
الوقف والبحث العلمي

إيهاب بن حسن أبوركبة. د



الهدف من هذا العرض

الىالعودةولألوقافالحاليالتقليدياإلطارمنالخروجهو•

جميعإلىيمتداألوقافأثركانحينماالذهبيالعهدأمجاد

والصيدلةةوالطبيالدينيةواألبحاثالثقافةويدعمالتنمويةالنواحي

لمجاالت،امنوغيرهاوالمجتمعيةوالبيئيةوالتكنولوجيةوالعلمية

.للبشريةالخيرتحقيقفيتصب  جميعاألنها



البحث العلمي

لتطوراتحقيقأجلمنالبشريالعقليمارسهاأنيمكنالتيالنشاطاتأرقىمنهو•

التربوية،وواالجتماعيةوالتنمويةاالقتصاديةالمستوياتجميعفيللدولوالنهوض

.دياتوالتحللمشاكلالحلولطرحفيالمنهجيةالعلميةالطريقةعلىيعتمدوهو



مراكز البحث 
العلمي 

بحوثإجراءبهدفتقومالتيالمنظمةالمعاهدأوالمراكزأوالجماعاتتلكهي•

يفوخاصةعامةبصورةللمشاكلوالمقترحاتالحلوللتقديمومكثفةمركزة

.ةوالعسكريواإلستراتيجيةوالسياسيةواالجتماعيةالتكنولوجيةالمجاالت



مؤشر لتقدم الدول

مناإلجماليالقوميالناتجمنالعلميالبحثعلىاإلنفاقنسبةمؤشريعد•

عززالمالحيويالجانببهذاواهتمامهاالدولةتلكتقدمعلىتدلالتيالمؤشرات

.عدمهمنواالزدهارللتقدم



البحث العلمي في التاريخ اإلسالمي



العهد -الحضارة اإلسالمية 
الذهبي

حدودالتجاوزالذيالبحثفيالسليمالمنهجعلىالقائمالعلميالعصربداية•

لمالحظةاعلىالقائمالعلميالبحثمنهجوأضافاليونانيللتفكيرالتقليدية

األدواتبواإلستعانةالكميبالتحديدواإلهتمامالعقليالتأملبجانبوالتجريب

.للقياسالعلمية



العهد الذهبي-الحضارة اإلسالمية 

أورعيةالشأوالدينيةسواءوالعلومالمعرفةألوانكلالتعليمفيالوقفأثرشمل•

والحيوانوالنباتوالكيمياءوالرياضياتالفلكفيوالتطبيقيةالبحتةالعلومأوالفقهية

الفلسفةفيواالجتماعيةاإلنسانيةوالعلوموالتمريض،والبيطرةوالصيدلةوالطب

...غيرهاوواللغاتوالتاريخوالجغرافياواالقتصادالنفسوعلمواالجتماعوالمنطق



كلأماممفتوحالبابوإنماوالعوز،والحاجةالفقرالعلمطالبعلىيشترطيكنلم•

الخبرةواكتسابوالتعليمالمعرفةمنللتزودواألغنياءالفقراءولجميعالفئات

.ألقصاهالتعليمسلمفيواالرتقاء

لمسلمين،اغيرشملبلالمسلمين،علىحاالتهمنكثيرفييقتصرالوقفيكنلم•

المجتمعأبناءجميعأمامالعلمبابفتحيعنيمماشرعاً،ذلكصحةالفقهاءأقروقد

.والمعرفةالعلممناستطاعوامالينهلوااالجتماعية؛فئاتهماختالفعلى

العهد الذهبي-الحضارة اإلسالمية 



تقلباتنعبعيداً المتعلمين،منطبقةيوجـدأنالسنواتتلكخاللالوقفاستطاع•

بتغيرتتغيرالالتعليممناهجفكانتالتعليم،فياستقراراً أوجدالذياألمرالسياسة،

اتيذوتمويلهالدول،ميزانيةعنمستقالً كانلهالمصرفيالوعـاءحيثالنظم،

.المصدر

العهد الذهبي-الحضارة اإلسالمية 



مختلففياإلسالميةالعربيةالحضارةأعالمأغلباألوقافمدارسمنتخرج•

هضةالنإحداثفيوبارزرائعدورلهكانالوقفأنعلىيبرهنمماالتخصصات؛

جوانبللكالتكاملحققتالتيالحضارية،المعرفةميادينكلفيالشاملةالعلمية

.الحياة

العهد الذهبي-الحضارة اإلسالمية 



الرحالة المعروف

ابن بطوطة
عالم الرياضيات 

والفيزياء وطب العيون

ابن الهيثم

صاحب أضخم 

موسوعة طبية

ابن النفيس

عالم الفلسفة 

والتحليل وفك 

التشفير والحساب 

والهندسة والفلك

يعقوب بن اسحاق الكندي

عالم الرياضيات والفلك 

ومخترع االسطرالب

محمد الفزالي

وطبيبفيلسوف

وفقيه وقاضي

وفيزيائيوفلكي

ابن رشد

عالم الرياضيات 

واليه ينسب 

علم الخوارزميات

الخوارزمي

عالم الرياضيات 

والفلك وأول من 

توصل الى طول 

السنة الشمسية

ثابت بن قرة

أشهر علماء الطب 

والكيمياء والرياضيات

أبو بكر الرازي

أشهر علماء الكيمياء 

والهندسةوالفلك

وعلم المعادن والفلسفة

ةوالطب والصيدل

أبو بكر الرازي



لعربيالوضع الراهن للبحث العلمي في العالم ا



اآلخرونيصنعهمانستخدمبلالحضارةنصنعالصرنا



ولالدفيالعلميالبحثلنظمالرئيسالممولالحكوميالقطاعيعد

للبحوثالمخصصةالتمويلمجموعمن%80يبلغحيثالعربية

منةالدولحصةتتراوحالحيثالمتقدمةالدولعكسعلىوالتطوير

.حدكأعلى%50التمويل



عربيلماذا ضعف البحث العلمي في العالم ال

والبياناتالمعلوماتتوافرعدم.8
لدىالمتاحةاإلمكاناتعنالكافية
البحوث،مراكز

عنباألساسالعلميالفكرغياب.9
القطاعاتومدراءأصحابذهن

العلمي،البحثوأهميةالمختلفة

اتآليأوالمتخصصةالهيئاتغياب.01
مرحلةمنونقلهاالبحوثتسويق
.والعائداإلنتاجمرحلةإلىالفكرة

أداءقياسومعاييرأدواتغياب.11
.البحثيةالمؤسسات

يالعلمالبحثبينالواسعةالفجوة.1
األخرى،والقطاعات

مراكزبينللتنسيقمراكزغياب.2
العلمي،البحثومؤسسات

مراكزفيالمؤسساتيالعملغياب.3
االبحاث،

واضحةاستراتيجيةسياسةغياب.4
العلمي،للبحث

فيةمتخص صصناديقتوافرضعف.5
الكافي،بالقدراألبحاثتمويل

ىماندرة.6 المعلومات،صناعةتسم 

.يتهافعالوعدمالبحوثوتكرارتشابه.7



ةالبحث العلمي في المملكة العربية السعودي



ل• نمواحداً العلميالبحثيشك ِّ

لالتيالعناصرأبرز يهاعلتعو 

الهادفة«2030المملكةرؤية»

منالوطنياالقتصادنقلإلى

إلىلوالتحو  النفط،علىاالعتماد

.المعرفياالقتصاد



مرةألولالمملكةظهرتم،2012عامفي•

فيوالتطويرللبحثالعالميةالخريطةعلى

الظهورهوهذاوكان«باتيل»مجلةتقرير

نهالكالتقرير،هذاضمنعربيةلدولةاألول

فيإليهلتعودم،2013عامفيمنهخرجت

هيأخرىعربيةدولةترافقها،2014معام

وإيرانتركياهيإسالميةدولوخمسقطر،

.وإندونيسياوماليزياوباكستان



مؤشر»صدرم،2016عاممنأبريلشهرفي

«العلميةلألبحاثنيتشر

يةالعلمالبحوثفينمومعدلأعلىأظهرتالمملكةأن•

آسيا،غربفيالجودةعالية

ً الترتيبالسعوديةالجامعاتتصدرت• معظميفعربيا

.العربيةالجامعاتتصنيفات

البحثأوراقنشرفيالمملكةمساهمةازدادت•

يفآخربلدأيمنأكبربمعدلالجودةالعاليالعلمي

آسيا،غرب

م،2015و2012عاميبينحققتهالذيالنمووحل  •

بينالثامنالمركزفي85%بنسبةالمؤشرقدَّرهوالذي

.العالممستوىعلىالنمومعدالتأعلى



فيالعلميالبحثعلىاإلنفاقإجماليبلغ•

6.75نحوم،2015عامخاللالمملكة

الوقتفي.(دوالرمليار1.8)لايرمليار

بيةالعرالدولإنفاقحجمفيهيقدَّرالذي

مليار20بنحوالعلميالبحثعلىمجتمعة

تحتلوبذلك.(دوالرمليار5.31)لاير

ً عالوالثالثينالسابعةالمرتبةالمملكة فيميا

.المجالهذاعلىاإلنفاق



جامعةفي20منهابحثيمركز100السعوديةبالجامعاتالبحوثمراكزعددبلغ
.العزيزعبدالملكجامعةفي11وسعود،الملكجامعةفي17والقصيم،

.  مركز نماء للبحوث والدراسات•

.عاليمركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم ال•

المركز الوطني ألبحاث الزراعة والمياه •
.بالرياض

وزارة –بلجرشي –محطة األبحاث الزراعية •
.الزراعة

.اءالمركز اإلقليمي لألبحاث الزراعية باالحس•

وزارة –مركز الخيول العربية بديراب •
.الزراعة

وزارة –محطة األبحاث الزراعية بالخرج •
.الزراعة

–عنيزة –مركز األبحاث الزراعية بالقصيم •
.وزارة الزراعة

.مركز رؤية للدراسات اإلجتماعية•

مركز األمير عبد المحسن بن جلوي •
.للبحوث والدراسات اإلسالمية

.ممركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعال•

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات•
.اإلسالمية

.مركز الخليج لألبحاث•

.جمعية الصحفيين السعوديين•

.مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني•

.الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان•

مراكز األبحاث الواعدة بوزارة التعليم •
.العالي



.بالجوفوالمراعياإلبلأبحاثمركز•

.السعوديةأرامكو-والتطويراألبحاثمركز•

لةاألصيالعربيةللخيلالعزيزعبدالملكمركز•
.بديراب

.اءباألحسوالتمورالنخيلألبحاثالوطنيالمركز•

–بالسيبانيالحمضياتوتطويرالتجاربمحطة•
.الزراعةوزارة

ةشرك-الفنيةوالخدماتوالتقنيةاألبحاثإدارة•
.أرامكو

.اإلسالمياإلقتصادأبحاثمركز•

.صيالتخصفيصلالملكمستشفى–األبحاثمركز•

–المكرمةمكةمنطقة–الزراعيةاألبحاثمركز•
.الزراعةوزارة-جدة

.الزراعةوزارة–نجران–البستنةأبحاثمركز•

الحيوانيةوالثروةالمراعيتنميةأبحاثمركز•
.الزراعةوزارة–بالجوف

.والتمورالنخيلبحوثمركز•

وزارة–والمياهالزراعةألبحاثالوطنيالمركز•
.الزراعة

وزارة–الجرادوأبحاثلمكافحةالوطنيالمركز•
.الزراعة

.السعوديةأرامكو–والتطويرالبحوثمركز•

.ةاإلسالميوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز•

ركةش-تنورةبرأسالبترولوهندسةالتنقيبمركز•
.أرامكو







أهمية استثمار أموال األوقاف في 
مشاريع البحوث العلمية والتكنولوجيا



مي؟لماذا االستثمار في البحث العل

والتطبيقعلموالتالخبرةعلىومبنيةاالقتصاديةللتنميةالرئيسيةالدوافعمن.1
.المستمرين

تراخيصمنحأوبيعهاإلمكانيةواألراضيالعقاراتمنأفضلمرونة.2
.بشأنهاأخرىشركاتمعالتبادلأواستعمالها

الوقفيةاألموالمنالضخمةالسيولةلتشغيلاالستثماريةالمشاريعأفضلمن.3

علىقدرتهالاالسالميالعالمفياألبحاثمشاريعتمويلفيالكبيرالنقصسد.4
علىممكنالالعاليالربحمقابلفيالمؤكدالقليلالسريعبالربحالتضحية
.البعيدالمدى

وتحسينلموالتعالمعرفةفيوزيادةواقتصادياتجارياعائدامنهاالعائديتضمن.5
.لألمةالعلميةالبنية

تلكيفكبيرنقصلوجوداإلسالميالمجتمععلىالكفايةفروضمنيعتبر.6
.القدرات



لتلكيةالبحثالقدراتبتنميةللمجتماتواإلقتصادياإلجتماعيالرخاءتحقيق.7

.المجتمعات

.األصولتلكمنكبيرريعوتحقيقالوقفيةاألصولتنمية.8

عليهمظوالحفاقدراتهممستوىورفعوتنميةالمجتمعألفرادعملفرصتوفير.9
.بلدانهمداخل

.األوقافأموالالستثماراتالدوليالبعدتعزيز.01

مثللالقتصادعاليةمضافةقيمةلهاالتيالشرعيةالصيغاستخدامتعزيز.11

.والمشاركةالمضاربة

.البحثيةوالمشاريعالمراكزتمويلواستمرارديمومةضمان.21

مي؟لماذا االستثمار في البحث العل



أبرز الكيانات البحثية التي يمكن صرف ريع األوقاف 
فيها

وتساعد في نمو البحث العلمي



اف فيهاأبرز الكيانات البحثية التي يمكن صرف ريع األوق

العلميةوالمجالتواألبحاثالكتب.1

الترجمة.2

الحاسوبيةوالبرامجوالتقنيةالتكنولوجيا.3

والخاصةالعامةالمكتبات.4

والبحثيةوالمعمليةالحاسوبيةاألجهزة.5

العلميةالموسوعة.6



البحوثمراكز.7

(األبحاثكراسي)العلميةالكراسي.8

الباحثينتأهيلمراكز.9

العلميةوالحلقاتالمؤتمرات.01

الموهوبينالطلبةرعاية.11

المهاجرينالعربالباحثيناستقطاب.21

اف فيهاأبرز الكيانات البحثية التي يمكن صرف ريع األوق



صيغ انشاء األوقاف على البحث العلمي



ميصيغ انشاء األوقاف على البحث العل

وقف العقار.1

وقف المنقول.2

وقف النقود في محافظ استثمارية.3

الوقف باإلفادة من عقد االستصناع.4

الوقف من خالل المشاركة.5

الوقف من خالل المشاركة المتناقصة.6

وقف األسهم في الشركات المساهمة.7

.اإلستثمار في األبحاث العلمية والطبية والتقنية والتكنولوجيا.8



يةوقف النقود في محافظ استثمار

قفوجوازهواألقوالهذهمنالراجحولكنالنقودوقفجوازفيالفقهاءاختلف•

منللمحتاجينإقراضهايتمأنمثلشرعية،مصلحةتحققدامتماالنقود،

.الوقفمصارففيريعهاويصرفتستثمرأنأومثالً،الباحثين

المحافظيفالنقوداستثمارادارةالمتخصصةواالستثماريةالماليةالجهاتتتولى•

ثمومن.اآلمنةاالستثماروضوابطالشرعية،الضوابطمراعاةمعاالستثمارية

.الوقفمصارففيريعهامنيستفاد



ناعالوقف باإلفادة من عقد االستص

علىبناءً تقيمممولةوجهةالجامعة،مثلللوقفالراعيةالجهةبينيكونعقدوهو•

ً البناءويكونالوقف،أرض الجامعةريهوتشتبناءه،تولتالتيالجهةلتلكمملوكا

تكونأنوالغالبشهرية،أوسنويةأقساطعلىمؤجلبثمنمسبقاتفاقعلىبناءً 

لكيةمتؤولاألقساطتسديدنهايةومعالمبنى،تأجيرمنالمتوقعةاألجرةمنأقل

.اإلسالميةالدولمنعددفيمطبقةالطريقةوهذهلألوقافالمبنى



الوقف من خالل المشاركة

ً ميكونعليهابناءبتشييديقوملممولالوقفأرضالمركزأوالجامعةتقدم• له،لكا

،كامالً العقاربتأجيرالناظرويقومالوقف،ملكمنأصلهاعلىتبقىواألرض

.ناءوالباألرضمنكلاستحقاقبحسبالبناءومالكالوقفبينتوزعواألجرة

ً الوقفيبقىملك؛شركةوهي• ً والمموللألرض،مالكا للبناءمالكا



ةالوقف من خالل المشاركة المتناقص

الوقفقياموهوجديد،عنصرإضافةمعالعاديةالمشاركةصيغةعلىتقوم•

ً الممولمنالبناءلشراءالربحعائدمنجزءبتخصيص ؤولتحتىتدريجيا

ً ملكيته ً الوقففيصيرإليه،نهائيا ً والمبنىلألرضمالكا .معا

ً الوقفيبقىملك؛شركةوهي• ً والمموللألرض،مالكا للبناءمالكا



وقف األسهم في الشركات المساهمة

:ووقف األسهم مشروع مع مراعاة•

.الضوابط الشرعية واالقتصادية في شراء األسهم•

أن تكون األسهم الموقوفة من أسهم الشركات ذات النشاط المباح•

ق أسس عدم تداول األسهم الوقفية بصيغة المتاجرة أو المضاربة باألسهم إال وف•
.معينة وفي نطاق ضيق

.نتظماختيار أسهم الشركات الكبيرة التي توزع عوائد دورية جيدة وبشكل م•

السهم اختيار الوقت المناسب لشراء األسهم في األحوال التي يكون فيها سعر•
.منخفضا

.  تملك الجامعات لمحافظ استثمارية متخصصة في األسهم•



اإلستثمار في األبحاث العلمية والطبية والتقنية 
والتكنولوجيا

: االستثمار بالمضاربة والمشاركة مع الحرص على التالي•

.أخذ كل الضمانات الشرعية المتاحة.1

. االعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة ودراسات الجدوى.2

.  التخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية على االستثمارات.3

.  مراعاة فقه األولويات وفقه مراتب المخاطر في االستثمارات.4



توصيات أخرى

.عليهاللتركيز2030رؤيةحسباألولوياتتحديد•

.والتكنولوجيالبحثيلالستثمارصندوقانشاء•

وغيرهاةوالتقنيوالطبيةالدينيةالمجاالتجميعفيالبحثيبالمجالاإلهتمامضرورة•
.دعمهفيوالمساهمة

.علميالالبحثومؤسساتالوقفيةالهيئاتبينمشتركةتعاونعالقاتإقامةضرورة•

:البحثيةوالمراكزالجامعاتعلى•

.العلميالبحثومتطلباتاهدافمعيتالئمبماواهدافهااحتياجاتهاتحديد•

.لهااألوقافودعمالعلميالبحثبأهميةتوعويةبرامجعمل•




