
 تقدمي

عصام بن حسن كوثر. د  

 املدير التنفيذي للوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز

السعوديةجتربة األوقاف اجلامعية   



 اختلفت اجلامعات السعودية يف تسمية كياناهتا الوقفية

 الوقف العلمي
البحوث صندوق دعم 

 والربامج التعليمية
 أوقاف جامعة امللك سعود



السعودية جتربة وليدةاألوقاف اجلامعية إن جتربة   

األوقاف اجلامعية السعودية يف  

اململكة العربية السعودية ال 

سنة 15تتجاوز أعمارها   

األوقاف اجلامعية العاملية  

سنة 150تتجاوز أعمارها   

سنة 328 سنة 15   



 االرتباط اإلداري لألوقاف داخل اجلامعات السعودية

الوقف جمرد إدارة أو قسم 

 داخل اجلامعة يتبع للوكيل
 استقاللية شبه تامة للوقف

من أهم عوامل منو الوقف اجلامعي هو أن متنح اإلدارة العليا 

 للوقف الثقة والدعم والصالحيات الالزمة لينطلق بقوة



التبعية النظامية والقوى املؤثرة يف أوقاف 

 اجلامعات السعودية

اإلدارة العليا 

 باجلامعة

 وزارة العدل 
 وزارة املالية

 املتربعني والداعمني اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد



السعوديةاجلامعية آلية عمل األوقاف   

 تنمية املوارد
Fund Raising 

 الصرف
Spending 

 االستثمار
Investment 

 وضوح آلية العمل الوقفي ضبابية آلية العمل الوقفي



 جماالت صرف األوقاف اجلامعية السعودية

 اجلامعة اجملتمع األساتذة الطالب

 مبادرات علمية وثقافية دعم البنية التحتية دعم األحباث العلمية املنح الدراسية

 مبادرات اجتماعية متويل اجلامعة دعم أنشطة الكليات األندية الطالبية

 مبادرات بيئية وصحية قناة للمجتمع اخلارجي استقطاب األساتذة التعليم والتدريب

SAR 

املقدّمة داخل وخارج اجلامعة يُالحظ أن هناك تشابه يف بعض اجملاالت، وتباين كبري يف عدد الربامج أو املبادرات  



 منوذج عمل األوقاف اجلامعية السعودية
Business Model 

بدأت بعض األوقاف اجلامعية  

بصورة ضبابية لنموذج العمل  

املطبق، وباتت تائهة، مما أدى  

 إىل تأخر مسريهتا وإجنازاهتا

هناك أوقاف جامعية سعودية  

انطلقت برؤية واضحة لنموذج  

عملها، مما أدى إىل حتقيق  

  انطالقة قوية وإجنازات 
 سريعة ملموسة



 KAU Endowment منوذج عمل الوقف العلمي جبامعة امللك عبد العزيز 

 اللجنة تأسيسية

 الئحة االستثمار

 الئحة احلوكمة

 النظام األساس

 التوصيف الوظيفي اهليكل التنظيمي
الالئحة اإلدارية 

 واملالية

 اخلطة االستراتيجية

 االنطالقة

 منوذج عمل األوقاف اجلامعية السعودية
Business Model 

 الشكل القانوين



 KSU Endowmentمنوذج عمل أوقاف جامعة امللك سعود 

 منوذج عمل األوقاف اجلامعية السعودية
Business Model 

 قرار التأسيس

 مجع التربعات

 اللجنة التأسيسية

 التشغيل العقاري

 االنطالقة

 بناء مشاريع عقارية عمالقة



 مقارنة عاجلة مع أهم أوقاف اجلامعات األمريكية

 أوقاف اجلامعات األمريكية

 :بنيهناك شبه عزل تام 1)

 (التربعات)املوارد تنمية أ-

 االستثمارب-

 الصرفج-

 مستقلولكل منها فريق عمل 

 
 

الزال هناك ربط بني كل هذه اجلهات الثالث ومدير اجلامعة وأحيانا 2)

 قياداهتابعض 

 

أهم مصدر للتربع للجامعات األمريكية هو اخلرجيني مببالغ صغرية 3)

 وكبريةومتوسطة 



 مقارنة عاجلة مع أهم أوقاف اجلامعات األمريكية

 أوقاف اجلامعات األمريكية

 هلؤالء عديدة معنوية حوافز لتقدمي األمريكية اجلامعات تسعى4)

 ضعيفة جامعاتنا عالقة بل جامعاتنا لدى مفقود شبه وهذا املتربعني

 خرجييها مع جدًا
 

 من احملترفني املستشارين على استثماراهتا يف اجلامعية األوقاف تعتمد5)

 - %7 بني تتراوح عوائد وحتقق (خربة بيوت – أفراد) اجلامعة خارج
 سنوًيا 10%

 

 ميزانية من بيسر ليس جزًء األمريكية اجلامعية األوقاف عوائد تغطي6)

  %60-%50 بني يتراوح التشغيلية اجلامعة
 

 الرسوم مجيع – نيويورك جامعة مثل – اجلامعية األوقاف بعض تدفع7)
 .الطب طالب وخاصة طالهبا عن الدراسية



 مقارنة عاجلة مع أهم أوقاف اجلامعات األمريكية

 أوقاف اجلامعات األمريكية

 – أوقاهتم من كبرية نسبة األمريكية اجلامعات مدراء معظم خيصص8)
 (املتربعني كبار) اجلامعة موارد لتنمية – فوق فما %50 عادة

 

 من األلوف مئات) كبرية بيانات قواعد ببناء األمريكية اجلامعات هتتم9)

 ويعمل منها األكرب النسبة اخلرجيون ميثل (واألرقام والصناديق األمساء

 حمترف فريق بانتظام القواعد هذه حتديث على

 

 لنا ميكن لدينا مطبقة غري للتربعات وجديدة عديدة أشكال هناك10)

 .منها االستفادة



 

 شكرًا لكم
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