
أوقاف الجامعات السعودية الواقع والطموح

الجريويعبد الرحمن بن عبد العزيز . د

يعة والقانون المشارك بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج وأميرن أوقاف الجامعة أستاذ الشر

األميرن العام ألوقاف مركز استثمار المستقبل بالرياض

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للوقف



لماذا الحديث عن أوقاف الجامعات ؟  : المحور األول 

ألمة عموم- ت ا حتياجا ف ، بل كل ا ألوقا المي كان يقوم على ا إلس صل أن التعليم عبر التأريخ ا أل ًا تقوم على ا

ف ألوقا .ا

ف العلمية عبر تاريخ المسلمين- ألوقا .نظرة سريعة ل

ت وتقويتها وشراكتها الفاعلة في خدمة المجتمع وتنميت- ض بالجامعا حة للنهو حاجة المل .  هال

الث ) ت الث ف الجامعا حث العلمي وخدمة المجتمع -وظائ ف-التعليم والب ألوقا (.تتفق مع ا

ص أو الوقفي- ت بطريقة القطاع الخا .إدارة الجامعا

ت- صة بالجامعا ف خا الستفادة منها في توفير أوقا حالية وا الل الطفرة ال . استغ



لماذا الحديث عن أوقاف الجامعات ؟  : المحور األول 

ال- ت العلمية تستقل بذاتها ويتيح لها المناخ الم الكتفاء الذاتي بموارد الجامعة يجعل الجامعا .ئم للعلم والتعليما

ت- حث العلمي ومراكز الدراسا ضة بالب .النه

ت وتقدمها- ؤثرة في رقي الجامعا ت العلمية الم ب الكفاءا .استقطا

ف على ميزانياتها- ت الدولة والتخفي .  توفير مقدرا

الليته على المدى الطويل- ضمانة الفاعلة لتميّز التعليم العالي واستق ف هو ال .أن الوق



ي 
.األوقاف والجامعات العالمية: المحور الثان 

اًل  ألمريكية: أو ت ا .الجامعا

ت البريطانية: ثانياً  .الجامعا

ت التركية: ثالثًا  .الجامعا



.واقع أوقاف الجامعات السعودية: المحور الثالث 

ت❖ ف الجامعا ألوقا .المستند النظامي 

ت السعودية❖ .عدد الجامعا

ك أوقافًا فاعلة❖ ت السعودية التي تمل .الجامعا

ت السعودية❖ ف الجامعا س أوقا .تاريخ تأسي

ت السعودية❖ ف الجامعا .قيمة أوقا



.الفرص المتاحة أمام الجامعات السعودية: المحور الرابع 

حاجة❖ ف شعيرة قبل أن تكون  ألوقا .ا

غبة في بقاء العمل❖ ألجر والر ت ا حفزا .م

ص❖ الرتباطه بالتعليم ولكونه  ف  ألوقا ف ا صار ضل م ت من أف ف على الجامعا دقة جارية الوق

صرفه .في ذاته وفي م

ت ودعم الدولة لهذا التوجه❖ ف الجامعا ألوقا ت النظامية  .المستندا

ت داخل أسوارها❖ الستثمارية الكبيرة التي تملكها الجامعا ضي ا ألرا .ا



.الفرص المتاحة أمام الجامعات السعودية: المحور الرابع 

الثة ❖ ت السعودية ث ف الرئيسية للجامعا حث العلمي، وخدمة: الوظائ المجتمع، التعليم، والب

ف ف تتماشى تماشيا تاما مع هذه الوظائ ألوقا .وا

ت❖ الهتمام الكبير من الدولة بالجامعا .الدعم السخي وا

من ميزانية الدولة ،% 25مليار بما يعادل ( 217)2015ميزانية التعليم لعام )

ت  (.مليار60ميزانية الجامعا

ؤثرين من❖ صًا الم صو ب شرائح المجتمع خ غال س  ت في نفو هم وأهل اليسار ، الثقة الكبيرة للجامعا

ت غالبهم تخرج في هذه الجامعا .و



.أبرز التحديات أمام أوقاف الجامعات السعودية: المحور الخامس 

ت❖ ف الجامعا اللية أوقا ضوع استق ضوح في مو .عدم الو

ف❖ ألوقا ت بأهمية ا ض متخذي القرار في الجامعا ب القناعة لدى بع .غيا

ف الثقة من الواقفين وعدم الطمأنينة لمستقبل أوقافهم التي يبذلونها لل❖ تضع .جامعا

ت❖ ف على التعليم ومنها الجامعا ف الوعي في المجتمع بأهمية الوق .ضع



.أبرز التحديات أمام أوقاف الجامعات السعودية: المحور الخامس 

ف الموارد❖ ضع صادية و القت ت ا . التقلبا

ت❖ ف الجامعا ألوقا ت المقدمة  ال ف الدعم والتسهي .ضع

حفزة❖ ألنظمة الم ت وا ب التشريعا .غيا




