،  وثائقية،  درا�سة  طرابل�س:  والية  يف  الوقف  مفتاح،  الهمايل  الزبيدي،   ((8(

)0)20م(، �س )8.

)9)) انظر جممع الفقه االإ�سالمي قرار رقم 40) )5/6)( ب�ساأن اال�ستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه، الدورة اخلام�سة ع�سرة مب�سقطــ 

�سلطنة ُعمان، يف 4)ــ 9) املحرم 425)هـ، 6ــ )) مار�س 2004م.

)20) املغربي، حممد الفاحت حممود، اقت�ساديات واإدارة الوقف، ال�سركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات، القاهرةــ م�سر، )))20م(، 

�س 208.

))2) اخلويطر، خالد بن �سليمان، جملة الواحة.)) / 3 / ))20م  36:) م  العدد )28(، ال�سنة التا�سعة. متت زيارته يوم 4/)/437)هـ 

((90=http://www.alwahamag.com/?act=artc&id :على املوقع التايل
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الفرتتني، ويالحظ اأنَّ الوقف يف الفرتة الأوىل كانت له الريادة يف متويل حلقات امل�ساجد 

اجلامعي  التعليم  ع�سر  يف  تراجع  الريادي  الدور  هذا  اأن  حني  يف  العلمية،  واحللقات 

ال�سعودية،  اجلامعات  يف  اأوقاف  باإن�ساء  الهتمام  بداأ  قليلة  �سنوات  ومنذ   ،
)22(

احلديث

وذلك بهدف دعم م�سروعات البحوث العلمية والربامج التعليمية، و�سجعت وزارة التعليم 

على تاأ�سي�س اأوقاف يف اجلامعات لل�سرف على البحث العلمي، ومتول هذه الأوقاف من 

العايل  التعليم  نظام  ويتيح  وال�سركات،  الأعمال  رجال  من  وغريهم  اجلامعات  خريجي 

ل  مبا  املالية  املوارد  كاأحد  الأوقاف  وتخ�سي�س  بقبول  القيام  ال�سعودية  اجلامعات  لكل 

.
)23(

يتعار�س مع الغر�س الأ�سا�سي الذي اأُ�س�ست من اأجله اجلامعة

اململكة من ثالث روافد هي: . 4 الآن يف  القائمة  الوقفية  املكتبات  الوقفية: تكونت  املكتبات 

والأمراء  العلماء  اأ�سهم  وقد  الكاملة،  واملكتبات  اخلا�سة،  واملجموعات  املفردة،  الكتب 

الوقفية  املكتبات  من  لكثري  نواة  بدورها  �سكلت  التي  الكتب  وقف  يف  والعامة  والتجار 

العلم،  لطالب  عام  نفع  ذا  خرييًا  وقفًا  الكتب  تلك  وقف  يكون  وقد   ،
)24(

باململكة املنت�سرة 

وقد يكون وقفًا اأهليًا لذرية الواقف، وبع�س الواقفني يوقف الكتاب بعد اأن يقوم بن�سخه 

اأو ياأمر بطباعته وتوزيعه بكميات وقفية كثرية، وبع�س العلماء يوقف  لغر�س الوقف، 

.
)25(

كتابه بعد اأن ينتهي من تاأليفه

املبحث الثالث:

جتربة وقف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

اأوًل: الن�ساأة والأهداف:

اأُن�سئ �سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، واملعروف 

بـ)وقف اجلامعة( يف عام 1427هـ/2006م، ويهدف ال�سندوق اإىل تعزيز قدرة اجلامعة يف زيادة 

العلمية والبحثية،  الأن�سطة  �سي�سهم يف دعم  الأوقاف؛ مما  ا�ستثمار  املالية من خالل  مواردها 

على  ال�سرف  جمالت  يف  ريعها  وا�ستخدام  ا�ستثمارها  يتم  موقوفة  اأمواًل  ال�سندوق  ويدير 

اإما مقيدة، حيث يحدد  البحوث والربامج التعليمية مع احلفاظ على تلك الأ�سول، التي تكون 

)22) نف�س املرجع ال�سابق.

)23) الفقرة )8)( من املادة الع�سرين لنظام جمل�س التعليم العايل التي تن�س على: » قبول التربعات والهبات والو�سايا وغريها على اأال 

تتعار�س مع الغر�س االأ�سا�سي الذي اأن�سئت من اأجله اجلامعة«.

ــ املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل. ط2، الدار ال�سعودية للمو�سوعات.  )24) اجلويرب، عبد الرحمن االأوقاف االإ�سالمية ودورها احل�ساري 

بريوت ــ لبنان، )))20م(، �س 89ــ 90.

)25) اخلويطر، م�سدر �سبق ذكره. 
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الواقف اأوجه ال�سرف منها، اأو غري مقيدة، بحيث حتدد جمالت ال�سرف منها من قبل جمل�س 

.
)26(

اإدارة ال�سندوق

والتطبيقية،  الأ�سا�سية  العلمية  البحوث  متويل  يف  ال�سندوق  موارد  �سرف  جمالت  وترتكز 

وا�ستقطاب اأ�ساتذة موؤهلني ل�سغل كرا�سي الأ�ستاذية، ومتويل برامج تعليمية، وتوفري احتياجات 

مكتبة اجلامعة من الدوريات واملجالت العلمية، وتقوم ر�سالة ال�سندوق على دعم ر�سالة اجلامعة 

ال�سريعة  وقواعد  يتفق  مبا  وا�ستثمارها  الوقفية  الأموال  جمع  طريق  عن  والبحثية  التعليمية 

ثم  ومن  واملتربعني،  الواقفني  طموحات  يحقق  مبا  اجلامعة  برامج  على  وال�سرف  الإ�سالمية، 

فاإنَّ روؤية ال�سندوق هي توفري م�سدر مايل دائم يوؤمن للجامعة قدرتها التناف�سية، ويحافظ على 

 .
)27(

متيز براجمها التعليمية والبحثية

ثانيًا: موارد ال�سندوق و�سيا�سته املالية:

:
)2((

يتكون دخل ال�سندوق من امل�سادر الآتية

املنح النقدية والعينية التي يقدمها خريجو اجلامعة ومن�سوبوها.	 

الدعم املايل الذي تقدمه اجلامعة من مواردها الذاتية.	 

التربعات التي تقدمها ال�سركات والهيئات الأهلية ورجال الأعمال.	 

الدخل الذي يحققه من مزاولته لأن�سطة ا�ستثمارية. 	 

عائد امل�سروعات ال�ستثمارية التي يقيمها ال�سندوق.	 

عائدات البحوث التي جتريها اجلامعة. 	 

نظرًا لأهمية تنوع املوارد املالية وزيادة تكاليف اخلدمات التعليمية وزيادة الحتياجات املالية 

ما  اإىل  املالية  باملوارد  اخلا�سة  �سيا�سته  من  يهدف  ال�سندوق  فاإنَّ  والعلمية  البحثية  للربامج 

:
)29(

ياأتي

جمع التربعات واملنح وامل�ساعدات مبا فيها الأموال الوقفية من الأفراد والهيئات مبا ل . 1

يتعار�س مع الأهداف العلمية للجامعة.

ا�ستثمار موارد ال�سندوق طبقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.. 2

توجيه عائدات ال�سندوق لدعم التعليم والبحوث مع مراعاة �سروط الواقفني.. 3

:
)30(

وعليه فاإنَّ من اأهداف ال�سيا�سة ال�ستثمارية لل�سندوق ما ياأتي

تنمية حجم املحفظة ال�ستثمارية لل�سندوق لت�سل اإىل مليار ون�سف املليار ريال �سعودي . 1

)26) الالئحة املنظمة ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية م�سدر �سبق ذكره، �س 4ــ 5.

)27) الن�سرة التعريفية ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية، مرجع �سبق ذكره، �س 2ــ 3.

)28) الالئحة املنظمة ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية، مرجع �سبق ذكره، �س )).

)29) مقابلة مع املدير التنفيذي ل�سندوق وقف اجلامعة، مرجع �سبق ذكره.

)30) نف�س املرجع ال�سابق.
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بنهاية عام 2016م.

البدء يف بناء مركز الأعمال بتكلفة تقديرية ت�سل اإىل مليار ون�سف املليار ريال �سعودي.. 2

زيادة الوعي املجتمعي باأهمية الوقف وا�ستخدامه لدعم برامج واأن�سطة اجلامعة.. 3

ثالثًا: اإدارة ال�ستثمار وتنمية موارد ال�سندوق:

ُيدار ال�ستثمار يف �سندوق وقف جامعة امللك فهد على اأ�سا�س زيادة اأ�سوله عن طريق ا�ستثمار 

اأمواله باحرتافية، ومبا يتفق والقواعد والقيم ال�سرعية، ومت ت�سكيل جلنتني فرعيتني، بيانهما 

:
)31(

يف الآتي

ــ جلنة ال�ستثمار: جلنة مفو�سة من جمل�س اإدارة ال�سندوق با�ستثمار اأموال ال�سندوق بال�سكل 

الأمثل، ومبا يتوافق وحاجة ال�سندوق، وتقوم بو�سع ال�سرتاتيجية اخلا�سة بال�ستثمار من 

حيث حتديد امل�ستوى امل�ستهدف للعائد ودرجة املخاطر، وحتديد �سيا�سات ال�ستثمار ومعايريه.

ــ جلنة تنمية املوارد: تهتم هذه اللجنة بتنمية موارد دخل ال�سندوق من امل�سادر املحددة، وتقوم 

بتعبئتها، وتقدمي ال�سيا�سات الكفيلة بزيادتها.

رابعًا: اأهداف وتطور املحفظة ال�ستثمارية لل�سندوق:

بالأ�سهم  واملتمثلة  امل�ستثمرة  املوجودات  من  »جمموعة  باأنَّها:  ال�ستثمارية  املحفظة  ُتعرف 

، كما ُعرفت اأي�سًا باأنَّها: »جمموعة من الأوراق ال�ستثمارية �سواء اأكانت حقيقية 
)32(

وال�سندات«

خالل  من  املخاطرة  من  معقول  م�ستوى  وعند  عائد؛  حتقيق  بهدف  امل�ستثمر  مي�سكها  مالية  اأم 

، وُتعد املحافظ ال�ستثمارية من الأدوات 
)33(

تنويع مكوناتها باتباع الأ�ساليب العلمية ال�سحيحة«

لالأ�سول  الأمثل  التوظيف  حتقيق  اإىل  وتهدف  والأعمال،  املال  اأ�سواق  يف  الهامة  ال�ستثمارية 

التي تديرها، واملحافظة على راأ�س املال املكون لها، وكذلك حتقيق ال�ستقرار يف التدفق النقدي 

والعائد وفًقا حلاجات الأفراد وال�سركات، وتهدف حمفظة �سندوق »وقف اجلامعة« ال�ستثمارية 

اإىل حتقيق الربح من توظيف الأموال املوقفة، ويف نف�س الوقت املحافظة عليها، ومن ثم فاإنَّ 

اإدارة املحفظة تقوم با�ستثمار املوارد املالية املتاحة مبا ي�سمن حتقيق اأق�سى عائد، ومن ناحية 

اأخرى ت�سعى اإدارة املحفظة اإىل �سمان احل�سول على قدر مالئم من الأموال ال�سائلة التي تكفي 

ملواجهة اللتزامات، واحلفاظ على م�ستوى دخل م�ستمر وم�ستقر، وتنمية راأ�س مال املحفظة، 

وقابلية حتويل اأ�سول املحفظة اإىل �سيولة دون حتمل خ�سائر يف راأ�س املال عند احلاجة.

العقارية  املحفظة  هما:  اجلامعة  وقف  �سندوق  لدى  ال�ستثمارية  املحافظ  من  نوعان  وهناك 

))3) الن�سرة التعريفية ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية، مرجع �سبق ذكره، �س 6ــ 8.

املالية  االأوراق  هيئة  اإىل  مقدمة  اال�ستثمار، ورقة عمل  االأ�سهم و�سناديق  اأ�سعار  اال�ستثمارية وموؤ�سرات  املحافظ  �سامي،  )32) حطاب، 

وال�سلع، اأبوظبي ــ االإمارات، )2007م(، �س 5.

)33) كمال، بن مو�سى، املحفظة اال�ستثماريةــ تكوينها وخماطرها، جملة الباحث، العدد 3. )2004م(، �س 37.
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واملحفظة النقدية، حيث تخ�س�س املحفظة النقدية لال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سكوك، وتت�سكل 

ح�سب الفر�س املتاحة، ويبلغ حجم املحفظة النقدية لوقف اجلامعة نحو مليار ريال، بينما ي�سل 

وتقدر  الأعمال«،  »مركز  م�سروع  واأطلق  ريال،  مليون   (00 اإىل  العقارية  الوقف  حمفظة  حجم 

يف  موجوداتها  وتتمثل  ال�سندوق،  ل�سالح  ريعها  ويعود  مليارات،   3 بنحو  العقارية  حمفظته 

 .
)34(

اأر�س م�ساحتها 326 األف مرت مربع، وهي جزء من اأمالك اجلامعة

املبحث الرابع:

تقومي اأداء ال�سندوق اال�ستثماري

ي�سعى ال�سندوق اإىل زيادة اأ�سوله عن طريق ا�ستثمار اأمواله باحرتافية؛ ومبا يتفق والقواعد 

امِلَنح  تتوافق  اأن  يجب  حيث  املنحة،  لقبول  دقيقة  معايري  ال�سندوق  وي�سع  ال�سرعية،  والقيم 

اجلهات  قبل  من  د  املحدَّ النحو  على  امِلَنح  ا�ستخدام  يقت�سر  واأن  ولوائحها،  اجلامعة  وقواعد 

املانحة، كما يجب اأن تتوافق امِلَنح ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وقوانني اململكة، ويتوىل جمل�س 

اإدارة الوقف م�سوؤولياته املن�سو�س عليها يف لئحة �سندوق الوقف، ومن بينها �سمان ا�ستثمار 

عائدات  اإنفاق  �سمان  وكذلك  املو�سوعة،  والأحكام  وال�سروط  يتوافق  مبا  ال�سندوق  اأموال 

ال�سندوق مبا يتوافق واأهدافه. 

والرقابة،  وال�سرف  وال�ستثمار  التربعات  جمع  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  ال�سندوق  ويتبع 

ويقوم فريق العمل يف وقف اجلامعة بتطبيق خطة ال�سندوق ال�سرتاتيجية باحرتافية للتمكن 

من زيادة حجمه واحلفاظ على اأ�سوله، ويتم كل ذلك باإ�سراف جمل�س الإدارة الذي يقوم مبتابعة 

ال�سنة، ويتاألف جمل�س  املتكررة خالل  ال�سندوق، والرقابة عليه من خالل اجتماعاتهم  اأن�سطة 

الإدارة من قياديني وخرباء فاعلني من جهات حكومية واأكادميية وم�سرفية و�سناعية وجتارية 

واإعالمية، كما يتلقى موظفو ال�سندوق تدريبًا مهنيًا على برامج الت�سجيل والتوثيق والربامج 

املحا�سبية، ويت�سمن التدريب ح�سور بع�س املوظفني للندوات واملوؤمترات وور�س متخ�س�سة 

يف اإدارة الأوقاف اجلامعية لكت�ساب اخلربة واملمار�سات الناجعة يف اجلامعات ذات اخلربات 

 .
)35(

العريقة يف هذا املجال

اأوًل: حجم املحفظة ال�ستثمارية:

بلغت اأ�سول حمفظة ال�سندوق النقدية نحو املليار ريال �سعودي، وو�سلت ا�ستثماراته العقارية 

)34) الن�سرة التعريفية ل�سندوق دعم البحوث والربامج التعليمية، مرجع �سبق ذكره، �س 7.

)35) مقابلة مع املدير التنفيذي ل�سندوق وقف اجلامعة، مرجع �سبق ذكره.
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نحو 00) مليون ريال، ويو�سح ال�سكل )1( زيادة حجم اأ�سول حمفظة ال�سندوق بن�سبة %45 

مقارنة   %10 متو�سط  مبعدل  �سنوية  عوائد  حتقيق  وا�ستطاع  2014م،  2007ــ  الفرتة  خالل 

بالعائد امل�ستهدف 5.)%، اأما ن�سبة ال�سرف على الربامج فترتاوح بني 3ــ 6% �سنويًا من معدل 

، ويتكون الثلثان من النقد والأوراق املالية، 
)36(

القيمة ال�سوقية لل�سندوق على مدى ثالث �سنوات

والثلث الباقي من العقارات، وي�سعى ال�سندوق حاليًا اإىل اأن ي�سل حجم اأمواله اإىل 3.5 مليار 

.
)37(

ريال خالل الأعوام الثالثة املقبلة

ال�سكل )1( اأ�سول املحفظة ال�ستثمارية ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد:2007ــ 2014م

امل�سدر: تقارير �سنوية ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد.

:
)3((

وكانت اأهم م�سروفات ال�سندوق يف الفرتة ال�سابقة يف البنود الآتية

ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين لكلية الإدارة ال�سناعية بتكلفة 3 مليون ريال . 1

من خالل دعم الكرا�سي العلمية.

األف . 2  500 بتكلفة  2011م  ال�سم�سية يف عام  بالطاقة  �سيارة تعمل  دعم م�سروع �سناعة 

ريال.

)36) التقرير ال�سنوي ل�سندوق وقف اجلامعة، مرجع �سبق ذكره.

)37) موقع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. متت زيارته يوم 4/)/437)هـ انظر ال�سفحة:

387=https://www.kfupm.edu.sa/SitePages/ar/UniversityNewsDetails.aspx?customid

)38) التقرير ال�سنوي ل�سندوق وقف اجلامعة، مرجع �سبق ذكره.
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ن من . 3 دعم برنامج ابتكارات الطالب يف يوليو 2013م مببلغ 300 األف ريال، وهذا ما مكَّ

حتويل البتكارات اجلديدة اإىل اأعمال جتارية.

دعم طالب الدرا�سيات العليا ـــ ماج�ستري ودكتوراه ـــ والتكفل مب�سروفاتهم الدرا�سية.. 4

:
)39(

وتقوم �سيا�سة ال�سرف يف ال�سندوق على اأ�س�س ومعايري من�سبطة من اأهمها ما ياأتي

يكون ال�سرف يف حدود ن�سب ترتاوح بني 3ــ %4 . 1

احلفاظ على قيمة الأ�سول لدى ال�سندوق )ال�سرف من الأرباح(.. 2

ي�ستفاد من ال�سرف يف دعم الأن�سطة التعليمية والبحثية.. 3

يتم ال�سرف ح�سب �سروط اجلهة املانحة )يف حالة املنح والأوقاف امل�سروط(.. 4

يتم ال�سرف مبوافقة جمل�س ال�سندوق على برنامج الدعم.. 5

جدول )1( توزيع اأ�سول املحفظة ال�ستثمارية لأوقاف جامعة امللك فهد مقارنة بجامعات اأمريكية

)قيمة الأوقاف بني 101ــ 500 مليون دولر(

الأ�سهم

)%)
�سوق املال الدخل الثابت (%(

)%)
ال�ستثمارات البديلة (%(

5515525جامعة امللك فهد

4615525اأوقاف جلامعات اأمريكية 

 

 امل�سدر: 1. تقارير �سنوية ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد.

 2. اجلمعية الوطنية مل�سوؤويل كليات وجامعات اإدارة الأعمال يف اأمريكا:

 )National Association of College and University Business Officers (NACUBO

.Endowment Market Values and Investment Tables .)2014(

ثانيًا: توزيع املحفظة ال�ستثمارية:

مقارنة  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  لوقف  املالية  املحفظة  اأ�سول   )1( اجلدول  يو�سح 

باأوقاف بع�س اجلامعات الأمريكية، واملحفظة ال�ستثمارية ت�سم الأ�سول املو�سوعة يف وعاء 

ميكن  متوا�سعًا  اأداء  الأ�سول  بع�س  حققت  اإذا  ا�ستثمارية  كو�سيلة  اإليها  ويلجاأ  ال�ستثمار، 

ويظهر  منا�سبًا،  اأداًء  املحفظة  حتقق  املتو�سط  ويف  جيدًا،  اأداًء  حتقق  اأْن  الأخرى  لالأ�سول 

توزيع املحفظة ال�ستثمارية لوقف جامعة امللك فهد م�سابهًا للجامعات الأمريكية مع زيادة يف 

ا�ستثمارات الأ�سهم عن اجلامعات الأمريكية املختارة، وي�سري اجلدول )2( اإىل الزيادة يف حجم 

)39) مقابلة مع املدير التنفيذي ل�سندوق وقف اجلامعة، مرجع �سبق ذكره.
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وقف جامعة امللك فهد مقارنة اأوقاف جامعات اأمريكية على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية للفرتة 2012ــ 

2013م، وتبدو بجالء الزيادة الكبرية يف القيمة ال�سوقية لأ�سول وقف جامعة امللك فهد مقارنة 

لالأوقاف يف  ال�سوقية  القيمة  التغري يف  اأمريكية، ويعك�س  اأوقاف ع�سر جامعات  اأ�سول  بقيمة 

هذه الفرتة الأثر ال�سايف لكل من �سحوبات متويل العمليات املوؤ�س�سية ونفقات راأ�س املال، ودفع 

ر�سوم اإدارة الوقف وال�ستثمار، واإ�سافات من املتربعني وم�ساهمات اأخرى.

جدول )2( التغري يف قيمة اأ�سول وقف جامعة امللك فهد مقارنة باأوقاف جامعات اأمريكية

)على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية(

)قيمة الأوقاف بني 101ــ 500 مليون دولر(

ن�سبة التغري )%(جهة الوقف

14اجلامعة الأمريكية
11جامعة دايتون

14جامعة لويول ب�سيكاغو
13جامعة ماركيت

20موؤ�س�سة جامعة ميامي
9�سركة وموؤ�س�سة جامعة اأوهايو

12كلية ترينتي
10كلية ريد

7موؤ�س�سة جامعة اأورجون لل�سحة والعلوم

10موؤ�س�سة جامعة غرب فرجينيا
33جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

امل�سدر: اجلمعية الوطنية مل�سوؤويل كليات وجامعات اإدارة الأعمال يف اأمريكا:

 (OBUCAN( srecfifO ssenisuB ytisrevinU dna egelloC fo noitaicossA lanoitaN
.selbaT tnemtsevnI dna seulaV tekraM tnemwodnE .)4102)

امللك فهد  2013م لوقف جامعة  ال�سنوية خالل عام  العائدات  واأما اجلدول )3( فيبني متو�سط 

للبرتول واملعادن؛ حيث بلغ 16.13%؛ وهو اأعلى من املتو�سط ال�سنوي الذي حققته جمموعة 

من اجلامعات الأمريكية والبالغ 11.95% يف العام نف�سه، ومت الكتفاء باإح�ساءات �سنة 2013م 

لعدم اختالف بقية ال�سنوات عنها كثريًا يف متو�سط العائدات ال�سنوية لالأوقاف، اإذ �سجل وقف 
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اإليها  جامعة امللك فهد معدلت اعلى من املجموعة املختارة من اجلامعات الأمريكية التي ا�سري 

يف اجلدول )3(.

جدول )3( متو�سط العائدات ال�سنوية لالأوقاف خالل عام 2013م

)قيمة الأوقاف بني 101ــ 500 مليون دولر(

متو�سط العائد ال�سنوي )%(

16.13وقف جامعة امللك فهد

11.95اأوقاف جامعات اأمريكية 

 امل�سدر: 1. تقارير �سنوية ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد.

 2. اجلمعية الوطنية لكليات وجامعات اإدارة الأعمال يف اأمريكا:

(OBUCAN( srecfifO ssenisuB ytisrevinU dna egelloC fo noitaicossA lanoitaN 
.selbaT tnemtsevnI dna seulaV tekraM tnemwodnE .)4102) 

ثالثًا: اأداء املحفظة ال�ستثمارية:

يتبع �سندوق وقف اجلامعة �سيا�سة تنويع املحفظة ال�ستثمارية، حيث ل ي�سع كل ا�ستثماراته 

حال  اخل�سارة  لتجنب  وذلك  متنوعة،  ا�ستثمارية  حمفظة  تكوين  يحاول  بل  واحدة؛  �سلة  يف 

وقوعها، وتكون املحفظة مبنية على اأ�سا�س التحليل والدرا�سة وا�ستخدام املقايي�س والأ�ساليب 

اأهداف  يحقق  مبا  و�سليمة  متينة  اأ�س�س  على  املحفظة  تكوين  يف  ت�ساعد  التي  املعتمدة  املالية 

ال�ستثمار بكفاءة عالية.

جدول )4( اأداء حمفظة وقف جامعة امللك فهد خالل العامني: 2013ــ 2014م

�سنة 2014م�سنة 2013م

16.38.90العائد 

11.2810.44النحراف املعياري

1.170.69موؤ�سر �سارب

امل�سدر: تقارير �سنوية ل�سندوق وقف جامعة امللك فهد.

 

يو�سح اجلدول )4( تقوميًا لأداء املحفظة ال�ستثمارية جلامعة امللك فهد خالل العامني 2013م 

2014م با�ستخدام املوؤ�سرات املالية التي تقي�س معدلت العائد واملخاطرة، ويق�سد باملخاطرة 
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يف ال�سطالح املايل درجة التقلبات اأو التذبذب يف العائد املتوقع من ال�ستثمار يف اأ�سل مايل 

مو�سح  هو  وكما   ،
)40(

املتوقع العائد  من  اأقل  ال�ستثمار  على  الفعلي  العائد  يكون  حيث  حمدد، 

املخاطرة  لقيا�س  ي�ستخدم   )Standard Deviation( املعياري  النحراف  فاإنَّ   )3( رقم  يف اجلدول 

ال�ستثمارية، فكلما كان منخف�سًا دلَّ ذلك على انخفا�س املخاطرة؛ بينما ي�سري يف حالة الرتفاع 

عائد  انخفا�س  اأو  ارتفاع  اإىل  ي�سري  وعليه  ال�ستثمار،  يف  املخاطرة  اأو  التقلب  من  مزيد  اإىل 

املحفظة ال�ستثمارية مبتو�سط العائد يف فرتة معينة من الزمن، وبذلك يقي�س معدل املخاطرة 

حيث يظهر تذبذبًا اأقل؛ مما يعني خماطرة قليلة بالن�سبة ل�ستثمارات اأوقاف اجلامعة. 

�سندوق  حققه  الذي  العائد  معدل  لنا  فيقي�س  )Return Ratio(؛  املخاطرة  على  العائد  معدل  اأما 

الوقف ال�ستثماري لكل وحدة يتحملها من املخاطرة، ويظهر لنا املعدل معدًل عاليًا مما يدل على 

اأن لل�سندوق اأف�سل اأداء، بينما يحدد موؤ�سر �ساْرب )Sharpe Index( العائد الإ�سايف الذي حتققه 

حمفظة الأوراق املالية نظري كل وحدة من وحدات املخاطر الكلية التي ينطوي عليها ال�ستثمار 

يف املحفظة، وبالتايل فاإنَّه يقي�س لنا معدل العائد على املخاطرة اأي�سًا من خالل النظرة القائمة 

على اأنَّ اأّي خماطرة يتحملها امل�ستثمر هي يف �سبيل حتقيق عائد يفوق عائد الودائع، ومبعنى 

اآخر؛ فاإنَّ موؤ�سر �سارب يقي�س م�ستوى كفاءة اأداء املحفظة مبدى قدرتها يف حتقيق عائد اإ�سايف 

عن معدل العائد اخلايل من املخاطرة، وكلما كانت الن�سبة عالية؛ فاإَنّ ذلك يعك�س الأداء اجليد 

للمحفظة، وكلما كان موؤ�سر �ساْرب اأعلى كان ال�سندوق اأف�سل اأداًء، وهذا ما ي�سري اإليه املوؤ�سر 

بالن�سبة ل�ستثمارات وقف اجلامعة يف العامني 2012م/2013م، ومن جهة اأخرى، فاإنَّ اختيار 

حمفظة ال�ستثمار الُكفوؤة التي حققت اأعلى عائد متوقع عند اأدنى م�ستوى من املخاطرة املحتملة، 

يدل على �سالمة القرارات ال�ستثمارية للوقف العلمي للجامعة، وكفاءة مديري ال�ستثمار. 

رابعًا: احلوكمة يف جمال ال�ستثمار:

فهد  امللك  جامعة  وقف  �سندوق  وميتلك  اجليدة،  الإدارة  عن  ال�ستثمار  جناح  ف�سل  ميكن  ل 

نظامًا جيدًا لإدارة ال�ستثمار، حيث توجد جلنة ا�ستثمار متخ�س�سة، ولديها فريق فني موؤهل 

باخلربات، وجلنة اأخرى ا�ست�سارية عالية امل�ستوى املهنية، وي�ستند اتخاذ القرار ال�ستثماري 

على اإجراءات و�سيا�سات وا�سحة، ومعايري حمددة، ويظهر ال�سندوق التزامه بتطبيق احلوكمة 

من خالل ما لديه من:

اأنظمة ولوائح خا�سة ب�سبط الأداء الإداري واملايل والفني لل�سندوق.. 1

هيكل تنظيمي وفق �سالحيات وم�سوؤوليات حمددة؛ وعلى راأ�س الهيكل جمل�س الإدارة؛ . 2

ثم اإدارة تنفيذية، وجلان ا�ست�سارية ومتخ�س�سة وفرعية من بينها جلنة ال�ستثمار.

ا�سرتاتيجية لل�سندوق تغطي جمالت ال�ستثمار املتعددة، وت�سمل الأهداف و�سيا�سات: . 3

االإ�سكندريةــ م�سر،  الدار اجلامعية،  ا�ستثمار اخليارات،  االأ�سهم �سندات وثائق  املالية  االأوراق  اال�ستثمار يف  الغفار،  )40) حنفي، عبد 

اأ�سعار االأ�سهم و�سناديق اال�ستثمار، ورقة بحثية مقدمة اإىل هيئة  )2000م(، �س:7). حطاب، �سامي، املحافظ اال�ستثمارية وموؤ�سرات 

االأوراق املالية وال�سلع، اأبوظبي ــ االإمارات، )2007م(، �س 7).
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ال�ستثمار وقبول املنح والإنفاق.

تقرير �سنوي ي�سمل اجلوانب املالية، وتقارير فنية دورية، ومراجعة قانونية معتمدة، . 4

ونظام معلومات لدعم العمليات الرئي�سة لل�سندوق.

املتربعني/الواقفني . 5 الأعمال  ورجال  ال�سركات  من  ال�سركاء  مع  وعالقة  توا�سل 

واخلريجني، واإتاحة الفر�سة لهم بامل�ساركة يف جمل�س الإدارة واللجان التابعة له.

اإذ ت�سرتط  الإ�سالمية؛  ال�سريعة  اأحكام  امللك فهد مع  ا�ستثمار �سندوق الوقف جامعة  ويتوافق 

اإدارة ال�سندوق على مديري ال�ستثمار املتعاملني معها اختيار الأ�سهم وال�سندات وال�ستثمارات 

اإدارته،  جمل�س  وتوجيهات  ال�سندوق  بنظام  التزامًا  وذلك  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مع  املتوافقة 

ويتاأكد ال�سندوق من �سرعية التعامالت مع اجلهات ال�ستثمارية اأما بالعتماد على هيئات الرقابة 

ال�سرعية لدى اجلهات املتعامل معها، اأو بالفح�س املبا�سر اأّن الأ�سهم وال�سندات املراد ال�ستثمار 

، وتلجاأ 
)41(

فيها مدرجة يف قوائم ال�سركات التي تتوافق تعامالتها واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

اأحيانًا اإذا لزم الأمر اإىل جهات ا�ست�سارية ب�ساأن الفح�س والتدقيق ال�سرعي، ويظهر من البيانات 

على  مبنية  ال�سندوق  ا�ستثمارات  غالب  اأن  فهد؛  امللك  لوقف جامعة  ال�سنوي  والتقرير  املتاحة 

�سيغ التمويل الإ�سالمي ال�سائعة مثل: املرابحة وامل�ساركة وامل�ساربة، كما تتنوع ا�ستثمارات 

كالعقارات  البديلة  وال�ستثمارات  والدولية  املحلية  والأ�سهم  ال�سكوك  عمليات  بني  ال�سندوق 

 .
)42(

وحقوق امللكية اخلا�سة و�سناديق التحوط

))4) مقابلة مع املدير التنفيذي، �سبق ذكرها.

)42) نف�س امل�سدر ال�سابق.
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النتائج والتو�سيات:

النتائج:

ميكن تلخي�س اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يف النقاط الآتية:

حقق ال�سندوق منذ اإن�سائه يف العام 1427هـ منوًا م�ستمرًا مبعدل 40%، وبلغت اأ�سول . 1

حمفظته النقدية املليار ريال �سعودي، وو�سلت ا�ستثماراته العقارية نحو 00) مليون 

ريال.

اأو�سحت نتائج حتليل املحفظة ال�ستثمارية اأنَّ مقيا�س �ساْرب دلَّ على حتقيق املحفظة . 2

�سهدتها  التي  التقلبات  ورغم  2014م،  2013ــ  ال�سنتني  يف  جيدًا  اأداًء  ال�ستثمارية 

الأ�سواق املالية داخل اململكة وخارجها؛ فاإنَّ ال�سندوق حافظ على معدلت منخف�سة من 

املخاطر.

اإنَّ توزيع املحفظة ال�ستثمارية لأوقاف جامعة امللك فهد كان م�سابهًا للجامعات الأمريكية . 3

مع زيادة يف ا�ستثمارات اأ�سهم وقف جامعة امللك فهد عن اجلامعات الأمريكية املختارة.

ا�ستثمرت اأموال �سندوق الوقف العلمي جلامعة امللك فهد بكفاءة طبقًا لال�سرتاتيجيات . 4

ال�ستثمارية؛ التي و�سعت لتحقيق الأهداف املالية لل�سندوق، واأنَّ تعامالت ال�سندوق 

تتنوع  ال�سندوق  ا�ستثمارات  واأنَّ  الإ�سالمية،  ال�سريعة  واأحكام  متوافقة  ال�ستثمارية 

والنا�سئة،  والدولية  والإقليمية  املحلية  والأ�سهم  وال�سكوك،  املرابحة،  عمليات  بني 

وال�ستثمارات البديلة كالعقارات، وحقوق امللكية اخلا�سة، وال�سلع و�سناديق التحوط.

اإدارة ال�ستثمار يف الوقف العلمي جلامعة امللك فهد . 5 اأنَّ القائمني على  اأظهرت الدرا�سة 

اختاروا املحفظة الُكفوؤة التي حتقق اأعلى عائد متوقع عند اأدنى م�ستوى من املخاطرة 

املحتملة، وهو ما يعك�س �سالمة القرارات ال�ستثمارية لوقف جامعة امللك فهد، وكفاءة 

مديري ال�ستثمار.

كاأحد . 6 التعليمية  املوؤ�س�سات  ودعم  الوقف  ثقافة  تعزيز  ال�سندوق  اإجنازات  اأهم  من 

لأف�سل  منوذجًا  يقدم  اأن  ال�سندوق  وا�ستطاع  املجتمع،  خدمة  يف  الإنفاق  اأوجه  اأهم 

مع  وال�سراكة  وال�سفافية  واحلوكمة  ال�ستثمار  اإدارة  حيث  من  الوقفية  املمار�سات 

الواقفني واملتربعني، اإنَّ البدء يف بناء اأبراج م�سروع »مركز الأعمال« التجارية �سيوفر 

جماًل خ�سبًا للتفاعل يف ال�ست�سارات والتدريب بني طالب اجلامعة واأ�ساتذتها اجلهات 

املتخ�س�سة.
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التو�سيات:

وميكن تقدمي التو�سيات واملقرتحات الآتية:

ودعم . 1 التعليم،  نحو  اأوقافهم  وتوجيه  والإح�سان  الأعمال  رجال  بت�سجيع  الهتمام 

امل�سروعات العلمية ملا ينتج منها من نفع عام للمجتمع.

الرتقاء باملوؤ�س�سات الوقفية وتعزيز اأعمالها، وو�سع معايري احلوكمة والإدارة اجليدة . 2

التي ت�سمن جودة اأعمالها ومنتجاتها، وال�ستعانة باأ�ساليب الإدارة املالية احلديثة يف 

اإدارة اأ�سول وا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�سات الوقفية باجلامعات.

التنموي، . 3 دورها  من  يعزز  مبا  الوقفية،  الأموال  ا�ستثمار  اأ�ساليب  تطوير  �سرورة 

واحلر�س على عدم تعري�س الأموال الوقفية لدرجة عالية من املخاطر، واحل�سول على 

ال�سمانات الالزمة وامل�سروعة للتقليل من تلك املخاطر، و�سرورة تنوع جمالت ا�ستثمار 

الوقف واأ�ساليبه مبا يعود بالنفع على املوقوف عليهم.

ال�ستفادة من منوذج جامعة امللك فهد يف تنويع ال�ستثمارات الوقفية وتقليل املخاطر . 4

ال�ستثمارية، وو�سع �سيا�سات منا�سبة لال�ستثمارات الوقفية تراعي فيها املحافظة على 

الأ�سول الوقفية، وزيادة ريعها وعوائدها.

الأخرى وامل�سارف وال�سركات . 5 التعليمية  ال�سراكة بني اجلامعات واملوؤ�س�سات  ت�سجيع 

التعليمية  العلمية والربامج  امل�سروعات  الوقفية وتنميتها، ودعم  الأموال  ا�ستثمار  يف 

املميزة.
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