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     والتخطيط التربوية اإلدارة قسم                                         القرى أم جامعة    

   )٨ ( رقم منوذج                                           املكرمة مبكة التربية كلية

  العليا الدراسات    
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   .والتخطيط التربوية اإلدارة : القسم       العبيكان الرمحن عبد صرنا القادر عبد) : رباعي (االسم

   .وختطيط إدارة : التخصص                     . الدكتوراه : درجة لنيل مقدمة األطروحة

������! ��#"���،�א��������א����و
��א����  :األطروحة عنوان������א���������

   �Kא����د��א������א�����������
   :وبعد...  أمجعني وصحبه آله وعلى املرسلني، أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد

 مناقشتها متت واليت ، عاليه املذكورة األطروحة ملناقشة املكونة اللجنة توصية على فبناء

 عمل مت قد حيث ، املطلوبة التعديالت إجراء بعد ةـاألطروح بقبول هـ١٤٣٣  /  / بتاريخ

 للدرجة تكميلي كمتطلب املرفقة النهائية صيغتها يف األطروحة بإجازة توصي اللجنة فإن ، الالزم

    .أعاله املذكورة العلمية

  ،،، املوفق واهللا

  اللجنة أعضاء
  خارجي مناقش  القسم داخل من مناقش    الرسالة على واملشرف اللجنة مقرر
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  والتخطيط التربوية اإلدارة قسم رئيس،،،  ... يعتمد
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  . الرسالة من نسخة كل يف األطروحة عنوان لصفحة املقابلة الصفحة أمام النموذج هذا يوضع**
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  : هدفت الدراسة إىل :  >;�א:�א���א��
 .السعودية العربية اململكة يف أنشطته يف التأمينات أرصدة استثمار إىل العايل التعليم حاجة دىم على التعرف .١

 العربية اململكة يف العايل التعليم متويل يف متاحة كبدائل التأمينات عائدات يف االستثمار جدوى على التعرف .٢
 . السعودية

 منتج طريق عن العايل العليم متويل يف متاحة بدائلك التأمينات لعائدات املستقبلية االستثمارات على التعرف .٣
 . السعودية العربية اململكة يف التعليمي التعاوين التأمني يسمى جديد

  . التعليمي التعاوين للتأمني التنفيذية واإلجراءات والقواعد الشروط على التعرف .٤
 مخسة فصول ، خصص الفصل األول استخدم املنهج الوصفي يف الدراسة ، وتكونت الدراسة من : ��<=�א���א��

الفصل  ، والفصل الثالث إجراءات الدراسة امليدانية ، و الثاين أدبيات الدارسة، والفصل كإطار عام للدراسة
التصور املقترح الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل : الفصل اخلامس ، و نتائج الدراسة امليدانية: الرابع

   .  متضمنا التوصيات واملقترحات)تعاوين التعليميالتأمني ال(السعودي 
�W>; ����?=�א���א��� �

 .  العايل التعليم متويل يف التأمني الستغالل كبرية حاجة هناك .١

 .  العايل التعليم متويل يف التأمني الستثمار جدوى هناك أن .٢

 .  العايل مالتعلي متويل يف التأمني الستثمار كبرية بدرجة أمهية ذات التنظيمية القواعد .٣

 .  كبرية أمهية ذات العايل التعليم متويل يف اجلديد التأميين املنتج جناح شروط نإ .٤

  .  السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم متويل يف التأمني الستثمار اإلجرائية اخلطوات أمهية .٥
�%��9א���א���,W� �

 للتمويل متطورة نظم إنشاء ضرورة مع ، العايل التعليم متويل عن ما حد إىل مسؤولة الدولة تظل أن جيب .١
 . التعليمي للتأمني التصور وضع يف الباحث قبل من مراعاته مت ما وهذا )وساهم واعمل تعلم (بشعار

 ٤٠ من حاليا تتراوح واليت (العاملية املستويات إىل  لتقربالسعودي العايل التعليم يف املشاركة معدالت زيادة .٢
مما يلزم التفكري يف بدائل جديدة للتمويل ، ومن هذه ) الغربية الدول وبعض املتحدة الواليات يف% ٥٠ إىل

    .البدائل ما أقترحته الدراسة احلالية

 يف العايل التعليم متويل يف اخلاص والقطاع االفراد إسهام ألجل املناسبة واإلستراتيجيات طـاخلط وضع .٣
 . اململكة

  .التعليمي التعاوين للتأمني سسةمؤ أو ، صندوق إنشاء الباحث يقترح  .٤

 مث اململكة يفواملاجستري  الدكتوراه بشهادات فيه والبدء وقدالصن هذا عمل تطبيق يتم بأن الباحث يقترح .٥
  . املستقبلي ومنوه املالية الصندوق إمكانية حسب نزوال وهكذا لباقي الشهادات منها

א@�א���3!��AB���،،،�KKKوא�Dא�Cد �
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Abstract 
Educational Cooperative Insurance 

A proposed Perception for Investing Insurances in Financing Saudi 
Higher Education" 

PhD of Education Economics 
Researcher: Abdul Kadir Nasir Abdul Rahman Al Obaikan 

 
Aims of the Study: This study aims to:  
1- Identify the extent of higher education need to invest the funds of insurances in its 

activities within K.S.A  

2- Identifying the feasibility of investing in insurance revenues as available alternatives in 

financing higher education in K.S.A. 

3- Identifying the future investments of insurance revenues as available alternatives in 

financing Higher Education via new product, which has known as educational cooperative 

insurance in K.S.A.  

4- Identifying rules and executive procedures of educational cooperative insurance.  

Methodology of the study:  
The researcher employed the descriptive method. The study consist of five 

chapters; the first one is considered to be general frame of the study, the second chapter 
is about literature of the study, the third chapter is about filed procedures of the study, 
the fourth chapter is about the results of the study and the fifth chapter is about the 
proposed perception for investing insurance in financing the Saudi higher education and 
it has recommendations and suggestions.  
Results of the Study:  
1- There is a great need to use insurance in financing higher education  

2- There is feasibility for investing insurance in financing higher education.  

3- The regulations are vital for investing insurance in financing higher education.  

4- The conditions of the success of the new insurance product in financing higher education 

are very important.  

5- Procedural steps for investing insurance in financing Saudi higher education are very 

important.  

Recommendations of the study:  
1- The state should be responsible for financing Saudi higher education. Also, it is necessary 

to establish developed systems for financing, with the logo of (Learn, Work and 

Contribute). The researcher paid attention to this in determining the perception of 

educational insurance.  

2- We have to increase the rates of participation in higher education up to international rates 

(which ranges from 40 to 50% in U.S.A and western countries), and it increase knowledge 

concerning this.  

3- Put the appropriate plans and strategies for the contribution of the individual and private 

sector in financing Higher Education.  

4- The researcher suggests establishing a fund for educational cooperative insurance.  

5- The researcher suggests that the work of this fund should be begun with PhD certificate, 

then by master certificates and thus downwards according to the financial ability of the 

fund.  
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 ،  ءخراً وقبل كل شي   أالشكر أوالً و  ، فله احلمد و    احلمد هللا على نعمه اليت ال تعد وال حتصى        
  وبعد   ... والصالة والسالم على نبينا وسيدنا ومعلمنا حممد 

����يتقدم الباحث بوافر الشكر وعظـيم االمتنان       �/�Fא��Oد�����L�YF6���F3��5F8�O��!F�*��Dא ، 
،   عميد كلية التربية جبامعـة أم القـرى        وكيل اإلدارة التربوية والتخطيط و    األستاذ املشارك بقسم  

األدب قبل العلم واخللق الرفيع يف التعامل فله جزيل          منه   تاملشرف على هذه الرسالة ، فقد تعلم      
  .  خري اجلزاء الشكر والعرفان ، ولن يفي الباحث حبقه إال أن يقول جزاه اهللا

، وعظيم امتنانه لصاحيب السعادة عضوي جلنة املناقـشة          كما يتشرف الباحث بتقدمي شكره    

������/�Fذ�א����[א�L7وس�����F]����F9[א��F�]     والذي كان لـه       أستاذ اقتصاديات التعليم يف القسم ،

^�!�����L���5F8א��/�إىل  و،  ء البحث بكل ما هو جديد ومفيد        دور بارز يف التوجيه والتصويب وإثرا     

���_F`
يف جامعة الطائف ، وذلك على تفـضلهما        كلية الشريعة والنظم    األستاذ املشارك ب   �aF�32א�
قبول مناقشة هذه الرسالة وإثرائها من خالل آرائهما السديدة وتوجيهاما النرية اليت أسـهمت يف           

  .إخراجها بالصورة احلالية 

 من أعـضاء    �>����h�@�P�����g0א�Oc,��d�������Fefא�74אم�يقدم الباحث شكره اجلزيل     كما  
، وذلك على ما قدموه للباحث مـن آراء طيبـة            هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط     

أسـاتذة   أسهمت يف تطوير الدراسة وخروجها بصورا املأمولة ، والشكر موصول كذلك جلميع           
احل دراساته العليـا ، والـشكر   قسم اإلدارة التربوية والتخطيط على ما قدموه للباحث طوال مر        

�Lא]���Fذ���أيضاً جلميع العاملني يف هذا الصرح العلمي الكبري جامعة أم القرى والشكر موصول إىل               

�����!F�
U�7F���iQe+F�          أخصائي حتليل احصائي ملساعدة الباحث يف استخدام برنامج spss   لتحليـل 


� �א��fط����Lذ��dيضاً الشكر  وأ ،البياناتN��3���8�3א�B  إخراج هذا البحثيف  .  
وة أو دلين   ـوال يفوتين أن أشكر كل من قدم يل دعماً معنوياً أو وجهين بكلمة أو نبهين هلف               

على تقصري ممن مل يتسع الوقت لذكرهم فلهم مجيعاً جزيل شكري وصادق دعائي بأن جيـزي اهللا                 
  ،،، ...اجلميع خري اجلزاء

  الباحث
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 ١٩١  ......................................................................قائمة املراجع

  ٢٠٢  ...........................................................................املالحق 
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 ٩٣ .............................. يف القطاعني احلكومي واخلاص يف التأميناتتوزيع املشتركني  )١(

 ٩٣  .....................................ية يف مؤسسة التأمينات توزيع املشتركني حسب اجلنس )٢(

 ٩٤  ...................................................للمشتركني يف التأميناتمتوسط األجر  )٣(

 ٩٤ ............................................................... الفئات العمرية للمشتركني )٤(

 ٩٤ ......................................................توزيع املشتركني حسب فئات األجر  )٥(

 ٩٧  .............هـ ١٤٣٠/١٤٣١عدد املتقاعدين املتوفني أثناء اخلدمة حسب السن للعام  )٦(

 ٩٨  ..هـ ١٤٣١ /١٤٣٠املعاشات الشهرية للمتقاعدين املتوفني أثناء اخلدمة حسب السن لعام  )٧(

 ١٢٢ ............................باجلامعات اليت مشلتها الدراسة أعضاء هيئة التدريس والطالب  )٨(

 ١٢٣ . ......................................................عدد االستبانات املوزعة واملستردة  )٩(

 ١٢٣ ...........................................................توزيع عينة البحث تبعاً للمدينة  )١٠(

 ١٢٤ ...................................................توزيع عينة البحث تبعاً للمؤهل العلمي  )١١(

  ١٢٥ ......................................................توزيع عينة البحث تبعاً للعمل احلايل  )١٢(

 ١٢٦ ..................................... العمل توزيع عينة البحث تبعاً للعدد سنوات اخلربة يف )١٣(

)١٤( 
درجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال األول الذي تنتمي إليه احلاجة إىل استثمار     

 ...................................................التأمني يف متويل التعليم العايل السعودي 
١٢٩ 

)١٥( 
كل عبارة مع الدرجة الكلية احملور الثاين الذي تنتمي  إليه جـدوى اسـتثمار               درجة ارتباط   

 ...................................................التأمني يف متويل التعليم العايل السعودي 
١٣٠ 

)١٦( 
ة درجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال الثاين الذي تنتمي إليه القواعد التنظيمي             

  ................................... التأمني يف متويل التعليم العايلالستثمار حصيلة صندوق
١٣١ 

)١٧( 
درجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الرابع الذي تنتمي إليه شـروط جنـاح                

 ..........................................استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل يف اململكة 
١٣٢ 

)١٨( 
درجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور اخلامس الذي تنتمي مقترحات إجرائيـة              

 ............................................ملستقبل استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل 
١٣٣ 

  ١٣٤  ..........درجة الكلية ألداة الدراسة درجة ارتباط كل حمور من حماور أداة الدراسة مع ال  )١٩(
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  ١٣٥  ..............................................................ثبات أداة الدراسة وجماالا   )٢٠(

)٢١(  
 الدراسة على عبارات احملـور      املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة      

  ........................احلاجة إىل استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعودي : األول 
١٣٩  

)٢٢(  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات احملـور            

  ..........................تعليم العايل السعودي جدوى استثمار التأمني يف متويل ال: الثاين 
١٤١  

)٢٣(  
: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثالـث             

  ................القواعد التنظيمية الستثمار حصيلة صندوق التأمني يف متويل التعليم العايل 
١٤٣  

)٢٤(  
سابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات احملـور           املتوسطات احل 

  ...............................شروط جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل : الرابع 
١٤٦  

)٢٥(  
ـ            ور املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات احمل

  أهم املقترحات يف استثمار أموال صندوق التأمني التعاوين لتمويل التعليم العايل : اخلامس 
١٤٧  

)٢٦(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتـاه احلاجـة إىل اسـتثمار           Fنتائج اختبار   

  ................التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمي 
١٤٩  

)٢٧(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتـاه احلاجـة إىل اسـتثمار              Fنتائج اختبار   

  ......................التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف الوظيفة 
١٥٠  

)٢٨(  
ـ        Fنتائج اختبار    اه احلاجـة إىل اسـتثمار       لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جت

  ................التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلربة 
١٥١  

)٢٩(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه جدوى استثمار التأمينات           Fنتائج اختبار   

   ..........................لعلمييف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل ا
١٥٢  

)٣٠(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه جدوى استثمار التأمينات           Fنتائج اختبار   

  .................................يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف الوظيفة 
١٥٤  

)٣١(  
 متوسطات استجابات العينة جتاه جدوى استثمار التأمينات         لداللة الفروق بني   Fنتائج اختبار   

  ..........................يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلربة 
١٥٥  

)٣٢(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه قواعد  استثمار التأمينات            Fنتائج اختبار   

   ..........................ايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمييف متويل التعليم الع
١٥٦  

)٣٣(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه قواعد  استثمار التأمينات            Fنتائج اختبار   

   .................................يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف الوظيفة
١٥٨  

)٣٤(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه قواعد  استثمار التأمينات            Fنتائج اختبار   

  ...........................يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلربة 
١٥٩  
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)٣٥(  
ة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه شروط جنـاح اسـتثمار             لدالل Fنتائج اختبار   

   ................التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمي
١٦٠  

)٣٦(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه شروط جنـاح اسـتثمار             Fنتائج اختبار   

  ......................لتعليم العايل السعودي تعزى الختالف الوظيفة التأمينات يف متويل ا
١٦٢  

)٣٧(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه شروط جنـاح اسـتثمار             Fنتائج اختبار   

  ................التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلربة 
١٦٣  

)٣٨(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه املقترحـات التنفيذيـة            F اختبار   نتائج

   .........الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمي
١٦٤  

)٣٩(  
  لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه املقترحـات التنفيذيـة           Fنتائج اختبار   

  ................الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف الوظيفة 
١٦٥  

)٤٠(  
 لداللة الفروق بني متوسطات استجابات العينة جتاه املقترحـات التنفيذيـة            Fنتائج اختبار   

  .......ة الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلرب
١٦٦  

)٤١(  
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسـة جتـاه              

  ..................جوانب التأمني التعاوين التعليمي املقترح تعزى الختالف املؤهل العلمي 
١٦٧  

)٤٢(  
ابات عينة الدراسـة جتـاه      نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استج        
   .........................جوانب التأمني التعاوين التعليمي املقترح تعزى الختالف الوظيفة

١٦٨  

)٤٣(  
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسـة جتـاه              

  ...................وات اخلربة جوانب التأمني التعاوين التعليمي املقترح تعزى الختالف سن
١٦٩  
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 ١٢٤ .............................................. اجلامعية للمدينة تبعاً العينة توصيف ) ١(

 ١٢٥ ................................................ التعليمي للمؤهل تبعاً العينة توصيف ) ٢(

 ١٢٦ .................................................... احلايل للعمل تبعاً العينة توصيف ) ٣(

 ١٢٧ .................................. العمل يف اخلربة سنوات لعدد تبعاً العينة توصيف ) ٤(

  ٢٣٢   ............التشغيل للمستلزمات االوىل تسنوا لعشرللصندوق  الثابتة التكلفة  ) ٥(

  ٢٣٣  .........التشغيل للمستلزمات االوىل سنوات لعشرللصندوق  الثابتة التكلفةتابع   ) ٦(

  ٢٣٤  .......................................... االوىل سنوات لعشرةللصندوق  اإليرادات  ) ٧(

  ٢٣٥  .................................. وىلاأل نواتس لعشرةللصندوق  يراداتاإلتابع   ) ٨(

  ٢٣٦   .........................األوىل سنوات لعشرةللصندوق  واخلسائر رباحاأل بيان  ) ٩(

  ٢٣٧  .................................. األوىل سنوات للعشرة واخلسائر رباحاأل بيانتابع   ) ١٠(
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  ٢٠٣  ..................................................... االستبانة يف صورا األولية   ١

  ٢١٠   ....................................................قائمة بأمساء حمكمي االستبانة  ٢

  ٢١١  ..................................................... االستبانة يف صورا النهائية  ٣

  ٢١٩   .....هـ١٤٣١احصاء عدد اعضاء هيئة التدريس والطلبة يف اجلامعات السعودية   ٤

  ٢٢٠   ..هـ١٤٣١احصائية عن عدد الطالب ومراحلهم الدراسية يف اجلامعات احلكومية  ٥

٦  
ـ    وأعـضاء خالصة إحصائية عن الطـالب       دريس يف التعلـيم العـايل       هيئـة الت

   ..............................................................هـ١٤٣١األهلي
٢٢١  

  ٢٢٤   .....هـ١٤٣١خالصة إحصائية عن الدارسني يف اخلارج حسب املراحل الدراسية  ٧

  ٢٢٥  ........ .......................)لصندوق التأمني التعاوين التعليمي( الدراسة املالية  ٨

٩  

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين باجلامعات املعتمد بـاألمر           
ــم  ــرمي رق ــاريخ ) م ب/٤٠٩٧(الك ــ٢٥/٦/١٤٣٢وت ــن ـه ــاراً م  اعتب

  ............................................................ هـ٢٥/٦/١٤٣٢
٢٣٨  

  ٢٣٩  .. ......................................... ق والرسالة واألهداف للصندوالرؤية  ١٠

  ٢٤٠  .................................................................خطابات منوعة   ١١
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 ، كافة  التعليم بصفة عامة والتعليم العايل بصفة خاصة أمهية بالغة يف حياة اتمعاتيكتسب
 فهو من ناحية  وحنوها ،،  واالجتماعي، قايف والث، االقتصادي  إلحداث التطورهـفاعلي األكثر باعتباره

 ميثل استثماراً يف رأس املال البشري ثانية ومن ناحية  ، أهدافهابرزوأ  أهم جماالت التنمية البشريةميثل
 إذ أن اإلنسان يف احملصلة النهائية هو الثروة  ، االستثمار على اإلطالقاعوالذي يعد أهم وأرقى أنو

  ـوهو األهم ـ املادي وإمنا  فقط حبجم اإلجنازس يقاالور احلضاري للمجتمعات ـالتطو ، ةـاحلقيقي
 وما أحدثه التعليم من تطور يف بناء القدرات البشرية ،  وإنتاج معريف،مبا أحرزه من إجناز علمي

  .واملهارات اإلنسانية 

 بكافة تمع والذي ميد ا،  أصبح التعليم مورداً استراتيجياً للمجتمعات احلديثةخرى ناحية أمن
 ،  وثروة متجددة،  غدا التعليم طاقة إنتاجية متنوعةحبيثية املتخصصة ، احتياجاته من الكوادر العلم

 واليت من شأا حتسني ، ز النمو االقتصاديـ وتعزي، ةـادة القيمة املضافـ يؤدي إىل زي، ةـودائم
 من النمو االقتصادي يعزى إىل ٪٣٤ أن ة فقد أوضحت الدراسات العلمي. جودة احلياة اإلنسانية

 من النمو ناتج عن االستثمار يف رأس مال اإلنسان من خالل ٪١٦ وأن ،  اجلديدةلميةالعاملعارف 
 مؤثرة إىل التعليم مبفهومة الشامل ، ويعد التعليم أداة يرجع من النمو االقتصادي ٪٥٠، أي أن  التعليم

 ،جماهد(  .ميةتن ذلك أن جودة تعليم العنصر البشري هو أساس التقدم وال، يف أنشطة التنمية اتمعية

   .)١٩٧ ص،م٢٠٠١

أن تقدم اتمعات اإلنسانية ال يقاس مبا لديها من ثروات ) ٣ ص،هـ١٤٢١ الفليح،( يذكر

ا على استغالل ـ، ويف قدر اـ بل ويف املقام األول باملستويات املعرفية ألفراد جمتمعه، طبيعية فحسب
  . املعرفية والتنموية املتطلبات لةما لديها من موارد وثروات طبيعية ملقاب

 ف عالية املستوى يف خمتلية عن تزويد اتمع حباجاته من الكفاءات البشراملسؤول هو التعليم إن
، واستيعاب   اتمعيةح، وهو أداة اتمعات يف تطويع التكنولوجيا خلدمة األغراض واملطام ااالت

 بارزاً  واالجتماعي، وبذلك يلعب التعليم دوراً وقيادة عمليات التغري الثقايف، معطيات التقدم العلمي
 للتراكم رورياً إىل كون التعليم العايل اجليد شرطاً ضظربالن  وذلك،  مستقبل الشعوبد يف حتديوأساسياً
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 خمرجات التعليم يف املهن ءة والزدهار حركة البحث والتطوير إضافة إىل درجة كفا،  املعريفوالتكاثر

  . )١٩٨ ص ،م٢٠٠١ ،جماهد ( .املختلفة

 أو اجتماعية ، بويــة أو تر،  إشكالية االستثمارات يف أمور التعليم ليس كقضية اقتصاديةتأيت

أنه يلزم أن ) ٢٣م ، ص ١٩٩٨نصار،  (، ويف هذا األمر يرى ، بل كقضية مصري أمة بكاملها فحسب

 ء الوجود والبقاـسبحانه وتعاىل  بعد اهللا ـ والالزم ليضمن هلذه األمة ألمثلحيظى التعليم باالستثمار ا
 وإمنا يلزم أن تصنف يف إطار ،، فال يصح أن تبقى أمور التعليم يف إطار اخلدمات واملكانة والكيان

  .  املستقبلي يف الطاقات البشرية اليت هي أعلى مراتب االستثمارراالستثما

 العديد من  ـتقدمها بلغت درجة مهما ـ من دول العامل دولة أنظمة التعليم يف أي وتعاين
،   املكونة للتعليمعية، وأداء األنظمة الفر  التعليميةعمليةالصعوبات واملشكالت اليت تؤثر يف مستوى ال

اهللا  عبد (. ة إىل أخرىـ تأثري هذه الصعوبات واملشكالت من دولدرجة ـ بالطبع  ـوإن اختلفت

  . )٢موقع ويب العلواين ، 

 وأكثرها إثارة ،  يواجهها التعليمليتم من أعقد املشكالت ا اإلنفاق على التعليويعد كذلك
 ال يتوقف بني أنصار  إذ أن هناك جـدال؛ العاملية الراهنة ة يف ظل األزمة االقتصاديصةللجدل خا

فالبعض يعاجل هذه ) ١١٢ ص،م٢٠٠٠ ،اهلالوي ( حسب ما ذكرعاالجتاهات املختلفة حول هذا املوضو

 وربط ،  الطالب وأسرته نفقات تعليمهميل وحت،  حبت داعياً إىل إلغاء اانيةياملسألة من منظور اقتصاد
، والبعض   ومتطلبات الصناعة والتجارة والتوسع يف التعليم اخلاص، العملالتعليم باحتياجات سوق 

 ، تعليم والتوسع يف القبول لتحقيق دميقراطية ال،  باإلنفاق العام منادياً اجتماعياًاآلخر ينطلق منطلقاً
 يف القبول لية واأله،  على اجلدارة، وثالث يغلب النواحي املعرفية واألكادميية مؤكداً وتكافؤ الفرص

  . والتمويل املختلط يف اإلنفاق

 اهتمت الدول املتقدمة بإعداد الدراسات العلمية اليت دف إىل تقييم املشروعات وقد
 ،  يف قضايا التعليممية مستندة على أسس عل، استثماريةاالستثمارية املتاحة من أجل الوصول إىل بدائل 

  . افه لتحقيق أهدية وتوفري املزيد من االستثمارات املستقبل، ةـومداخل متويلي

 ويكاد ،  املركزيةاحلكومات مسؤولية العربية يعترب متويل التعليم اجلامعي من الدول غالبية يف
من % ٩٠ حوايل   والذي يصل إيل،  اجلامعيعليمويل الت احلكومي هو املصدر الرئيس لتملتمويليكون ا

 واخلارجية الداخلية عداتاملسا  وبعض، مصادر التمويل بينما يغطي اجلزء الباقي من الرسوم الطالبية

   .)١موقع ويب أمحد عز الدين ،  ( .ات الدوليةـ واهليئماتاملقدمة من بعض الدول واملنظ
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 وإلقاء نظرة بسيطة على  ، احلكومة هذا القطاع عناية خاصة اململكة العربية السعودية أولتيف
من % ٣٠ وبنسبة تقترب من ،  ريالمليار ١٥٠ أن التعليم قد حظي بأكثر من جندميزانية الدولة 

 جامعة حكومية مع التوسع يف افتتاح ٢٤موازنة الدولة العامة ، كما زادت اجلامعات لتصل ألكثر من 

مسعد  ( . الكليات األهلية باإلضافة إىل، عة جام٣٢موع اجلامعات أكثر من اجلامعات األهلية ليصل جم

   . )٣موقع ويب  ،البسيوين

 التنمية املستدامة ى احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود علخادم من حرصاً
 خادم احلرمني امجبرنللموارد البشرية يف اململكة أطلق ـ حفظه اهللا تعاىل ـ مبادرته باستحداث 

الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز لالبتعاث اخلارجي ، ليكون رافداً مهماً لدعم اجلامعات السعودية 
 املوارد البشرية بتنمية وليقوم ،والقطاعني احلكومي واألهلي بالكفاءات املتميزة من أبناء الوطن 

نافساً عاملياً يف سوق العمل وجماالت البحث  مبح وتأهيلها بشكل فاعل لتص،  وإعدادها، السعودية
 اره، واستمر هـ١٤٢٦ الربنامج يف عام اهـ ببدء هذ١٧/٤/١٤٢٦ يف، وأصدر أمره الكرمي  العلمي

،   األمريكيةحدة والطالبات إىل الواليات املتالب بابتعاث جمموعة من الطمجمخسة أعوام ، وقد بدأ الربنا
 عملعدداً من الدول املتقدمة يف ختصصات متنوعة تليب حاجة سوق المث توسعت دائرة االبتعاث لتشمل 

 التعليم العايل بنجاح ة وقناعة وزار، يف اململكة العربية السعودية ، وبعد انتهاء املراحل اخلمس األوىل
 ةفق طلبت الوزارة من مقام خادم احلرمني الشريفني التفضل باملوا،  بهملنوطة وحتقيقه األهداف ا، الربنامج

 حفظه  ـهـ، وجاءت موافقت هـ١٤٣١ري ـ اعتباراً من العام اهلجىعلى متديده مخس سنوات أخر
هـ ، لتزف البشرى ألبناء الوطن وبناته ذه الفرص العلمية لتحقق طموحام ٤/٣/١٤٣١ يف  ـاهللا

نامج بتقومي كل  ولتمد القطاعني احلكومي واألهلي بالكفاءات املتميزة ، وتقوم إدارة الرب،وتطلعام 
 وتطوير أداء كل مرحلة كماً وكيفاً ، كما أوضح نائب حتسنيمرحلة واالستفادة من التغذية الراجعة يف 

 أن ميزانية برنامج خادم احلرمني الشريفني ،علي بن سليمان العطية /  التعليم العايل الدكتور يروز
 مليار ريال ، وأكد العطية ١٥ قد تتجاوز اً واملوافق عليه مؤخر، لالبتعاث اخلارجي يف نسخته اجلديدة

 ومن أحلقوا بالربنامج من الدارسني على ،  ما صرفته وزارة التعليم العايل على املبتعثني دون املرافقنينأ
 إىل أن الوزارة ملتزمة شرياً م.مليار ريال خالل النسخة السابقة " ١٥" حسام اخلاص فاق الـ

، ولفت العطية إىل أن امليزانية املتوقعة  ها الوزارة يف برامج االبتعاثباستكمال النجاحات اليت حققت
ج ـاهللا لالبتعاث اخلارجي سيفوق ميزانية الربنام للمبتعثني الدارسني على حساب برنامج امللك عبد

 بربنامج البتعاثهم العدد املتوقع ول خلمس سنوات ، وحة أى دورته الكاملياالبتعاثي السابق والذ
 باملعدل نفسه للربنامج السابق الذي ابتعث خالله أكثر من سيكوناهللا أكد العطية أن اإلعداد  ك عبداملل

  . )٤ موقع ويب محد العساف ،أ(  . على الربنامجألفاً ٥٠
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 ألف مبتعث ١٣٠ جتاوز عدد املبتعثني يف برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي وقد
 هذا الرقم الكبري .  واملتميزة علمياً،  دولة يف أرقى اجلامعات العاملية املرموقة٣٠تلقوا تعليمهم يف حوايل 

 موقع أمحد العساف ، ( . واجلامعات بشكل خاص، ال يشمل املبتعثني من اجلهات احلكومية بشكل عام

  . )٤ويب 

جل أن تصبح  الدراسة احلالية لتطرح األفكار حول إمكانية استثمار عائدات التأمينات من أوتأيت
 يف اململكة العربية السعودية ، عن طريق استثمار هذه ايل البدائل املتاحة يف متويل التعليم العإحدى

العوائد يف تقدمي فرص التعليم العايل للطالب مقابل اتفاق خاص يتيح ملقدم خدمة التأمينات هذه أن 
،  االجتماعية ، التقاعد ، الطبية (، خرىيستقطع نسبة مضافة على النسب املعتادة يف منتجات التأمني األ

 كافة مراحل ويفـ   مقترح هلذا األمر ، حبيث يصبح التأمني التعليمي مستقبالًتصوروفق ) اخل ... الوفاة
  .  والذي ال يقل أمهية عن تلك املنتجات األخرى ،  من منتجات التأمني ـالتعليم

 واستقاللية اجلامعات لتعليمصخصة ا مهماً من مداخل خة مدخالًـ ستعد هذه الدراسكما
 والذي تعالت عدة أصوات ا كان آخرها ما نادى به ، كأحد املرتكزات األساسية يف جودة التعليم

 قالل حيث شدد على ضرورة است،  عبد اهللا العثمان / الدكتورالرياضمدير جامعة امللك سعود ب
 االستثمارات نادية واالعتماد على مواردها م املوانب خصوصاً يف اجل،اجلامعات احمللية بشكل كامل

  .)  ٣ ويب عموقمسعد البومي ،  ( . كونه سيعزز من تطور مستوياا،واألوقاف وحنوها

 واليت ، هللا إذنب املستقبل يف همةامل الروافد أحد الدراسة هذه يف التعليمي التأمني ويعترب
 ومؤسساته اتمع من وإجيابية فعالة راكهش خالل من ينفذ والذي ، التعليم جودة حتسني تستهدف
 تدخالت لتقدمي وميةاحلك مع األهلية اجلهود فروتضا ، التعليمية األنشطة هذه استمرارية لتضمن

 واملشروعات والنماذج التجارب أثبتت حيث ، التعليمية العملية جودة يف حتسني داثإلح ومسامهات
 ، اتمعات يف تعليمال مسرية إلصالح جداً هام عنصر تمعيةا املشاركة أن اال هذا يف نفذت اليت
 يمالتعل من والنماذج املشروعات من العديد يف العملية اخلربة واقع من بل ، نظرياً كالماً ليس وهذا

   . اتمعي
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 ، عليم التظومة احلاكم ملستوى منخل موضوع اإلنفاق على التعليم العايل ومتويله املديشكل
 كما أنه ،  التعليمية الشاملةملنظومة اعالتوذلك باعتباره منظومة فرعية تؤثر وتتأثر بكل عالقات وتفا

 واالجتماعية والثقافية للمجتمع ، وهناك جمموعة من العوامل ة االقتصادياتيتأثر بالظروف واملالبس
معدالت النمو ( املستوى االقتصادي :األساسية ذات تأثري فعال على متويل التعليم واإلنفاق عليه منها
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 . العرض والطلب على اخلدمات التعليمية .)النمو السكاين(املوقف الدميوجرايف  . )ادي للدولةـاالقتص
  . حالة التعليم يف الدولة

يف حبث قدمه ملؤمتر إصالح التعليم الذي انعقد مبكتبة ) ٣ ، ص الدين زاهرضياء ( الدكتوروأشار

 ،  بالعديد من املشكالت املزمنةاجهإىل أن اإلنفاق على التعليم يو) م٢٠٠٤  ،يسمربد(اإلسكندرية يف 
عجز املوارد املالية عن تلبية متطلبات :   وأمهها،  على تقدمي خدمة تعليمية راقيةتهواليت تؤثر على قدر

ستغالل املوارد  كفاءة اواخنفاض . التعليمية للمؤسسات توزيع املوارد املالية ء التعليم ، و سوحإصال
 اإلنفاق وتعاظم . كفاءة اإلنفاق التعليمي على املستوى احمللي وضعف .املالية يف املؤسسات التعليمية 

  .  اخلاص يف استثمارات التعليمطاع هدر يف مسامهة القووجود .العائلي على التعليم 

 الكثري من دول العامل هاج املهمة اليت تويا تعترب قضية متويل التعليم اجلامعي من القضاوبالتايل
 يف اتبسبب التغري  دوماًتجددة، وهى قضية م  يف كل منهايبرغم اختالف مستويات النمو االقتصاد

 تكلفة نظام التعليم اجلامعي مما يؤثر يف نسبة املخصصات املالية املرجوة فاع االقتصادي العاملي وارتمالنظا

  .)  ٥ موقع ويب  ،أمني  ( .ةيم اجلامعي من املوازنة العامة للدولـللتعل

 من العديد ـ بلغت درجة تقدمها مهما ـ أنظمة التعليم العايل يف أي دولة من دول العامل تعاىن
 ،  الفرعية املكونة للتعليمألنظمة اوأداء ،  يف مستوى العملية التعليميةؤثرالصعوبات واملشكالت اليت ت

  .  واملشكالت من دولة إىل أخرىوإن اختلفت بالطبع درجة تأثري هذه الصعوبات 

 وأكثرها إثارة ،  اليت يواجهها التعليم العايلت اإلنفاق على التعليم العايل من أعقد املشكاليعد
 ال يتوقف بني أنصار  إذ أن هناك جدالً؛ة الراهنة ـروف االقتصاديـدل خاصة يف ظل الظـللج

 إىل هذه املسألة من منظور اقتصادي حبت داعياًً فالبعض يعاجل ، املوضوع حول هذا ملختلفةاالجتاهات ا
 وربط التعليم العايل باحتياجات سوق العمل ، يمه الطالب وأسرته نفقات تعلميل وحت، إلغاء اانية

 ، والبعض اآلخر ينطلق منطلقاً ومتطلبات الصناعة والتجارة ، والتوسع يف فتح اجلامعات اخلاصة
، وثالث   لتحقيق دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرصالقبولام والتوسع يف  العاإلنفاق ب منادياًاجتماعياً

ً  على اجل دارة واألهلية يف القبول والتمويل املختلط يف ـيغلب النواحي املعرفية واألكادميية مؤكدا
  . اإلنفاق

 العايل جيعل إنتاج تعليمأن تطبيق قوانني السوق على ال) ٤، ص م١٩٩١ ،كيفني وين (يرى

 اليونسكو أمهية اإلنفاق مةعات غري مرتبط بقرارات وعمليات ختطيطية مركزية ، وبذلك رأت منظاجلام
 يص ختصيتطلب  اجتماعياًبالتعليم العايل بوصفه استثماراًعلى التعليم العايل من خالل االعتراف 

وم على مشاركة  البحث اجلاد عن موارد جديدة للتمويل تقمع له من األموال العامة الزمة الاتاالعتماد
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 واتمعات احمللية تصاديك القطاع االقـ مبا يف ذلعايليم الـن التعلـنون فائدة مـمجيع الذين جي
  . لطلبةواآلباء وا

 ،  املقدم من جانب احلكوماتالتمويل على  يف الدول النامية يعتمد أساساًتعليم الإن حيث
 لذا فقد وضعت ؛  مؤثراًلتمويل اخلاص دوراًوذلك على عكس احلال يف البلدان املتقدمة حيث يلعب ا

 من السياسات الرامية لزيادة حزمةحكومة اململكة العربية السعودية إستراتيجيات متتابعة تتضمن 
 ملكة وتوفري التمويل الالزم هلا ، والتعليم يف امل، ليمية التعنشطةمشاركة كافة التنظيمات اتمعية يف األ

 تعليم متنام ينتشر بوترية عالية ملواجهة ،  والتعليم العايل بصفة خاصة،العربية السعودية بصفة عامة
  .  احلياةيمتطلبات النمو اتمعي يف شىت مناح

 جماالته بات من الواضح أن من أهم وتوسع التعليم العايل ى علنفاق الزيادة املستمرة يف اإلفمع
 لـشك السعودية بلعربية ويف  اململكة ا، ليم العايل يف العامل بشكل عاماملشكالت اليت يواجهها التع

 . أعداد الطالب وتزايد معدالت التكلفة بصورة مستمرة ، فاعارت:  خاص هي التمويل وذلك بسبب
 ، اتـ والتربع، اتـ أو اهلب، البـث أصبحت رسوم الطـ حي،اخل  ...ومطالب البحوث واملعامل 

 ومن هنا ظهرت حاجة متنامية إىل ، اجلامعي تعليمة غري كافية كمصادر لتمويل الأو األوقاف اخلريي
  . مساندته يف توفري بدائل متاحة لتمويله يف اململكة العربية السعودية

 ظهرت فكرة هذه الدراسة حول إمكانية وجدوى البحث يف االستثمارات املستقبلية وهكذا
 سبق ا ضوء مويف يف اململكة العربية السعودية ، ايليل التعليم الع كبدائل متاحة يف متويناتلعائدات التأم

ل لألرصدة املالية لقطاع ـتبلورت مشكلة الدراسة احلالية يف ضرورة البحث عن االستثمار األمث
  ـ وغريها كانت مؤسسة التأمينات االجتماعية أو مصلحة املعاشات والتقاعدء سوا ـالتأمينات

 بديـل، يستخـدم كصندوق  )التأمينات التعاونية التعليمية( مبسمى جديد والبحث عن إجياد مفهوم
 يف  ـ وشروط حمددة املعامل،  وسياسية، عية واجتما، اقتصاديةشرعية، و ويف ضوء ضوابط ـمتاح 

  :   التايلل مشكلة الدراسة حتددت يف السؤا فإن ، لذالسعودية يف اململكة العربية اايلمتويل التعليم الع
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  :  التايلل الرئيساؤدراسة اإلجابة عن الس هذه الحاولت

�א	.��� 4=>��� �א	.��و45 �א@'�(?
،��א	.-�6 AB5א)Cو��،� A$�D� �وطFو���� 12��� �)�.3����
�؟��א	��	�4א	:�(د�9�8 ���א	.-��,�%�+�*(��7א	.�0�./ �

  :  الفرعية التاليةاألسئلةل الرئيس اؤ من هذا السينبثقو

 التعليم العايل يف اململكة أنشطة متويل يف ت مدى حاجة التعليم العايل إىل استثمار أرصدة التأميناما  . أ
  ؟ العربية السعودية

 تاحة يف متويل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية         جدوى االستثمار يف التأمينات كبدائل م      ما .  ب
  ؟

 العايل عن طريـق   تعليم كبدائل متاحة يف متويل ال     لتأمينات املستقبلية املمكنة ل   رات قواعد االستثما  ما .  ت
 ؟  يسمى التأمني التعاوين التعليمي يف اململكة العربية السعودية، منتج جديد

 ؟  متويل التعليم العايل السعوديت التعاونية التعليمية يفما شروط جناح استثمار التأمينا .  ث

 متويل التعلـيم   الستثماره يفـ كتصور مقترح  ـما املقترحات التنفيذية للتأمني التعاوين التعليمي   . ج
 ؟ العايل السعودي

�وض��
 ��Wא	�א�

ة إىل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه احلاجهل  . أ
نوع املؤهل العلمي، ( متغريات إىل تعزى عودييم العايل السـاستثمار التأمينات يف متويل التعل

 ؟ )، عدد سنوات اخلربة الوظيفة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه جدوى استثمار هل  . ب
،  نوع الوظيفة،  املؤهل العلمي( إىل متغريات  تعزى، وديـ يف متويل التعليم العايل السعالتأمينات

  ؟ )عدد سنوات اخلربة

 استثمار د توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه قواعهل  . ت
،  ، نوع الوظيفة املؤهل العلمي( تعزى إىل متغريات ، وديـالتأمينات يف متويل التعليم العايل السع

  ؟ )ةعدد سنوات اخلرب
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه شروط جناح هل  . ث
نوع ،  املؤهل العلمي( تعزى إىل متغريات ،  متويل التعليم العايل السعودييفاستثمار التأمينات 

  ؟ )، عدد سنوات اخلربة الوظيفة

 املقترحات اه عينة الدراسة جت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاباتوجد تهل  . ج
،  املؤهل العلمي( تعزى إىل متغريات ،  التأمينات يف متويل التعليم العايل السعوديالستثمارالتنفيذية 

 ؟ )، عدد سنوات اخلربة نوع الوظيفة

جوانـب  ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة جتاه                . ح
  ؟ ) عدد سنوات اخلربة، ، الوظيفة املؤهل العلمي(تعزى إىل ) اوين التعليمي املقترحالتأمني التع

�
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 أمهية الدراسة احلالية يف أا تتناول واحدة من القضايا اليت أصبحت متس جوهر تكمن
وية تعمل يف  التربسسات العربية السعودية بشكل وثيق ، فهذه املؤملكة التعليم العايل يف املتمؤسسا

 التطور والتغري ضرورا امللحة ، ا واالستجابة هلذ. ألساسية مستها اديدبيئة أصبح التطور والتغري والتج
 اليت متكن املؤسسات التربوية من الوصول إىل مرحلة األساسية العايل إحدى الوسائل ليمويعترب متويل التع

 .  يف أوساطهافسة واشتداد املنا، مفرداا  وتداخل، التميز يف ظل تعقد بيئة األعمال الدولية

مؤسسات العليم صخصة التعليم واستقاللية  مهماً من مداخل خ مدخالً ستعدهذه الدراسة
 أحد الدراسة ذهه يف التعليمي التأمني سيعترب حيث كأحد املرتكزات األساسية يف جودة التعليم ، العايل

 من ينفذ ذيـوال ، التعليم ةجود حتسني تستهدف واليت ـ اهللا بإذن ـ املستقبل يف همةامل الروافد
 وتضافر ، التعليمية األنشطة هذه استمرارية لتضمن ومؤسساته ، اتمع من وإجيابية فعالة شراكه خالل
  .  التعليمية العملية جودة يف حتسني إلحداث ومسامهات تدخالت لتقدمي احلكومية مع األهلية اجلهود

 وتتمثل هذه األمهية يف أا ،  هلذه الدراسةى هناك أمهية أخرإن بأعاله ف إىل ما ذكرباإلضافة
 إمكانية ومعرفـة مدى ، ات تطوير منتجات التأميندفـ  على حد علم الباحث ـدراسة مبادرة 

  . توظيفها يف متويل التعليم العايل السعودي

  :  اكتسبت هذه الدراسة أمهيتها من خالل ما يليكما

 اإلدارة التربوية بصفة خاصة اليت تعاين من قلة الدراسـات الـيت   بة ومكت،بة العربية عامة املكت إثراء  . أ
  . تتناول متويل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية

  . ة اململكة العربية السعودييف حماولة الكشف عن واقع متويل التعليم العايل أا .  ب
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 الدعم الالزم لتمويل    فريصدة املالية للتأمينات من أجل تو      متاحة من خالل استثمار األر     ئل بدا توفري .  ت
  .  التعليم العايل السعودي

 متويل التعليم العايل السعودي حبيث تكون شاملة لكافة أنشطة التعليم العـايل ، مـع                در مصا تنويع .  ث
 .  وعن تسديدها فيما بعد، أفراد اتمع عنهامسؤوليةأمهية استمرارها و

 قطـاع   يف التعليميـة    ملؤسساتكة اتمعية املعاصرة بني التنظيمات اتمعية وا       مفاهيم الشرا  حتقيق . ج
 توفري الدعم املايل الـالزم    دف ،  للتأمينات لة فعا مالية العايل السعودي من خالل إسهامات       مالتعلي
 .  التعليم العايل السعوديرلتطوي

 ، عليمية يف التعليم العايل الـسعودي      توفري التمويل السخي لتحقيق اجلودة الت      ضرورة الوعي ب  تنمية . ح
 . ويتطلب هذا مشاركة فعالة ومستمرة وجادة من جانب قطاع التأمينات يف اتمع السعودي

 وخاصة برنامج خادم احلرمني     ،  أن يستفيد من نتائج الدراسة القائمون على أمور التعليم العايل          ميكن . خ
 . الشريفني لالبتعاث اخلارجي

باحثني التربويني والتجاريني إلجراء املزيد من الدراسات حول متويل التعليم  الطريق أمام الفتح  . د
 .   واستثماراتهته ومنتجامنيواالستثمار فيه ، وحول التأ

�
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 دات مقترح الستثمار عائور الدراسة احلالية إىل التعرف على دور التأمني التعليمي كتصدف
  .  عايل السعوديالتأمينات يف متويل التعليم ال

  :  على النحو التايلهداف ذكر أهم تلك األوميكن

 على مدى حاجة التعليم العايل إىل استثمار أرصدة التأمينات يف أنشطته يف اململكة العربيـة                التعرف  . أ
  . السعودية

 يف متويـل التعلـيم العـايل يف         متاحة جدوى االستثمار يف عائدات التأمينات كبدائل        لى ع التعرف .  ب
  . ة العربية السعوديةاململك

 عـن عليم العايل   ت املستقبلية لعائدات التأمينات كبدائل متاحة يف متويل ال        ارات على االستثم  التعرف .  ت
 .  التعليمي يف اململكة العربية السعوديةعاوين يسمى التأمني الت،ق منتج جديدـطري

 .  التعليميالتعرف على الشروط والقواعد واإلجراءات التنفيذية للتأمني التعاوين  .  ث
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� ودGא
�H)I)@يقتصر موضوع الدراسة على التأمني التعاوين التعليمي كتصور مقترح الستثمار :  א

 . التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي

ودGא
ة  ومنطق، يتم تطبيق هذه الدراسة على مؤسسات التعليم العايل يف منطقة مكة املكرمة:  �א@��5�

    . الباحة من اململكة العربية السعودية

ودGאא�
��5��J	  :هـ١٤٣٣/هـ١٤٣٢(الثاين   الفصل الدراسي خالليدانيةمت إجراء الدراسة امل( .  
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 هلذه  وحالً، من معىن كثر املصطلحات الواردة يف عنوان هذه الدراسة وثناياها قد حتتمل أبعض
فقد قام الباحث بوضع تعريفات  ،  تقنني املفاهيم واملصطلحات املستخدمة علىاإلشكالية وحرصاً

 وء تضبط املقصود يف ضوذلك لبعض هذه املصطلحات )Operational Definitions( إجرائية

  :  وأهم هذه املصطلحات. الغرض الذي ترمي إليه هذه الدراسة

:   بأنهسةن خالل هذه الدراـ ميمي إجرائياً التأمني التعاوين التعليعرف:  �א	.��و�45א	.��� 4א	.-�6  . أ

 من املؤسسة العامة متول إنشاء صندوق أو صناديق ق عن طري، برنامج مقترح لدعم التعليم العايل
 أو الدعم ،  أو من شركات التأمني املختلفة،  أو مصلحة املعاشات والتقاعد،  االجتماعيةاتللتأمين

غطية التكاليف الدراسية للطالب ، مقابل رسوم حتصل من  لضمان ت ـ بعضها أو مجيعها ـاحلكومي
 ، ، أو ميكن أخذ رسوم إضافية من أسرته ، أو ما معاً  املناسبةوظيفةالطالب بعد أن يتخرج وجيد ال

 . ااز شرعاً) التكافلي(وفق أنظمة وقواعد التأمني التعاوين 

فكرة دف إىل قطف :  ذه الدراسة بأنه من خالل ه التصور املقترح إجرائياًيعرف:  ����K12(� . ب

 جديد  ووضع ، وصياغتها بتصورواحلاضر ،  ، اليت متت يف املاضيدراساتوث والـنتائج البح
  أخرى منصورة وهو ميدانية ، فعلية بين على نتائج تقبلي مسختطيط فهو يستخدم يف املستقبل ،

   . واملقترحات يصيغها الباحث بشكل موسعالتوصيات

 ولفترة من ، التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظة زمنية معينة:   االستثمار بأنهيعرف:  / ��א0�. . ت

 ، الزمن بصدد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة احلالية لألموال املستثمرة
د معقول  وذلك من خالل توفر عائ،  التضخمفعلوكذلك عن النقص املتوقع يف قيمتها الشرائية ب

م ، ٢٠٠٤مطر ،  ( . التدفقاتهذهمقابل حتمل عنصر املخاطرة املتمثل باحتمال عدم حتقق مثل 
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 املال واجلهد يف نشاط توظيف:  أنه هذه الدراسة بخالل من ائياً االستثمار إجرويعرف.  )٢٢ص

وعلى  ، ستثمر دف احلصول على نفع يعود علي امل ـ التعليميةنات التأمي ـاقتصادي مشروع
، فهدف االستثمار ليس  ، وبشرط أال يتعارض مع قواعد الشريعة  وذلك على املدى البعيد، غريه

 .  التنمية االقتصاديةعجلةالنفع للمستثمر فقط بل لتشغيل ودفع 

تعاون بني جمموعة بني الناس لدفع أخطار :  التأمينات التعاونية بأا تعرف:  �א	.��و5�
א	.-��,�% . ث

هذه  وت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه ،ـيث إذا أصاب حب، حتدق م

 وحتميل ،  الزكاة والنفقة على األقارب :مثلالفكرة فكرة تقوم عليها كثري من أحكام الشريعة 

العاقلة للدية إضافة إىل أمثلة كثرية تدعو إىل التعاون على الرب واإلحسان والتقوى والتكافل 

:  ا بأة التأمينات إجرائياً من خالل هذه الدراسوتعرف.  )٦، ص م٢٠٠٩ ،القره داغي( والتضامن

 .  واالجتماعيةقتصادية بني هذه الفئات االلتوازننظام تكافلي بني فئات اتمع حتقق مبدأ ا

شراف  والتخطيط واإل،تعبئة املوارد النقدية وغري النقدية الالزمـة :   التمويل بأنهيعرف:  א	. (�7 . ج

 لتحقيق أهدافه ويره وتط، يته واحملافظة على استمرار،على إدارا ، دف القيام مبشروع معني 

 التمويل يعرفو.  )٦٣١ ص،م٢٠٠٠ ،صائغ ( وفعاليةة بشكل أكثر كفـاءتقبليةاحلاليـة واملس

 حمددة وإدارا جمموعة املوارد املالية املرصودة لتحقيق أهداف:   من خالل هذه الدراسة بأنهإجرائياً

 أو قد ،  أو ثقافية،  أو اجتماعية،  ولتحقيق نتيجة مرغوباً فيها قد تكون اقتصادية.بكفاءة عالية 

 . تكون جامعة هلذه األغراض

 املؤسسات  املوارد املرصودة يف إطار التعليم إىلجمموع:   التعليم بأنهمتويل يعرف : �א	.���8*(�7 . ح

 واستخدامها ،  هذه األموالوإدارة املتاحة وارد باملقيقهايت يتعني حتالتعليمية لتحقيق األهداف ال

 التعليم إجرائيا من خالل هذه الدراسة لويعرف متوي.  )٦٨ص ،م٢٠٠٠ ،وآخرونأبو الوفا  (ءةبكفا

الوظيفة اإلدارية اليت ختتص بعمليات التخطيط لألموال، واحلصول عليها من مصادر التمويل :  بأنه

 مبا يساعد على حتقيق ، املختلفة التعليمية األنشطة الالزمة ألداء املاليةتوفري االحتياجات املناسبة ، ل

، وحتقيق التوازن بني الرغبات املتعارضة للفئات املؤثرة يف جناح واستمرار  أهداف هذه األنشطة

 . املنظومة التعليمية
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 ، ة والتكنولوجيةـ واملهنيةـألكادمييليم اكل أمناط التع:  التعليم العايل بأنه يعرف:  �א	��	4א	.���8 . خ

 املعاهد و،  وكليات الفنون احلرة،  اجلامعات : تقدم يف مؤسسات مثلليتأو إعداد املعلم ا

 من ياً التعليم إجرائويعرف.  )٤٦ص ،م٢٠٠٠ ،وآخرونأبو الوفا  (.  وكليات املعلمني، التكنولوجية

 السن وقراحل التعليم يف اجلامعات والكليات ملن هم ف إلكمال ماملتطلب  : خالل هذه الدراسة بأنه

 .   فأكثر عاما١٨ًاملعتاد لاللتحاق 

�א	��	4*(�7  . د  ملخصصةة اـ املوارد املاليوعـجمم:   العايل بأنهيمـل متويل التعيعرف  :�א	.���8

 . أو التربعات . اهليئات:   أو بعض املصادر األخرى مثل،للتعليم اجلامعي من املوازنة العامة للدولة 

 أو املعونات احمللية واخلارجية ، وإدارا بفاعلية دف حتقيق أهداف التعليم . أو الرسوم الطالبية

 من  إجرائياًلعايل اعليم التمتويلويعرف .  )٢٣٣ ص،م٢٠٠٠ ،صائغ( اجلامعي خالل فترة زمنية حمددة

 يس اجلامعية من تدرواألنشطةالفرص التعليمية التدابري املالية الالزمة لتنفيذ :   هذه الدراسة بأنهاللخ

  .  التعليم العايل يف اململكة العربية السعوديةأهدافوتدريب لتحقيق 
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يتناول هذا الفصل أدبيات الدراسة اليت تتضمن اإلطار النظري حول متويل التعليم العايل 
، وأوجه  وبدائله ، والتأمينات واستثماراا ، إضافة إىل عرض ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة

،  هذا الفصل بعرض أهم االستنتاجات العامة حول التمويلاالستفادة منها يف هذه الدراسة ، وخيتم 
  .  وأبعاد التأمني التعاوين التعليمي املنشود

א�����Wوً�����������Wא����א�� �
  : ، يعرضها الباحث فيما يلي يتضمن اإلطار النظري هلذه الدراسة ثالثة مباحث

/.�-�%����F+*(��א�)&��'�א�&�����Wא%$#!�א ول�E� �

9�<9��W 

 شأن أي مرحلة تعليمية أخرى تشتق أهدافها من طبيعة شأا التعليم العايل رحلةإن م
 التعليمية يف سسات املؤقية اختالف اجلامعات عن بعاة، مع مرا اتمع والعصر الذي نوجد فيه

يل تربز ، وبالتا كوا أكثر هذه املؤسسات ارتباطاً بنواحي التنمية االجتماعية واالقتصادية وحنومها
  .  أمهية دورها يف نقل الدول إىل مراحل متقدمة يف النموإىلأمهية تطوير مثل هذه املؤسسات 

 العايل هو املسئول عن تزويد اتمع حباجاته من الكفاءات البشرية عالية التعليم إن
 محواملطا اض، وهو أداة اتمعات يف تطويع التكنولوجيا خلدمة األغر املستوى يف خمتلف ااالت

، وبذلك  اتمعية واستيعاب معطيات التقدم العلمي وقيادة عمليات التغري الثقايف واالجتماعي
يلعب التعليم العايل دوراً بارزاً وأساسياً يف حتديد مستقبل الشعوب وذلك بالنظر إىل كون التعليم 

 إىلالبحث والتطوير إضافة  ركة حزدهار والتكاثر املعريف والللتراكم رورياً اجليد شرطاً ضايلالع
  . )١٩٨م، ص٢٠٠١عطوة،  ( . العايل يف املهن املختلفةتعليمدرجة كفاءة خمرجات ال

 وأكثرها ،  اإلنفاق على التعليم العايل من أعقد املشكالت اليت يواجهها التعليم العايليعد
 يتوقف بني أنصار  الالً إذ أن هناك جد؛ دل خاصة يف ظل الظروف االقتصادية الراهنةـإثارة للج

 ،  حبتي فالبعض يعاجل هذه املسألة من منظور اقتصاد،االجتاهات املختلفة حول هذا املوضوع 
 وربط التعليم العايل باحتياجات ،  نفقات تعليمهأسرته الطالب وميل وحت،  إىل إلغاء اانيةعياًدا

  والبعض اآلخر،معات اخلاصة  والتوسع يف فتح اجلا،  والتجارةناعة ومتطلبات الص، العملسوق 
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 ،  دميقراطية التعليمق والتوسع يف القبول لتحقي،  باإلنفاق العامينطلق منطلقاً اجتماعياً منادياً
 مؤكداً على اجلدارة واألهلية يف ،  وثالث يغلب النواحي املعرفية واألكادميية، صوتكافؤ الفر

  .  )١١٢م، ص٢٠٠٠اهلالوي، ( . قالقبول والتمويل املختلط يف اإلنفا
 ول تواجه الكثري من داليت من القضايا املهمة عي قضية متويل التعليم اجلامعتربوبالتايل ت

، وهي قضية متجددة دوماً بسبب  ات النمو االقتصادي يف كل منهاـ برغم اختالف مستوي، العامل
نسبة امعي مما يؤثر يف  تكلفة نظام التعليم اجلتفاع وار،  االقتصادي العامليلنظام يف ااتالتغري

  .  )١م، ص٢٠٠٤البحريي، (  .املوازنة العامة للدولة للتعليم اجلامعي من ملرجوةااملخصصات 

��6�W*�29و9
א�)8*(� �

�F���)*8(الَ :  א�أعطاه املال:  ، ومال فالناً ثر مالهـك:   ومؤالًـ موالً ـجاء يف م  .
كل ما ميلكه الفرد أو اجلماعة من تباع أو عروض :  )املال(و.  قدم له ما حيتاج من مال:  )مولَه(و

أي :  رجل مال:   على اإلبل ويقاليةوقد أطلق يف اجلاهل.  يوان أو ح،  أو نقود،  أو عقار، جتارة
املعجم الوسيط،  ( . الضرائب حمدثةدافعأي :  من ينفق على عمل ما:  )املمول(وأن . ذو مال 

جمموعة األعمال  : " املعارف الربيطانية التمويل بأنه دائرة وعرفت.  )٨٩٢، ص٢م، ج١٩٧٧
تدبري  : " يعرف التمويل بأنه.  )١٦ ص،م٢٠٠٠ يد،مح ( ."  متدنا بوسائل الدفعوالتصرفات اليت

 : " ويعرف بأنه.  )١٨٧م، ص١٩٨٦هندي،  ( ." االحتياجات املالية الالزمة للنشاط االقتصادي
 حىت تتوفر للشركة وسائل ،  بإدارة حركة النقودتعلق اليت تجمموعة الوظائف اإلدارية يف الشركة

 التزاماا املالية عندما واجهة، وتستطيع يف الوقت نفسه م حتقيق أهدافها بوجه مقبول قدر اإلمكان
 وغري النقدية ، تعبئة املوارد النقدية : "  بأنهيعرفو.  )١٨م، ص١٩٨٠اهللا،  عبد ( ." حتني مواعيدها
 واحملافظة على استمراريته ، خطيط واإلشراف على إدارا دف القيام مبشروع معنيالالزمة والت

م، ٢٠٠٠صائغ، (  ."  واملستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، ةـوتطويره لتحقيق أهدافه احلالي

  . )٦٣١ص
 دمةكل ما يستطيع البلد تعبئته من موارد خل : "  التعليم بأنهمتويل تلخيص مفهوم ميكنو

  .   )١٧٠م، ص١٩٨١احلبيب،  ( ." مراض ومؤسسات وأجهزة التربية والتعليأغ
ى تغطية احتياجات ـ مصادر مالية قادرة علإجياد : "  بتمويل التعليم أنهأيضاً ويقصد

 ورسالتها التربوية والبحثية ،  أهدافهاحتقيقن من ـ، حىت تتمك املؤسسة التعليمية كاملة
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 املرصودة يف إطار واردجمموع امل : "  بأنهيعرف وكما.  )٢٥٩، صم٢٠٠٠غامن،  ( ." قتصاديةواال
 وإدارة هذه ،  لتحقيق األهداف اليت يتعني حتقيقها باملوارد املتاحة،  إىل املؤسسات التعليميةلتعليما

  .  )٦٨م، ص٢٠٠٠ وآخرون،أبو الوفا  ( ."  واستخدامها بكفاءة، األموال

 9�W	�د�+*(��א�)&��'
 لتشكيلة املصادر اليت حصلت منها املنشـأة على أموا : "  بأاويلالتم مصادر تعرف

اجلهات  : " بينما يقصد مبصادر متويل التعليم.  )٥م، ص١٩٩٨هندي، ( ."  دف متويل استثماراا
م، ١٩٦٢التركي وآخرون،  ( ." اليت ميكن احلصول منها على التكاليف الالزمة لربامج التعليم

املصادر :   موارده املالية من مصادر وجهات عديدة منهادـيستم عايليم الوالتعل.  )٢٢٥ص
، وفيما يلي تفصيل  ، األوقاف ، املصادر الذاتية ، املصادر اخلارجية ، املصادر اخلاصة احلكومية

  : موجز عن كل مصدر من هذه املصادر

 ��WאGH*�9�א%	�د  . أ

 ، شرة أو بصورة غري مبا، تم بصورة مباشرة، إما أن ي     يتخذ التمويل احلكومي عدة أشكال
 مباشرة عن طريق ورة احلكومات بتمويل اجلامعات بصتلجأ  أن احلكومي املباشر هو فالتمويل

 وذلك من خالل ميزانية ختصص من الدخل ، ) إيرادات الدولة (الواردات الثابتة املنتظمة للدولة 
،    امليزانية من بنود متعددةكونوتت.  م العايل، ويتم ختصيص نسبة منها للتعلي القومي للتعليم

 :  إىل قسمنيتنقسمو

��<
 . )٦٥م، ص٢٠٠٠حجي،  ) .، التجهيزات ، املعدات تشمل املباين  :�;��(��

��<
��)حجي،  ( . واإلصالح وغريها،  ونفقات الصيانة،  واألجور، تشمل املرتبات:  �دو

   . )٨٨ص: ١٩٩٨

��אKL��9*GHא�)I��J��)*8وM�$%هذا النمط من التمويل عدة أشكال منهايتخذ:  �א  : 

�ضO&9�Pא� '��&(��� �C�E� �و�*م R3א�S�""""�  :بعض احلكومات ضرائب على فئات تفرض 
 ففي بريطانيا ، املختلفة التعليم العايل اتـؤسس اجلامعات ومب حلسا، وقطاعات اجتماعية معينة

م، ٢٠٠٠سلمان،  ( . لتمويل التعليم العايلليةات الكح واملشروبائرتفرض رسوم على السج: مثالً 

 . )٢٨ص
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، وشكلت القروض   العايلمجلأت بعض احلكومات إىل االقتراض لتمويل التعلي: �א�>�وض
شعت،  ( .ا الالتينيةـمن موازنات التعليم يف أمريك%) ١٨(املقدمة من البنك الدويل نسبة 

 . )١٢م، ص١٩٩٧
�D�647�T%א�U&$����$)�S���4  : قامت بعض احلكومات بعمل تسهيالت ضريبية على

سيما املؤسسات اإلنتاجية الكربى لدفعها لتقدمي منح مالية إىل اجلامعات يف جماالت  ، ال مؤسسات
م، ٢٠٠٠جريوع،  ( . أو تربعها بأجهزة ومعدات وأية تسهيالت أخرى، البحث العلمي املختلفة

 . )٤١٩ص

V�K� ��WאC�W�א%	�د

 هلذا قامت الكثري من ،  احلكومةكاهل لىويل التعليم اجلامعي يشكل عبئاً كبرياً عأصبح مت
،  ، ومسحت للجامعات بفرض رسوم على الطلبة الدول بتخفيض املخصصات احلكومية للجامعات

  :  لذلكيل وفيما يلي تفص، ، وفرض ضريبة على اخلرجيني وقبول اهلبات والتربعات

عض اجلامعات إىل فرض رسوم دراسية على الطلبة مقابل دراستهم يف جلأت ب:  �א��א���א���*م ••••
  :نوانـا أصدر تقريراً بعـات البنك الدويل حينمـذا التوجه للجامعـ، وقد دعم ه اجلامعة
 رورة، حيث طرح فيه ض )م١٩٩٥( من أجل التعليم يف يناير عام إستراتيجياتأولويات و" 
 التعليم العايل مع إمكانية االستفادة من حلةلكامل يف مر الدراسية بام يتحمل الطالب الرسوأن

 والسماح ببعض املنح الدراسية للطالب الفقراء واملتفوقني ، وتقوم ، نظم االقراض الطاليب
 تكاليف دراسة ن مزء أساس استرجاع اجلامعة جلعلىفكرة فرض رسوم دراسية على الطلبة 

 أو يف وقت ، ون ذلك إما مباشرةـ، ويك فة الكلاد، وهذا ما يعرف بنظام استرد الطالب
  .)٩م، ص١٩٩٥نوفل،  (. الحق

•••• ��-X(א����Yא� ��$Zاليت تبذهلا املؤسسات واجلمعيات اخلريية  واألموالهي اجلهود:  �وא 
ذه اجلهود إما أن تقدم ـوه.  )٤٥م، ص١٩٨٩حسنني،  ( .دان التعليمـ يف مياعيةواالجتم

. )١٢م، ص٢٠٠٠سلمان،  (."  والصنييسياحلال يف اليابان وإندونكما هو ا : " للطالب مباشرة
، وقد  )٣٧م، ص٢٠٠١اخلشاب والعناد،  ( .أو تقدم للجامعة مباشرة يف صورة مساعدات مالية

حسنني، (  . إىل إنشاء جامعة بريوت العربية يف لبنانسالمية جهود اجلمعية اخلريية اإلدتأ

 ) .٢٤٥م، ص١٩٨٩
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•••• �$)�S[)�Wي ضريبة يرىوه:  �א) Wool hall ( أن فرضها على دخل اخلريج يعود على
، كعدم  ، إال أنه ترافق هذه التجربة صعوبات قانونية ودستورية وإدارية  بعوائد هامةةاجلامع

شعت،  ( .، ومن بني الدول اليت اعتمدا أستراليا إمكانية حتقيقها على الشخص املوظف ذاتياً

 . )٢٧ص م،١٩٩٧
•••• �$)�SV�� ، تعليمات املستفيدة من خمرجات الـوهي ضريبة تفرض على املؤسس:  �א�&���8

، ومن الدول الذي جلأت إىل هذه  وتدفعها الشركات حسب عدد اخلرجيني العاملني فيها
  . قامت الشركات باقتطاع جزء من رواتب العاملني فيها لسداد قروضهمحيثالطريقة الصني 

  .)٢٧م، ص١٩٩٧شعت، (

�K��B�א%	�د�Wא��W 

 عليها العديد من جامعات العامل جبانب املصادر احلكومية د متويلية أخرى تعتمدرهناك مصا
 من بلدان أو ات تتلقى كثري من البلدان النامية إعانيث ح، وهي املصادر اخلارجية ، واخلاصة

ن طريق ، أو ع  تعليميتنيؤسستني حكومتني أو مبني ويتم ذلك بشكل ثنائي ،منظمات عاملية 
،  ، أو مساعدات مالية  ومنظمات متعددة ، وتشمل هذه املساعدات مساعدات فنيةسساتمؤ

 أو تقدمي بعض ، املتربعة من قبل الدولة واألساتذة تقدمي بعض املعلمني يةوتتضمن املساعدات الفن
اليت قد تقدمها بعض ، أما املساعدات املالية فتشمل املنح املالية  املنح الدراسية للدراسة يف بلد أجنيب

،  من أهم املنظمات الدولية يف جمال املساعدات للتعليم.  )٣٦٤م، ص١٩٧٧الدامي،  عبد ( .الدول
 نك، الب ك األمريكي للتنميةـ، البن البنك الدويل وفروعه:  املنظمات املتعددة األجناس مثل

، ومنظمات  مة الصحة العاملية، منظ ، منظمة اليونسكو ، البنك اآلسيوي للتنمية األفريقي للتنمية
  . هيئة األمم املتحدة

\K� ���Wא�[א�7�א%	�د

 وذلك ضمن إطار ،  الدول األوروبية إىل أسلوب التمويل الذايتامعاتجلأت كثري من ج      
 ااقيام اجلامعة مبمارسة بعض النشاطات املضافة إىل مهم : "  واليت تعين، أسلوب اجلامعة املنتجة

، وحتسن من مستوى  لقاء حتقيق بعض املوارد املالية اليت تعزز من موازنة اجلامعة نفسهااألساسية 
  . )٢٨٩م، ص٢٠٠٠غامن،  ( ." هيئة التدريس فيها

يم املمول ذاتياً ـ كأسلوب التعل، بـدة أساليـوالتمويل الذايت ضمن إطار اجلامعة له ع
 ستمرالتعليم امل (اتمع لقاء مردود مايل  مة، وخد )  والتعليم املوازي، سائيةالدراسات امل (
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، وفيما يلي تفصيل موجز لكل  ، والنشاطات اإلنتاجية )  العلميةت، واالستشارا والتدريب
  : أسلوب من هذه األساليب

 فرص جديدة للطلبة الذين فام تلك ريتعتمد فكرته على الكليات املسائية لتوف:  �א%*אز�א�)&��' ••••
.  عليهم احلصول عليها يف الدراسة الصباحية مقابل أجور تعذر، و كرة من أعمار مبصالفر
باخنفاض معدالت القبول مقارنة :  ويتميز هذا األسلوب.  )١٢٨م، ص٢٠٠٠الدليمي، (

 غ وإتاحة الفرصة لغري القادرين على التفر، ، وعدم التقييد بالعمر بالدراسات الصباحية
 . )٣٩م، ص٢٠٠١ اخلشاب والعناد،(  .للدراسة الصباحية

•••• �9�E_8(`تمع من وظائف اجلامعة:  �אوقد جلأت كثري من اجلامعات العاملية  تعترب خدمة ا ،
، فمن الوسائل واألساليب اليت  والعربية إىل تقدمي خدمات للمجتمع مقابل مردود مايل

 : استخدمتها اجلامعات خلدمة اتمع ما يلي

 العاملة يف ادر تقوم اجلامعات بفتح دورات لزيادة خربة الكوحيث ":  �א4%)8��وא�)�(Rא�)&��' ••••
 وسبل ،  إليه العلوم املختلفةصلت ما توث أحدحمؤسسات حقل العمل من خالل توضي

  ." تطبيقها يف حقل العمل على أن يدفع املشاركون بتلك الدورات أجوراً مناسبة للجامعة
 اجلامعة واألنشطة عن طريق وحدة يف وتنظم الدورات.  )٤١م، ص٢٠٠١ اخلشاب والعناد،(

 للكليات املختلفة يف هذا ط، تقوم بتنسيق ومتابعة تنفيذ النشا تسمى بوحدة التعليم املستمر
 . )١١١م، ص١٩٩٦اخلشاب والعناد،  ( .اال

א� ••••�aא��)��א�&��8�Fא��R7�G%א�(�a(�E  :فيها احت من الدول عدداً من القوانني أتكثري تشرع 
 اليت تتعامل ا تلك صاتات إمكانية استحداث مكاتب استشارية حسب التخصالكلي

 واألفراد للدوائرتقدمي اخلربة واملشورة  "الكليات ، وتقوم هذه املكاتب على أساس 
 باختصاصات لة، وحل مشاكلها ذات الص والشركات يف خمتلف القضايا اليت م تلك اجلهات

م، ٢٠٠٠الدليمي،  ( ." د متفق عليها أعدت هلذا الغرض، مقابل أجور وفق عقو كلية معينة

 . )٣٠ص
•••• ����aא����B�(ا بنشاطات إنتاجية ومكثري من اجلامعات تق:  �א��م وتقو، خمتلفة بعض كليا 

، فهناك على سبيل   املالية يف تعزيز موازنة اجلامعةواردهاببيع تلك النتاجات واإلفادة من م
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ل مزارعها ـا ميكن أن تستغـة واهلندسة وغريهـري والزراعـطاملثال كليات مثل الطب البي
 . أو ورشها كمراكز إنتاج متطورة

 �Wא وK�c�dج

 من مصادر مصدراًاجتهت كثري من جامعات العامل إىل التربعات واألوقاف العتمادها 
 بعض اسة، فقد اعتمدت سي  وانتشار البطالة، التمويل يف ظل التراجع يف التمويل احلكومي

 على ماد وتقليل االعت، اصة على تنمية مواردها اخلناتاجلامعات يف سنغافورة منذ بداية التسعي
احلصول على ) م١٩٩١( استطاعت جامعتان هناك يف عام سياسة الهذه، ويف ظل  احلكومة
 نفسها كومة، ومن مث ألزمت احل اف لتمويل التعليم ا تصل قيمتها إىل بليون دوالر أمريكيـأوق
 واستطاعت ، التاليةمليون دوالر للجامعات يف شكل أوقاف خالل اخلمس سنوات ) ٢٥٠(قدمي بت

  .  )١٥١م، ص٢٠٠٣اهلاليل،  ( . حكومية مصادر غريمن على مثل هذا املبلغ لأن حتص

��Ga9��)*+�'��&(א��W� �
، كان من   حتقيقها ألهدافهاون مشكالت كثرية حالت دات واجهت كثري من اجلامعلقد

،  ، وقد جنم عنها كثري من املشاكل اليت أثرت على وظيفة اجلامعة ها مشكلة توفري املوارد املاليةأمه
  : منها

 ��Wא%)&�>����`�ل�א �eد�fא%�e�a  - أ

 الصفات تراجع على األداء اجلامعي مما أدى إىل إن نقص متويل التعليم اجلامعي أثر سلباً
 معات أو اجلا،  هجرة الكفاءات العالية إىل املراكز، وسبب والكفاءات األكادميية والتربوية

رمحة،  ( . يف أعداد اهليئة التدريسيةنقصاً واليت تعطي رواتب أفضل فهذا سبب ، األغلى

  .  )٩م، ص٢٠٠٠

 �����W$#!�א�&��8&�>��א%)א%�e�a  -  ب

امعة  وللنهوض بالعملية التدريسية ألي ج، جلامعةة من وظائف اـيعترب البحث العلمي وظيف
 حبث يوجدال يوجد تعليم جيد ما مل   " : ذلك ألنه؛ يـع البحث العلمـ من تشجيدالب

 اي وتكنولوجيـ، بأسلوب علم عـ، وهادف يعمل على حل مشاكل اتم علمي متطور
 العلمي حثلذا فإن الكثري من الدول املتقدمة تدعم الب.  )٣٩م، ص٢٠٠٢غنيمة، ( ."  متطورة

،  وصلت نسبة ما تنفقه الواليات املتحدة األمريكية على البحث العلمي، فقد  مببالغ ضخمة
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من إمجايل %) ٣ (ايل، ويف اليابان حو  احملليي إمجايل الناتج القومنم%) ٢,٩(والتطور حوايل 
من إمجايل الناتج %) ٠,٢(، يف حني مل تصل هذه النسبة إىل أكثر من   احملليالقوميج ـالنات

  . )٩٨م، ص٢٠٠٠ بشري،محا وال ( . دولة من الدول العربيةالقومي احمللي يف أي

 ��Wوא%$����وא%&�א�� �Ag6Bא%)&�>���א%�e�a  -  ت

 ا وتأثيثه،  من املدخالت التعليمية من ضمنها املبايناً عددميسنقص متويل التعليم العايل 
سلباً على العملية ، وهذا يؤثر   ومواد التعليم والتدريب احلديثة، وجتهيزها باملخابر واألجهزة

 يم والربط بني النظرية والتطبيق يف التعل، لميالتعليمية فيسبب هدراً يف كفاءة التطبيق الع
،  ، وتساهالً يف ضبط الطلبة  وذلك ألن قلة املباين تسبب كثافة يف الشعب؛اجلامعي والعايل 

دي إىل حتويل بعض ، وقلة األجهزة تؤ ، وجداول االمتحانات وازدحاماً يف اجلدول الدراسي
 وئية من التجهيزات ذات األنظمة الضبدالً  بالسبورةكتفاءالدروس إىل حماضرات مجاهريية واال

  . )١٣٤م، ص٢٠٠٢غنيمة،  ( . والشفافيات، وترات، والكمبي والصوتية

 ��Wא%)&�>��=�9��א`)8_א%�e�a  -  ث

، لذا  ا اتمع لصاحل أبناء اتمع اليت أنشأهيةتعترب اجلامعة إحدى املؤسسات التربوية االجتماع
  تكون العالقة بينهما عالقة تأثر وتأثريوأن ،  وثيقاًطاً ارتبااتمعمن البديهي أن ترتبط اجلامعة ب

، ذلك من خالل  ، وأن تقوم اجلامعة بتقدمي خدمات للمجتمع ومواكبة الطور التكنولوجي
ا ـ اليت تعاين منهملالية ولكن األزمة ا،صانع  اليت تقدمها للمؤسسات واملةاالستشارات العلمي

أعمال خدمة اتمع استثمارات  " وأصبحت ،  حالت دون حتقيق ذلكمعاتبعض اجلا
  . )٤١م، ص٢٠٠٠رمحة، ( .مرغوباً فيها لتحسني دخل هيئة التدريس وموارد اجلامعة 

��Ga9�W��+*(��א�)&��'�א�&���  -  ج �

 لعربية اعاتناميكن إبرازها من خالل النظر الفاحص تم و، يعترب متويل التعليم العايل مشكلة
 واحلاجة ،  وارتفاع كلفة التعليمالسكاين املستمر يف النمو لتزايد، حيث جند ا على سبيل املثال

 واخنفاض حجز ، إىل حتسني نوعية التعليم مع اخنفاض عائدات النفط واستمرارية العجز املايل
 اجلميع ويواكب مل يشاسع، ومن مث فاحلصول على تعليم و اخل...  االستثمارات احلكومية

،  تطور العصر ال يتم إال بالتكاتف بني الدول وشعوا عن طريق التشاركية يف متويل التعليم
 وغري ،  أساليب جديدة يف التفاعل واالتصال مبؤسسات التمويل احملليةاتباعوهذا يتطلب 
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 وخباصة ،  وتوفري مستلزماته الضرورية، لتعليم مادياً لدعم ايةاحمللية احلكومية وغري احلكوم
  . )١٣٨م، ص٢٠٠٢غنيمة،  (. املنشآت واملرافق التعليمية والتجهيزات

 وتطوير مي يف تقد، زيد من املشاركة الفعالة من القطاع اخلاصمبإتاحة الفرصة كذلك 
ليات اليت تتماشى مع هذا ، ومن أبرز اآل  يف خمتلف مستويات وأمناط التعليميةاخلدمات التعليم

 وبلورة ،  الرسوم التعليميةظيم وإجراءات من شأا تنبري وتعمل على تعزيزه اختاذ تدا، االجتاه
 وتطوير ، قائمة وفقاً للظروف واإلمكانات ال،  الطالبيةالرسومسياسات خاصة بسبل حتصيل 

 النفقات مبا ال خيل بالعملية أساليب وآليات االستثمار يف التعليم مع العمل اجلاد جتاه ترشيد
، هذا عالوة على أمهية البحث  ، وحيافظ على االرتقاء النوعي املستمر للتعليم التعليمية ومتطلباا

 كبرية من الطالب وبفعالية مميزة دون عدادعن خيارات تعليمية من شأا توفري خدمات تعليمية أل
 االعتبار زيادة خمصصات التعليم من الناتج بعني الباهظة مع األخذ ديةحاجة إىل النفقات التقلي

   .)٧موقع ويب حممد اجلهين ،  (. اإلمجايل ملقابلة زيادة التوسع يف اخلدمات التعليمية
، مع  يتطلب حتقيق هذا االجتاه العمل على معاجلة مشكالت اهلدر التربوي معاجلة فاعلة

، والعمل على  اإلرشاد والتوجيه الطاليبي أساليب أكثر جدية يف التقومي التربوي وـالتفكري ف
،   فرصه يف دفع عجلة االقتصاد الوطينسني وحت، تنمية املوارد الذاتية للتعليم من خالل زيادة فاعلية

 ووثائق االستثمار األخرى للطلبة مقابل ، لتربوية واألسهم ا،  املستنداتدامودراسة إمكانية استخ
  . اخلدمة التعليمية املتاحة

 ستواجه حيث إىل العون املادي من األهايل واحلكومات من اآلن فصاعداً ، اجةليم حبفالتع
إما احنطاط التعليم :  ، وليس هناك سوى أحد اخليارين يمـشحاً يف املوارد املادية املخصصة للتعل

 قد نيإن الناس يف كثري من بالد املسلم.  ، وإما إجياد سبل وأطر ملشاركة األهايل يف دعمه وتراجعه
وإن .   آني بالنتائج اليت ستترتب على ذلك على اخلدمات اانية غريانصار عندهم نوع من اإلدم

 لكنه ،  على تكاليف معيشة أهلهثرمن دخل رب األسرة ال يؤ% ٣مبلغاً يسرياً يف الشهر يشكل 
يدة وكثرية  على تنظيم برامج وأنشطة مفساعدها، وي  اخلدمات التعليميةوىيؤدي إىل حتسني مست

  . )١٢٣م، ص٢٠٠٢غنيمة،  (.ال ميكن أن تقوم ا من غري مال 
املكتبات :   مثل، ورمبا يكون من األصلح أن يتم إنفاق دعم األهايل يف التجهيزات

.  يمـ وغري ذلك مما يسهم يف رفع كفاءة التعل،  ومتويل األنشطة،  وأجهزة احلاسب، واملعامل
 حيث سيستردون ذلك أضعافاً ؛ رارة ألولياء األموـي خسة أـن يشكل يف احلقيقـوهذا ل

 من دول العامل تتقاسم تكاليف التعليم مع كثريويف ال.   إعداد أبنائهم للحياةةمضاعفة يف نوعي
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، وحتمل   منخفضةالتعليم تكاليف تبقي حتاول الدولة أن ـ مثالً ـ؛ ففي كوريا اجلنوبية  األهايل
 إىل ، سةفض الدعم احلكومي للتعليم كلما تقدم الطلبة يف مراحل الدرا، وهي خت األهايل جزءاً منها
  .) ٦موقع ويب طارق النوفل ،  (. من نفقاته% ٥٠ من واً األهايل حنحتميلأن يصل األمر إىل 

، هو ختفيض املركزية يف اإلشراف على  رمبا حيتاج كل ما ذكرناه إىل أمر إداري هام
 املناهج مع نوع املعرفة اوب بتميز مدارسهم وجتيشعروانطقة أن  إذ من حق أهل كل م؛ اجلامعات

 معريف عام تشرف عليه الدولة ، وهناك دول معروفة باملركزية يف كل هيكلالذي حيتاجونه يف إطار 
 التربوي طيطى مشاركة الناس دون تفويض أجزاء من التخـه ال سبيل إلـ، مث وجدت أن شيء

م بتفويض تطوير التعليم ١٩٨٦ عام قامت ـ مثالً ـ؛ فالصني  واإلشراف والتطوير إىل األهايل
إن ختفيف املركزية يف التعليم سيجعل الناس . االبتدائي للسلطات احمللية يف املناطق واألقاليم 

 جبدوى االقتراحات واألفكار اليت م كما سيقوي يقينه، يشعرون بالقرب من إدارات املدارس
 كله سوف يسهل عملية وهذاراك حاجات املدارس على حنو أفضل ، كما سيمكنهم من إد يبدوا

   .)٦موقع ويب طارق النوفل ،  (. البذل والدعم املادي املطلوب منهم

א�X9���&(��א�)&��'�א�*+��W� �
   : يف . )٨١، ٧٧م، ص٢٠٠٣اهلاليل، (  . مربرات متويل التعليم العايل واإلنفاق عليهتتمثل

 ألن ؛  بتفادي سوء توزيع دخللك وذ،  يساعد على احنسار الفقرليملتع اإلنفاق على اأن . أ
 ؛ التعليم من شأنه رفع اإلنتاجية ومتكني العمال من مواكبة التقدم وبذلك ترتفع دخول الفقراء

 لعام اإلنفاقوا.  ألن التعليم هو رصيدهم الوحيد الذي جيسد هوة الدخل بينهم وبني األغنياء
 إىل يلجأون ألن األغنياء قد ؛  فقراًاألكثر منه مجاهري الشعب تفيدتسعلى التعليم األساس 

 والذين قد ال تساعدهم ، ، وبذلك تعمل الدولة على مساواة فرص املواطنني التعليم اخلاص
 . الظروف على دفع نفقات التعليم

ق لدافع  اإلنفاذا من أن حيمل ه طبيعة سوق املال الذي ميكن أن ميول منه التعليم بدالًإن. ب
، هذا السوق ال يعطي قروضاً إال بضمانات وال ميكن أن تقبل البنوك وساطتها  ضرائب

 . لقروض ليست بنكية أو مصرفية بطبيعتها
 وال ميكن أن يتعلل الرجل العادي ،  شفافية آثار التعليم مبعىن أن العائد لن يكون واضحاًعدم. ت 

  .    أو على أبنائه،  يف املستقبلعليهملا يدره التعليم بأن يدخل نفسه يف التزامات مالية انتظاراً 
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 التعليم سساتريات عديدة تدعو إىل البحث يف موارد إضافية لتمويل مؤـ متغهناكو
يع الدول واتمعات على اختالف نظمها وظروفها ـاد توجد يف مجـذه املتغريات تكـ، وه العايل

 : ات ، وأهم هذه املتغري االقتصادية واالجتماعية

، يف مقابل تراجع املخصصات املالية يف ميزانيات   الطلب وارتفاع كلفة التعليم العايلزيادة. أ
 الكبري على املخصصات احلكومية من والطلب ، صادي بسبب الركود االقتللتعليمالدول 

 باإلضافة إىل أن زيادة الطلب على ، االجتماعي والضمان ،  كالصحة، قطاعات أخرى
 لألعداد الكبرية من الطالب جيعل اجلامعات وأعضاء ملخطط غري ابول والق، لعايلالتعليم ا

 . هيئتها غري قادرة على تأدية رسالتهم التعليمية

 ،  االجتماعييطها تعد اجلامعة منعزلة عن حمفلم املضطرد لوظائف التعليم العال ، التطور. ب
 وكونت وظيفة خدمة ، للمجتمعوبالتايل أصبحت مطالبة بتقدمي خدمات وأنشطة خمتلفة 

  . )، خدمة اتمع ، حبث تعليم(اتمع البعد الثالث للوظيفة اجلامعية ثالثية األبعاد 

دة يف التاريخ االقتصادي ـر اجلديـ الظواهمن ، يةة العاملـ االقتصاديلتحوالت واالتغريات. ث
 اخلاصة لكية اعتماده على امل أهم مالمح هذا التحول االقتصادي هومن و،  حنو العوملةهالتوج

، فقد أوضحت   وعوامل العرض والطلب، القطاع اخلاص الذي حتكمه توجهات السوق
 يتشارك سسات وضرورة حتويلها إىل مؤ،  عقم املؤسسات املركزيةاالشتراكيةجتارب الدول 

 ينحسر  اجلديد أنقتصادي، كما يتوقع يف ضوء اتمع اال يف إدارا أعداد أكرب من الناس
 . لية وتتعدد مصادر التمويل اخلاصة واأله، التمويل احلكومي للتعليم

الل شرط ضروري لالستقالل األكادميي ـ االستقهذاات ، ـ االستقالل املايل للجامعزيادة. ح
 فإذا كانت حرية ، ، ويعترب من أقوى الضمانات حلرية مؤسسات التعليم العايل واإلداري

م دعائم ـن الرأي من ضمن استقالل اجلامعة فإن استقالهلا املايل أه ع وحرية التعبريلفكرا
 وبالرغم من ضرورة الدعم ، ، وبقدر هذا االستقالل يتحدد نشاطها ذلك االستقالل

  . احلكومي إال أن هناك ختوف من تسلط احلكومة على اجلامعة بسبب ما تقدمه من دعم مايل

 �h�5����&�Wل�א�)&��'�א�א��)��8
 غري املدربة عوامل ليست كافية لتنمية لةاملوارد الطبيعية ورأس املال املادي والعما إن

 حيث ،  إذ ينبغي توافر كم كبري من القدرات املهارية البشرية؛ اقتصاد حديث ذي إنتاجية عالية
 . بة ومن دوا فإن توقعات املستقبل االقتصادي تبدو كئي، ةتستغل وقوداً يف إحداث عملية التنمي
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 هي ـ يف ظل فرص التحديث احلالية ـ على ذلك فإن خدمات التعليم العايل عالوة
 كانت يف أي مكان يف العامل ينما أـ جمال العلوم  فلكي تستفيد من التقدم يف، ضرورياألخرى أمر 

، فإن الدولة مطالبة بتوفري كوادر من   ومن تقنية اإلنتاج اجلديد اليت هي وليدة هذا التقدمـ
 أن يقوم التعليم العايل بتخريج علماء ة وال شك أا وظيفة رئيس ،تخصصني والفنيني املءلماالع

  . ة وفنيني مهر، متخصصني

،   االجنازات التعليمية اليت حققتها الدول النامية تعد إسهاماً رئيساً يف جمال تنميتهاإن
 طلب اآلباء والطالب ملزيد من مستمد حلكم، وهذا ا ويتضح أن نفقات التعليم ذات قيمة مرتفعة

 حسب وتوزيع الفرص  التعليمية على السكان ،  الناميةالدول التعليم يف قاتونف.  من التعليم
    . )١٠٦هـ، ص١٤٠٧ ،شولتز ( .األعمار هلا آثار مميزة وواضحة
 ال تكتسب  :، مبعىن أا ةـ يف مضمونه ليس عملية استهالك خالصيمث إن التعليم اجلامع

 فالنفقات العامة اخلاصة توجه إليه من ، ها من جمرد احلضور يف مراحل الدراسة إلشباع الذاتأمهيت
أجل اكتساب عائد إنتاجي يتجسد يف األشخاص الذين سوف يأخذون على عاتقهم تقدمي اخلدمات 

 رةوهكذا يدعم التعليم قد.  والعملية التعليمية هي استثمار يف تنمية قدرات البشر.  بليف املستق
  .  ودراسات اإلنتاجية، األفراد يف جمال تنفيذ املشروعات واإلدارة

 فإنه من ،  استثماراً ذا عوائد ومكاسب مستقبليةجلامعي ام فإنه كلما كان التعليوعليه
، كما أن التعليم ليس  ، فالتعليم ليس كالطعام اخلطأ اجلسيم أن نعترب نفقات التعليم استهالكاً فورياً

 أو استرتافاً ملدخرات كان من ،  واستخداماً ملواردها،  وليس عبئاً على الدولة، هيةرفاات للـنفق
إن نفقات التعليم جزء من الدخل الوطين معظم .  املمكن استخدامها يف أغراض استثمارية أخرى

  .) ٨موقع ويب رقم (. الدول
 الجلامعي كعامل فع اهتماماً متزايداً بالتعليم ااضي شهد النصف الثاين من القرن امللقد

 هذا االهتمام نزوع زيادة العوامل اليت أسهمت يف منو.  وحاسم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية
علماء االقتصاد والتعليم إىل قياس العائد االقتصادي واالجتماعي للتعليم قياساً كمياً بعد أن تناوله 

 ال شك فيه أن اجلامعات أصبحت تواجه مما، و حبتاً هؤالء يف أزمنة سابقة يف كتابام تناوالً أكادميياً
 وهي مستندة ،  العامل من قبلا، عامل ثورة صناعية مل يشهده  اليوماملمسؤولية القيام بدور جديد يف ع

، وكال األساسني حيددان مدى النمو  على تقدم علمي يصحبه تطور تقين يسري بذات السرعة
  . )٤ـ٣م، ص ص١٩٥٧ستيفن،  (. تمعات واالجتماعي الذي تبلغه اياالقتصاد
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 فيه ما سياسة التعليم العايل يف عامل اليوم بكل يه هذا املفهوم ملاهية ما ينبغي أن تكون علإن
سوق :  من متغريات هو بالتأكيد من أكرب العوامل اليت ميكن أن حتمي اتمعات من خطرين مها

  . ، وصراع األجيال )العمل(اإلعداد 

اإلعالم بوسائله املختلفة واضحاً يف تدعيم سياسات التعليم العايل وتفعيل  دور ويبقى
 لقطاعات اتمع كافة لتنويرها باملسامهات جهة، من خالل إعداد برامج مو خططه التطويرية

، واجلهود البحثية   ومؤسسات التعليم العايلات للجامعواالقتصاديةة ـ واالجتماعي، العملية
  . سء هيئة التدريواألكادميية ألعضا

 وهي تواجه ،  أحوج ما تكون إىل مراجعة سياسات التعليم العايل اوم الدول العربية اليإن
، كما أا يف حاجة إىل أن يكون تعليماً إعداداً للحياة يف  الكثري من التحديات الداخلية واخلارجية

 على منط التعليم السائد عليماً القرن ت، عليها أال تقدم ألبنائها الذين سيعيشون يف هذا القرن احلايل
  . ، أو الذي كان موجوداً يف املاضي القريب اآلن

ف بالضرورة عما يصلح ـة الغد ختتلـارات الالزمة ملواجهـ ألن املعلومات وامله؛ ذلك
ن  التعليم العايل مبا ميكنها مسياسات، ولذلك يتحتم عليها أن تعيد النظر يف  للحياة يف القرن املاضي

زيادة اإلقبال ) ٢ ـ١ص م،٢٠٠٠حبشي، (، من أمهها حسب ما ذكر  مواجهة عدد من املشكالت
على التعليم العايل يف العصر احلاضر بشكل مطرد وسريع وقصور املؤسسات يف النظم احلالية عن 

،   تدق أبواب اجلامعات يف أعداد مزايدةدة، حيث أخذت األجيال الصاع استيعاب هذه الزيادة
 : باب التاليةلألس

 .  بشكل مطردكان عدد السزيادة •
 .  زيادة اجلامعات واملؤسسات العلمية والعاملية بنفس نسبة الزيادة السكانيةعدم •

 . ، مما يسمى االستقطاب احلضاري  اهلجرة من الريف إىل املدنزيادة •
 .  مستوى املعيشةارتفاع •
اهن من سكان الريف والبادية  فرص التعليم العايل أمام بعض الفئات يف الوقت الرضيق •

 . اخل...  والنساء والفقراء
 .  الشديد يف أعضاء هيئة التدريسالعجز •
 .  التقليديةل تكلفة التعليم ونقص مصادر التمويارتفاع •
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االجتماعية  ا التعليم اجلامعي املعاصر نتيجة للتطوراتـ وقضايت مشكالت تنوعهكذا
 وجاءت كثري من مشكالت التعليم ، ديثهرت يف اتمع احلواالقتصادية والثقافية والتقنية اليت ظ

 اليت تواجه هذا النوع من التعليم يف الوقت الفعليةوح عن نوعية العقبات ـاجلامعي لتعرب بوض
  . احلاضر

ط ـ الدول العربية والنامية فقعلى اتـامع اليت تواجه اجلالت ال يقتصر نوعية املشككما
 تأدية لىتتشابه العديد من عناصر هذه املشكالت ونتائجها ومظاهرها عأو الدول املتقدمة بقدر ما 

  . الوظائف األساسية للجامعات يف مجيع دول العامل
 ، تتفق مع أهداف املستقبلل العايل م سياسة للتعليلتطوير البد من مراعاا  هناك أموراًإن

  :ما يلي  منها
 تمع إلقامة جمذلك و ،تعليم الفين والتقين والتدريب العليا يف جماالت ال والكليات باملعاهدالعناية ••••

 . منتج

 اإلنفاق على الكيف يدر  ذلك ألن ، الكميلتوسع امعتوسع الكيفي يف اجلامعات الب االهتمام ••••
 . عائداً أكرب من اإلنفاق على الكم

 . فقط ى دون تركيزها يف املدن الكرباحمللية على املناطق  واملهين مؤسسات التعليم العايلتوزيع ••••

 ومراكز مل ومواقع الع وبني اجلامعات قنوات اتصال قوية بني اجلامعات ووسائل اإلعالمإنشاء ••••
 . املختلفة اإلنتاج

 �Wل�א�)&��'�א�&�����U&��5א��و+*(�

 تؤثر بشكل مباشر على متويل التعليم العايل اقتصادية أزمات معظم دول العامل بمتر
م العديد من الدول بتبين سياسات متويلية دف إىل ختفيف العبء واجلامعي األمر الذي أدى إىل قيا
 وأولياء ، ب الطالمشاركة ومنها ،  واجلامعي، ل التعليم العايلـامللقى على احلكومات يف متوي

ومنها .  )Holtta. 1998.p.55 ( . ومؤسسات اإلنتاج يف متويل اجلامعات،  وبعض اهليئات، األمور
، وربط التمويل املقدم من احلكومات مبعايري  ة أساليب متويل اجلامعات ذاتياًأيضاً العمل على تنمي

،  )Ashorth.1994.p.8 (ن باجلامعةـدد الطالب املقيديـاألداء من عدد الدرجات العلمية أو ع
 لات شرط حصوهلا على التمويـأو قيام بعض احلكومات بعمل بعض العقود بينها وبني اجلامع
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 اإلنفاق يف ضوء معايري األداء املنصوص عليها بتلك العقود دف ملياتمجيع ع، ومراجعة  الالزم
  . )Hebel. 2000 ( .تطوير أداء اجلامعات

  يف متويل التعليم اجلامعي يف مجيع دول العامل املتقدم والناميتويوجد عدد كبري من االجتاها
 ،  منها التمويل احلكومي املركزيدة والذي يأخذ صوراً متعد،  احلكومييل، واليت تنحصر يف التمو

 أو مشاركة ،  أو احملليات، يم أو الوالياتـترك بني احلكومات واألقالـل احلكومي املشـوالتموي
 ة دولأي يشكل منط التمويل الذي تلجأ إليه لكوبذ.   واألفراد يف متويل التعليم، بعض اهليئات

 ينعكس نه أكما ، نظام التربية القائم يف الدولةشأناً كبرياً يف خطتها التربوية فهو يعكس من جهة 
 ولذلك بات على الدول أن ؛  ويهب هلا طابعاً معيناً، من جهة ثانية على بنية التربية ويؤثر فيها

 املوارد املمكنة مجيع خلططها التـربوية عن طـريـق ،  الالزمةألموالتعمل جاهدة على توفري ا
 اخلاصة اليت ميكن أن تفرض من والضرائب احمللية السلطات مـنوميزانية الدولة املركزية ومصادر 

  . )٢٠٨م،  ص١٩٨٨النوري،  ( .أجل التربية
 املركزية اليت ومة على عاتق احلكخلاص متويل التعليم امسؤولية تقع نيا بريطايف ثالً مفنجد

 ، م١٨٨٩ عام  للجامعاتتها وكانت أول منحة قدم، انيةتقوم بتقدمي منح مالية للجامعات الربيط
م والذي أنشئت فيه جلنة املنح ١٩١٩وظلت تقدم احلكومة هذه املنح بشكل منتظم حىت عام 

ة اليت ـ املنحة السنويعلتقوم مبهام توزي UGC( University Grants Committee (اجلامعية
 اللجنة تؤدي وظائفها حىت صدور وظلتختصصها احلكومة على خمتلف اجلامعات الربيطانية ، 

) HEFC (، حيث مت إنشاء جملس متويل التعليم العايل م١٩٨٧قانون اإلصالح التعليمي عام 
 ليقوم مبهام التأكد من سالمة استثمار أموال دافعي إسكتلندا و، وويلز ،بفروعه الثالثة إجنلترا

م ، وعدالة توزيع األموال املرصودة لتمويل مؤسسات التعلي الضرائب لتعود بالنفع على اتمع
 إدارياً هلا والعمل على استقالت اجلامعايل وأساليب إضافية لتموليات آع، ووض  يف بريطانيااجلامعي
 العجز املتزايد يف املوارد املالية املخصصة للجامعات من هة، دف زيادة قدراا يف مواج ومالياً

  . احلكومة املركزية
 الليف بريطانيا آليات الستق متويل التعليم اجلامعي لس ذلك وضع جم إىلوباإلضافة
 والعمل على ،  احلكومة سنة بعد أخرىا تقدمهليت اية املخصصات املالوختصيص،  اجلامعات مالياً

 إىل ذلك تأسيس شركة حكومية يف باإلضافة أيضاً  الرسوم الدراسية باجلامعات ، كما متزيادة
على مواصلة التعليم اجلامعي  دف تقدمي القروض للطالب ملساعدم ، م١٩٩٥بريطانيا عام 

، حيث أصبح يطلب من  م١٩٩٨ منها مت تطويره عام ،  ووضعت شروطاً لالقتراض، والعايل
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، ووصلت   وحصوله على عمل يدر عليه دخالً ثابتاً، الطالب سداد ما عليه من ديون بعد خترجه
  اليت يدفعها الطالبرسوممن إمجايل ال% ٥٠قيمة القرض الذي تقدمه الشركة للطالب إىل حوايل 

 إصدار قانون متم ١٩٩٩، ويف بداية عام   لذلكالبيف حالة ثبوت حاجة الط% ٩٠، وتزداد إىل 
 جنيه ١٠٠٠ بأن تقدم السلطات التعليمية احمللية لكل طالب يف التعليم اجلامعي مبلغ قدره ضييق

  . )٧١ صم،٢٠٠٠حافظ،  ( .إسترليين كل عام يف نطاق املنطقة اليت ا اجلامعة
 قبل احلكومة الوطنية بشكل أساس حيث ن متويل التعليم اجلامعي مفيتم فرنسا يفأما 

 ذا، ه  على التعليم اجلامعيقمن إمجايل ميزانيتها يف اإلنفا% ٨٤تساهم احلكومة الوطنية بنسبة 
الصديف  ( . والغرف التجارية والصناعية،  احلكومات احمللية : مثل، باإلضافة إىل املصادر األخرى

كما تلعب تربعات األفراد يف فرنسا دوراً كبرياً يف متويل التعليم .  )١٩٣م، ص٢٠٠٢وآخرون، 
 أو على كتلة الرواتب ، يعات على رقم املبرائب يف فرنسا ضة، كما تفرض احلكوم العايل اجلامعي

أي مؤسسات ، وعادة ال يعفى منها   الرواتبةمن كتل%) ٦(لصاحل التعليم واليت تبلغ حوايل 
، كما تفرض   التعليم العايلؤسسات إال إذا قدمت بعض اهليئات بنفس القيمة إلحدى م، إنتاجية

 واليت تعترب أحد املصادر ، احلكومة على الشركات واملصانع تدريب الطالب باملعامل اخلاصة ا
  . )٥١م، ص١٩٨٩احلوت،  ( .اهلامة لتمويل التعليم العايل الفرنسي

 لعايلاحلكومة املركزية يف متويل التعليم ا) البلدية (ليةتشارك السلطات احمل اليابان يف
، وذلك من  ، وتقدم كل سلطة حملية الدعم املادي الالزم للمؤسسات التعليمية اجلامعية واجلامعي

 تلعب أيضاً تربعات ا، كم )٣٢٢م، ص٢٠٠١بدران،  ( . ومصادر الدخل األخرى، خالل الضرائب
وتفرض اليابان رسوم دراسية كمصدر من .   العايليميئات دور أكرب يف متويل التعل واهلراداألف

.  يم العايلـاق على التعلـمن نسبة اإلنف% ٣٠ـ % ١٠مصادر متويل التعليم العايل ما بني 
 أو زيادا ، كما تقدم أيضاً قروض طالبية بعد أن واجهت فرض رسوم دراسية على الطالب

 لطلبة التعليم اجلامعي وتعتمد القروض الطالبية على منح اتمويلام دعم ل، كنظ  شديدةعارضةم
، وبعد حصوهلم على دخل واستخدام طرق متنوعة يف   بعد خترجهمهمقروضاً ويتم استردادها من

 هو مساعدة الطالب وأولياء األمور على تعليم روضعملية السداد واهلدف الرئيس من هذه الق
  . )٢٦٢م، ص٢٠٠٠ عمة، بوأ(  . واجلامعي بالتعليم العايلهمأبنائ

 الدولة ملزمة بإنشاء املدارس واملعاهد واجلامعات واملؤسسات تعترب دولة ماليزيا يفبينما 
، من أجل ذلك تتكاتف كل   األوىلليم، والتعليم باان يف مجيع مراحل التع الثقافية والتربوية

 وتشارك كل جهة ، لتعليميزيا من أجل النهوض با يف مالملوجودة والوزارات واهليئات اساتاملؤس
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 إىل بعض املساعدات اخلارجية اليت تتلقاها ماليزيا من بعض إلضافةيف متويل التعليم مبا تستطيع با
 مسئوليات ولذلك فإا إحدى ، ويعد التعليم يف ماليزيا مسألة فيدرالية.  الدول واملنظمات الدولية
 وتقدمي ماليزيا ، ـ بنود اإلنفاق العام فدسبب فإن التعليم يعد أحاحلكومة الفيدرالية وهلذا ال

 على مواصلة تعليمهم قتصادياً، وبالنسبة للطلبة غري القادرين ا  للجميعة اخلدمات التعليميةالدول
د من املساعدات اليت تتمثل يف منح دراسية إلكمال دراستهم بالتعليم ـتقدم الدولة هلم العدي

الواليات املتحدة :   أو يف بعض الدول األجنبية مثل، يف اجلامعات املاليزية سواء ، اجلامعي
  . ، ومنها مصر أيضاً لدراسة العلوم اإلسالمية ، واليابان ، وكندا ، واململكة املتحدة األمريكية

 وذلك يف شكل ،  العديد من املساعدات اخلارجية للتعليم والتدريبيا ماليزتتلقى
 ألممبرنامج ا:   مثل،  تأيت هذه املساعدات من مؤسسات دولية، تثماريةج اس فنية وبرامعداتمسا

استراليا :   وكذلك بعض الدول مثل، و ومنظمة اليونسك، ، ومنظمة اليونيسيف املتحدة اإلمنائي
 واملنظمات غري ،  للقطاع اخلاص واملؤسساتوبالنسبة واململكة املتحدة ، ،  واليابان، وكندا

ة متويل التعليم يعد ضئيالً خصوصاً يف املستويات الدنيا من ـ يف عمليمهان إسها فإ، احلكومية
، ولذلك فإن احلكومة تسعى إىل تشجيع  ، وتتركز إسهاماا يف التعليم اجلامعي والعايل التعليم

ي التمويل التعليمي ـ وذلك للمشاركة ف، هليةاملشاركة من قبل القطاع اخلاص واملنظمات األ
دم  عن كاهل احلكومة يف إنشاء بعض عناصر البنية األساسية اخلاصة بالتقبءلعلتخفيف ا

   .)٨موقع ويب ( .التكنولوجي يف التعليم العايل
وقد رأت الدراسة احلالية عرض جتارب كالً من أملانيا وأمريكا من الدول الغربية ودولة 

 وذلك بتفصيل أكثر يف ـ ايلع يف متويل التعليم الردة كتجارب متفـ من الدول العربية األردن
  .  ضوء ما حتصلت عليه الدراسة من بيانات

�������Wوً�i(א���א %����W 

 التعليم العايل ، ولديها جتارب عديدة يف يلتعد دولة أملانيا من الدول الرائدة يف جمال متو
احلكومة (لدولة  مشتركة بني امسؤولية ومتويل التعليم العايل األملاين تعد إدارةهذا الشأن ، ف

ي وضع ـ احلكومة االحتادية فمسؤولية األملاين روقد حدد الدستو.  والواليات األملانية) االحتادية
 تنفيذ مسؤوليةويترك لكل والية )  املبادئ العامة للتعليم العايل (إطار عام لسياسة التعليم العايل 

، وفقاً لظروفها  اـداخل حدوده وتقدمي اخلدمات التعليمية ،  املبادئوتلك ، سياسةهذه ال
  . )Ellger. 1996. p.77 ( . ومتشياً مع املطالب واحلاجات احمللية، اإلقليمية
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، فالواليات   األملانية املصدر الرئيس لتمويل مؤسسات التعليم العايل األملاينلواليات اعتربوت
، كما أن  باألدوار املنوطة اهي اليت متد هذه املؤسسات بالتمويل الالزم حىت يتسىن هلا االضطالع 

 عن تقرير كيفية توزيع ة بصفة رئيساملسؤولة ا هي املعنية من خالل الوزارات والياتال
 تبعاً الحتياجات كل ، االعتمادات املالية بشكل عادل على مؤسسات التعليم العايل املختلفة

 ولكي ، ازنة املالية لتقدير املوااتياج التعليم العايل سلطات الوالية باحسات، إذ تبلغ مؤس مؤسسة
  . )Karpen. p.297 ( .تدرج ضمن امليزانية املقترحة لوزارات الوالية املختصة بالتعليم العايل

من إمجايل املوازنة املخصصة للتعليم العايل % ٩٢,٧ تسهم الواليات األملانية بنسبة كما
، وساهم  )م٢٠٠٠/م١٩٩٩إلحصاءات عام وفقاً ( بليون ماركاً أملانياً ٣٤,٣٦٤واليت تقدر بـ 

،  يم العايلـ الفيدرالية بنسبة كبرية يف متويل إنشاء وتشييد املباين اجلديدة ملؤسسات التعلكومةاحل
 ،  الواليات بشأن املساعدات املالية اليت تقدم للطالب بالتعليم العايلدراليةكما تشارك احلكومة الفي

  . )Winkler. 1997. p.113 ( . على التوايللكل منها%) ٦٥ –% ٣٥(وذلك بنسبة 
 مصدر ثالث للتمويل يتمثل اك، فإن هن  األملاينيلباإلضافة إىل مصدري متويل التعليم العا

، ومن أبرز  فيما ميكن أن تقدمه اهليئات املعنية بتشجيع البحوث من متويل ملؤسسات التعليم العايل
 ة للبحوث التطبيقينسبة، أما بال  األملانيةلبحوثمجعية ا األساسيةاملؤسسات املعنية بتشجيع البحوث 

واليت تعىن بتمويل ) الصناعة (لشركات وا، فتجرى تعاقدات بني مؤسسات التعليم العايل
 ا األساتذة ذه املؤسسات ، ويتميز التعليم العايل األملاين بكونه ضطلعاملشروعات البحثية اليت ي

واء أكانوا ـ التعليم العايل بأملانيا سمبرحلةالب الذين يتابعون دراستهم  الطإن حيث ، نياً جماتعليماً
ور ـات التعليم العايل حلضـ مبؤسسلاللتحاقطالب أملان أم أجانب ال يدفعون أية رسوم سواء 

 مقابل ة ورغم ذلك يتعني على كل الطالب دفع مسامهة زهيد،رات أم التقدم لالمتحان ـاحملاض
 مقابل االستفادة من لك وكذ، الطالبية حتادات يف االواالشتراكص م  الصحي اخلامنيالتأ

، وتتضمن املسامهة البسيطة اليت يدفعها الطالب يف  اخلدمات الطالبية اليت تقدم هلم ذه املؤسسات
  . )Joren. 2001. p.80 ( .بعض اجلامعات االستخدام ااين لوسائل املواصالت العامة احمللية

 ، Bafog  أملانيا برنامج إلقراض طالب التعليم اجلامعي العايل يسمى برنامجكما يوجد يف
ويتعامل هذا الربنامج يف الكثري من األوقات مع نسب معينة من القروض املتراكمة على الطالب 

،   معها على أساس أا قروض واجبة السدادتعامل األخرى فيتم الب، أما النس على أساس أا منح
 ويبدأ السداد بعد مخس سنوات من ،  الدراسةرة القروض بدون فوائد طوال فتذهـوتكون ه
  . )٤٢م، ص٢٠٠٣اهلاليل، (  .التخرج
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  : يف أملانيا إىل نوعني)  النظام املزدوج ( تقسيم أنواع التمويل والتدريب املهين ميكن
 . على الشركة الواحدة القائم متويل �

 .  اجلماعية للتمويلالطريقة �
  :  ينتج عن ذلك الصور اآلتيةأن وميكن

 هناك مثة اقتراح كان ، ينب املهـل التعليم والتدريـ اجلماعي الصغري لتمويالصندوق
، وميكن  ري ميكن أن يوفر متويالً أساسياً كافياًـ بإنشاء صندوق صغخلاص إىل احلل اباللجوء
وتقضي .  ددات االقتصادية للشركاتـ احملعلىف ـالً مساعداً يتوقـ متويرهباعتباه ـتطبيق

من إمجايل املرتبات واألجور واملكافآت لتمويل الصندوق % ٠,٢٥القواعد املنظمة لذلك بتجنيب 
من ) مستخدماً ٢٠حىت  (طة ويتم إعفاء الشركات الصغرية املتوس، الصغري للتعليم والتدريب املهين

دد أماكن ـع عائده تبعاً لعـ، ويتم توزي  هذا الصندوقدارة وتقوم احلكومة بإ، قاعدةلهذه ا
  . ب اليت تقدمها كل شركةـالتدري

 ألن نظام بالنظر ؛  اجلماعي على أساس الصندوق القائم على تعريفة معينةالتمويل
 يطلق عليه نظام  التعريفة ناقشوا نظاماًكاء فإن شر،  مل تثبت جدواهلتمويلالصندوق الصغري ل

 وكذلك ، التمويل القائم على التعريفة يف هذا الشأن ينبغي متويل هذا الصندوق مبعرفة أرباب العمل
 املفترض أن يتم نـوم)  ، االحتادات واملستخدمون أرباب العمل (ما يطلق عليهم شركاء التعريفة 

 أرباب العمل عرفة مبعهغ الذي يلزم دف، والكيفية واملبل التعريفة مناقشته سنوياً مبا يتفق ومفاوضات
  .  واليت ال تقوم به، ويشمل هذا النظام أيضاً الشركات اليت تقوم بالتدريب.  واملستخدمني

، غري أا موجودة   يتم مطلقاً تطبيقها يف أملانيامل ،  القائمة على الفروع االقتصاديةالصناديق
وتقوم هذه الصناديق على .  )  دول الكومنولثأو  (األجنلوسكسونيةعلى نطاق واسع يف البالد 

جمالس إدارة التدريب   " :ا هيئات تسمىـ وتقوم على إدار، روعـأساس القطاعات والف
، وتقوم بإعادة  )Levy & grant ( اجلباية واملنحنظامذا النظام باسم ـ هويعرف ،"  الصناعي

 ،  أو مكافآت العاملني،  خصمها من مرتباتسداد املبالغ اليت مت مجعها على أساس املبالغ اليت مت
 وهذه املبالغ يتم عادة حتصيلها مبعرفة ، األفراد وذلك إىل الشركات و، صندوقودفعت إىل ال

جمالس إدارة التدريب   ( : وتتوىل إدارا وتشغيلها منظمات شبه حكومية مثل، الوكاالت احلكومية
 : مثل  من دول االحتاد األورويبعددوهناك ) Industrial Training Board ITBS()  الصناعي
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، أوضحت التجربة أن  تقوم بتطبيق نظام صناديق التعليم والتدريب املهين)  اخل... اململكة املتحدة (
  . ق ناجحة متاماً على اعتبار إمكانية استخدامها بواسطة شركات أكربـتلك الصنادي

 أنظمة ي، ه ضها يقوم على أساس الفرع وبع، إلقليمية االصناديق اإلقليمي ، الصندوق
 ، ة أقاليم أو فروع معينةـ تطوير وتنمي :، مثل ددةـراض حمـمتويل تقوم على أساس الدفع ألغ

.   أو اجلديدة،  احلديثةجياوتستخدم أساساً لتطوير أقاليم خمتلفة فيما يتعلق باستخدام التكنولو
 عتمد يلي هي أن التمويل الكانيالصناديق يف أملواملشكلة األساسية اليت اعترضت تنفيذ من تلك ا

فإذا .  بصورة كبرية على إمكانيات وقدرات اإلقليم يف مجع األموال الالزمة لتلك الصناديق
، فإن الصندوق اإلقليمي لن يكون باملثل قوياً بالدرجة  ت اهلياكل االقتصادية اإلقليمية ضعيفةـكان

  . بة لإلقليمالكافية للمشاركة يف التنمية املناس
  فقط يف حالة جميء التمويل من اخلارجمؤثراً هنا فإن الصندوق اإلقليمي ميكن أن يكون من

  . قومية للتنمية املتوازنة إستراتيجية أو كان جزءاً من ،

، كما أن   التمويل مفيداً لغالبية األوضاع االقتصادية الناميةمن كان هذا األسلوب رمبا
 واالقتصاديات األقل قوة يف إطار االحتاد األورويب قد خربت مثل تلك ، سابقاً شرقية الياتنمية أملان

  .  األساليب اإلقليمية للتمويل

 التمويل القائم على الغرف يف نظام يقوم ال، )  التجارية والصناعية  (لغرف اعرفة مبالتمويل
 بعاً تدائماً منظمة إقليمياً، فالغرف يف أملانيا ليست  أملانيا بالضرورة على أساس توجهات إقليمية

للهياكل اإلدارية واحلكومية ، وتنحصر أنشطة التمويل يف الغرف يف أملانيا يف األنشطة التدريبية 
 ليم، وينبغي أن تساعد يف تنمية وحتسني أنشطة التدريب اخلاصة بالتع واحتياجات الشركات

الغرف املناظرة طبقاً للقطاعات  القائمة على أساس الشركات ، والعضوية يف املهينوالتدريب 
 ى من خالل الغرف يقوم علين، ومن هنا فإن متويل التعليم والتدريب امله والفروع إجبارية يف أملانيا

 فتمويل التدريب ، ، وليس هذا عمالً إضافياً االشتراكات اليت تقوم الغرف بتحصيلها من األعضاء
  .  الغرف حبكم الدستورا تقوم  واألنشطة اليتحلقوقاألساس واملتقدم هو أحد ا

 ات اخلربة األملانية أن اجلمع بني عدد من خمتلف اإلعتمادات املالية واإلعفاءأوضحتو
، فنظام التمويل املعتمد على الشركات   والتدريب املهينعليمالضرورية هو أمر ضروري لتطوير الت
  : املتفردة ميكن أن يقرن بأنظمة متويل مثل

 . جلماعية التمويل اأنظمة •
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 .  والتدريب املهينيم الصندوق الصغري للتعلنظام •
 .  القائمة على أساس الفروعالصناديق •
 .  القائمة على أساس اإلقليمالصناديق •

 .  على الغرفئمة القاالصناديق •
 .  تسهيالت ضرائبية معينة قد تكون الزمةأي •
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 حلكومة الواليات املتحدة على ثالث مصادر تتمثل يف ايرتكز متويل التعليم العايل يف
، وتساهم   وتكون يف شكل منح أو عقود منافسة، %١٢ وتصل حصتها حوايل ، لفيدراليةا

 مثل ، ، باإلضافة إىل املصادر األخرى  تكلفة التعليم العايلمن% ٢٧حكومات الواليات حبوايل 
  . )Kennen. 1994. p.481 ( . التعليمية وغريهاالرسوم

، كما تقوم  يم العايل اـب داخلية لصاحل التعلـ تقوم حكومة الوالية بفرض ضرائكما
بفرض نسبة من ميزانية األحباث اليت تقوم ا اجلامعة لبعض اهليئات العامة كرسوم قومية لتمويل 

راجع  بالكتب واملرائها أن تستخدم هذه الرسوم يف تطوير املكتبات وإثعلى،   العايلليمالتع
 اليت تقدمها اجلامعات األمريكية ، كما يدفع العلمية واألحباث دمات وحتسني اخل، والدوريات

 ، قيمتها من والية إىل أخرى تلف وخت،الطالب رسوماً دراسية مقابل حصوهلم على درجة جامعية 
 ، تصادية حسب ظروفها االقجلامعي الطالبية بالتعليم ارسومحيث تقوم كل والية بتحديد قيمة ال

 متوسط نصيب ما يدفعه الطالب وخيتلف ،  والتكلفة الفعلية لكل ختصص، وسياستها التعليمية
  ).Heller. 1997. p.1611 (. السنوي يف التعليم اجلامعي من والية ألخرىخلهموأسرته حسب د

مساعدة  إىل يهدف برناجماً للقروض الطالبية دراليةباإلضافة إىل ذلك تقدم احلكومة الفي      
 مع،  الطبقة الوسطى يف اتمع لتوفري مصاريف تعليم الطالب يف مؤسسات التعليم العايل واجلامعي

 القروض بفائدة تصل إىل هذه لسداد سنوات حوايل عشر ىل تصل مدا إحإعطاء الطالب فترة مسا
م، ٢٠٠١براي،  ( . بدعم برنامج القروض الطالبيةيدراليةيف العام الواحد مع قيام احلكومة الف% ٥

  . )٤٦ص
  : وتتمثل أنواع القروض الطالبية يف

 .  التجاريةالقروض ����
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 .  املرتبطة مبستوى الدخلالقروض ����
برنامج القروض على املستوى :   واليت تتمثل يف،  احلكومية للقروض الطالبيةالربامج ����

 للطالب باشرةامل، القروض القومية  ، قروض آباء طالب املرحلة اجلامعية األوىل الفيدرايل
 .        للقروضلوالياتوبرامج ا

باإلضافة إىل ذلك يوجد قانون املنح مصدراً من املصادر اهلامة يف برامج املساعدات 
،   وملدة مخس سنوات،  دوالر يف العام الدراسي الواحد٢٠٠ حيث يوفر للطالب حوايل ، الطالبية
 ادركما تساهم أيضاً املص.  ت الكافية لذلك عام سادس إذا مت تقدمي املربراىل تزداد إأنميكن 

، وتتمثل هذه اإلسهامات يف تربعات رجال  اخلاصة بنسبة كبرية من دخل مؤسسات التعليم العايل
،  ، وختتلف هذه اإلسهامات من والية ألخرى ، واملؤسسات اخلريية وخرجيي اجلامعات األعمال
، ومدى قدرة   اقتصادية احلالة االلىيئات بالوالية ع الدعم املايل املقدم من األفراد واهليرتبطحيث 

، وقدرة وكفاءة اجلامعات من جذب  حكومة الوالية على فرض ضرائب لصاحل التعليم اجلامعي
  . )Higham. 1997. p.2559 ( .األفراد للتربع
 أبرز مسات التعليم العايل األمريكي املشاركة األهلية يف إنشاء اجلامعات والكليات من

هارفرد :  مثل ،  العامليةالسمعة، بل إن اجلامعات املرموقة اليت حتظى ب وتأسيسها مبختلف أمناطها
 أنشئت من ية، هي جامعات أهلية غري رحب وستانفرد وبيل ودوك وبنسلفانيا وبريكلي وغريها كثري

 أهم  مما جعلها تتطور وتغدو من،  ضخمةثمارات هلا أوقاف واستأصبحت ودقبل مؤسسات وأفرا
دة ـني يف الواليات املتحـمراكز التدريس والبحث والتدريب وإعداد القادة السياسيني واالقتصادي

  . وغريها من دول العامل

 ،  من التعليمنوع الا الضخم على هذق يف الواليات اإلنفالعايلومما مييز مؤسسات التعليم ا
األهلية واحلكومية تتقاضى رسوماً ومن مصادر خمتلفة ، فعلى الرغم من أن اجلامعات والكليات 

، إال أن تلك الرسوم ال متثل سوى نسبة حمدودة من ميزانيتها   امللتحقني اطالبدراسية من ال
 ، واالستشارات،  وعقود البحث العلمي، الدعم احلكومي: ، وتقدم املصادر األخرى مثل  السنوية
وتشري اإلحصاءات أن .  تلك املؤسسات واهلبات الدعم احلقيقي ل،  واألوقاف، راتواالستثما

،   مليار دوالر يف العام الواحد٢٥٠إمجايل اإلنفاق على التعليم العايل يف الواليات املتحدة يتجاوز 
  . وهو رقم ضخم جداً مقارنة مبا ينفق على التعليم العايل يف دول العامل األخرى

 الضخمة اليت اليةت واهلدايا امل اهلبالعايلمن مصادر التمويل األخرى ملؤسسات التعليم ا
 ، أم مؤسسات خريية ،  سواء أكانت شركات ومؤسسات اقتصادية، تقدمها املؤسسات األهلية
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فمثالً تقدم مؤسسة بيل وميلندا غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت منحة للعلماء مقدارها بليون 
 اخلرييةوليان وفلورا هيلويت ، وقدمت مؤسسة  دوالر ملدة عشرين عاماً لعدد من الربامج اجلامعية

 باتريك ولورا سسة، وقدمت مؤ  مليون دوالر٤٠٠مقدارها م ٢٠٠١هبة جلامعة ستانفورد عام 
أما األوقاف .  وهكذا. .. مليون دوالر ٣٥٠مكفوفن ملعهد ماسشوتس للتكنولوجيا هبة مقدارها 

 أصول األوقاف جلامعة مجايللغ إ، فقد ب فهي متثل أيضا واحداً من مصادر التمويل للجامعات األهلية
 مليار ١١ تليها جامعة بيل بأكثر قليالً من ، ر مليون دوالمئة  مليار ومثاين١٨هارفرد لوحدها 
  .) ١٤موقع ويب  ( . مليارات دوالر٨معة برنستون بـ دوالر مث جا
 وياًأيضاً دعماً مالياً ومعن Alumnni  Associations  احتادات اخلرجيني اليت تسمىتقدم

 ،  تم اجلامعات بإبقاء روابط وصالت مع خرجييهاحيث،   للجامعات احلكومية واألهليةماًمه
ويف إحصاءات التمويل للعام .  وتدعوهم دائماً للمسامهة يف دعم اجلامعة وبراجمها

 حيث ،  حصلت جامعة هارفرد على املرتبة األوىل من حيث دعم احتاد اخلرجينيم٢٠٠٢/٢٠٠٣
 ،  يف أوسنتساس، تليها جامعة تك  مليون دوالر من تربعات وهبات اخلرجيني٢٨٥حصلت على 

 مليون ١٧٢ل حيث حصلت على ـ مث جامعة كورني،  ماليني دوالر٢٠٥حيث حصلت على 
  .) ١٤موقع ويب( . ردوال
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 قامت وزارة ،  والبحث العلمي، م العايل قطاع التعلير ضوء التوجهات الرامية إىل تطوييف
 ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل بوضع ألردنالتعليم العايل والبحث العلمي يف ا

 خالل شاملة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي ، وخطة عمل تنفيذية هادفة تنفذ إستراتيجية
جراءات والنشاطات واجلهة املسؤولة عن  ، ضمن جدول زمين حيدد اإلم٢٠٠٤/٢٠٠٦األعوام 

  .  احملدد للتنفيذ يف ضوء املؤشرات والنتائج املتوقعة وقتتنفيذ كل إجراء ، وال
 اتمع األردين احلالية واملستقبلية املتوائمة مع جات بعني االعتبار احتياإلستراتيجية اتأخذ

رين على تلبية هذه االحتياجات ، أهداف التنمية وخططها ، وذلك دف ختريج طلبة مؤهلني قاد
 ومن ،من خالل رسم السياسات ، وحتديد اإلجراءات الالزمة لتوفري البيئة املالئمة هلذا التطوير 

 ، سواء من حيث أسس القبول يف اجلامعات ، أو إلستراتيجية اليت تدور حوهلا هذه ارخالل احملاو
 من حيث أو ،  والنوعيةجلودة وضبط ا، دمن حيث الربامج الدراسية ، أو من حيث أسس االعتما

  .  العلميثتشجيع اإلبداع يف البح
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 ، مراعاة اقتصاديات التعليم يف قطاع التعليم العايل اليت تتضمن تأمني التمويل الالزم
  .اءة وفاعلية وفق األولويات  املتاحة واستخدامها بكفاملالية اآلليات املناسبة لتوزيع املوارد عووض

 البيئة املالئمة لتطوير قطاع التعليم العايل لتوفري  من اإلجراءات والسياسات الالزمةكان
 : مستوياما ورفع يوالبحث العلم

 وذلك من خالل ، لعايل صناعة مستقبل التعليم ا دور أكرب للقطاع اخلاص للمشاركة يفإعطاء ••••
، وتسهيل مشاركته يف إتاحة مزيد من فرص التعليم العايل   العايلزيادة متثيله يف جملس التعليم

 . املتميز للطلبة األردنيني والوافدين على حد سواء

، وذلك من خالل   الالزمةوارد موضوع متويل اجلامعات العامة مبا يكفل رفدها باملدراسة ••••
طالب احملتاج ميول من ، وإنشاء صندوق متويلي لل االستمرار يف إعادة هيكلة الرسوم اجلامعية

 .  وأمهها الدعم احلكومي للجامعات، ةاملصادر املختلف

 القدرة على التميز واإلبداع ورعايتهم ، لكون اآلليات الالزمة الحتضان الطلبة الذين ميتوفري ••••
  .  العلمي والتطويربحثوتشجيع ال
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 وكلفة جهةكلة الرسوم اجلامعية مبا يتناسب مع دخل املواطن من  يف إعادة هياالستمرار ••••
 .  أو برنامج دراسي من جهة أخرى، الدراسة يف كل ختصص

 قيدا الصنهلذه السنوي احلكومي دعم نسبة من الختصيص و،  احملتاجنيالطلبة اديق صنإنشاء ••••
 كامالً مياحلكو ليصبح الدعم ،  سنوات١٠خالل % ١٠٠تتزايد سنوياً حىت تصل إىل 

 . هلا خمصصاً

 صناديق متول دراسة إنشاء لى التمويلية ومؤسسات اتمع األخرى عاتـملؤسس اتشجيع ••••
 .الطلبة 

 . الدعم احلكومي اإلضايف الستكمال البنية التحتية للجامعات اجلديدة وجتهيزها استمرار ••••

 . هتوراالدك درجة جزء من موازنات اجلامعات ألغراض اإليفاد للحصول على ختصيص ••••
 بشكل جزء من الدعم احلكومي اإلضايف لتمويل ختصصات ومراكز متيز يف اجلامعات ختصيص ••••

 .تنافسي 
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 يف لطلبة املئوية ألعداد انسب الرمسية بناء على المعات املنحة احلكومية السنوية بني اجلاتوزيع ••••
 .هذه اجلامعات 
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إلنفاق على التعليم العايل ومتويله من قضايا الساعة ، وأكثرها إثارة للجدل  مسألة اتعد
 اململكة العربية السعودية أثر النمو السكاين ويف ،وهي لذلك يف حاجة دائمة للمناقشة والبحث 

 واخنفاض أسعار النفط يف قدرة الدولة على االستمرار يف اإلنفاق على التعليم العايل ، املتسارع
 املأزق هذالوترية السابقة وإزاء هذا الوضع طرحت رؤى خمتلفة حول سبل اخلروج من بنفس ا
  :  يف اجتاهات رئيسة ثالثة هيبرزت

 أو جزءاً ية النظر يف جمانية التعليم العايل وإلغائها وحتميل الطالب وأسرته نفقات تعليمإعادة
 يف فتح اجلامعات والتوسع ، العمل القبول وربط التعليم العايل باحتياجات سوق من، واحلد  منها

ا ـ وزيادة املوارد املالية مع ترشيد استخدامه،  على اانية والتوسع يف القبولاإلبقاء واألهلية ،
 .  )١٠ موقع ويب ،اهللا العباد عبد ( .حتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ودميقراطية التعليم

، باالعتماد على التمويل املختلط مع  لسابقني موقف وسط بني االجتاهني اانتهجهناك من 
 .  العدالة االجتماعيةألةل مسـ وعدم جتاه، ةـة اجلدارة واألهليـد على مسألـالتأكي

 وتطور الوعي الثقايف واالجتماعي والطموحات الفردية ،  السكاين املتسارعللنمو نتيجة
، وكانت الدولة قد  بني يف االلتحاق بهواألسرية شهد التعليم العايل زيادة كبرية يف أعداد الراغ

 ،  يف توفريه جماناًوسع بدايات نشوء مؤسسات التعليم العايل إىل تعميم التعليم العايل والتعنداجتهت 
واإلنفاق عليه بسخاء بسبب قلة أعداد الطلبة وتوافر ثروة ريعية خالل عقدي السبعينيات 

 من أجل توفري لطالبحوافز مالية الجتذاب اوالثمانينيات حىت ذهبت بعض الدول إىل تقدمي 
  .  هذه البلدانالكوادر املؤهلة الالزمة حلاجات التنمية يف

، بسبب عدم االستقرار يف أسواق النفط   أن هذا الوضع سرعان ما أخذ يف التحولإال
 فاق على االستمرار يف اإلندرة الدول صعوبات بالغة جعل بعضها غري قااقتصاد وواجه ، العاملية
 واجلهود املبذولة العايل، إضافة إىل التوسع يف التعليم   التعليم العايل بنفس الوترية السابقةلىع

  .  بهلالرتقاء
 املتوقعة يف عدد السكان تنذر لزيادة، فا  املستقبل القريبمة البعض حيذر من قتاوأخذ

 أو حىت ستعدةن فيه الدولة مبزيادة عدد الراغبني يف االلتحاق بالتعليم العايل إىل حد قد ال تكو
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قادرة على اإلنفاق عليه السيما أن تكاليفه آخذة يف الزيادة مما سيؤدي إىل تضاؤل اإلنفاق وعجزه 
 ،  الذي ينعكس على املؤسسات التعليميةبل يف املستقملتوقعةعن االستجابة لالحتياجات التعليمية ا

ات ذات كلفة اقتصادية منخفضة وتكديس أعداد إما باالنكفاء على ذاا أو االكتفاء بتقدمي موضع
  . )٦٧، ص م١٩٩٤رمحة،  ( .عيةكبرية من الطالب يف قاعات الدرس مما يشكل ديداً للجودة النو

 إذ من الطبيعي أن تتفاوت عدة العايل مستبتعليم حول قضية متويل الالتفاق املؤكد أن امن
جتاه من االجتاهات السالفة أسسها ومربرات يستند ، وانطالقاً من أن لكل ا الرؤى حول هذه املسألة

، كما أن هذه   عند مناقشة قضية اإلنفاق على التعليم العايلهلها فإن هذه األسس ال ميكن جتا، إليها
 وبني، وسوف يتطرق الباحث هنا إىل أسل القضية ال ميكن تناوهلا مبعزل عن التأمل يف أهداف اجلامعة

  .  العايل لتوضيح بعض االجتاهات احلديثة لتمويل التعليم العايلليم التع دعم التمويل يفاليبمن أس
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 أن يتحمل  ( : ، وذلك يعينتلجأ الدول الفقرية إىل استخدام مشاركة الكلفة يف التعليم

، سواء كان ذلك يف صورة رسوم  التعليم من كلفة الطالب وأولياء أمورهم جزءاً أو كال
  أن سياسة مشاركة الكلفة تبدو سائدة عاملياً يف متويل التعليم العايلكما،  ) هدراسية أو خالف

  .وليس فقط يف الدول الفقرية 
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ربز بشكل رئيس يف التعليم ، وت تعد الرسوم الدراسية أكثر أنواع مشاركة الكلفة انتشاراً
 اجلامعية نسبة إىل الكلفة اجلارية يف عدد راسة الدوم، فهناك زيادة واضحة يف رس اجلامعي

ففي منتصف الثمانينيات من القرن املاضي كانت رسوم الدراسة اجلامعية نادرة .  الدول النامية
من % ١٠لدراسية نسبة  اوم ويف عدد حمدود منها جتاوزت الرس، عموماًيف الدول النامية 
 ودول مشال ، ن الرسوم الدراسية تقليدية يف دول الشرق األوسطـ، مل تك الكلفة اجلارية

يف % ١٠ ودول شرق أوروبا جتاوزت نسبة اء جنوب الصحرية والدول اإلفريق، إفريقيا
 واحدة من أصل مخس دول التينية ويف نصف الدول اآلسيوية املمثلة ، ولكن كثرياً من تلك

 ارتفعت نسبة الرسوم من ثالًفم.  ادة الرسوم الدراسيةـ سياسات لزيتبعتالدول اآلسيوية  ا
 ووصلت نسبتها يف معظم مؤسسات التعليم العايل ، %١٨ اجلارية يف هونج كونج إىل كلفةال

  . %٢٠ وصلت غافورةويف سن% ٣٠ ـ% ٢٥يف الصني إىل 
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 يتحملها الطالب ليت اجلامعية اراسة يف كلفة الديف الدول املتقدمة يالحظ أن مثة منواً واضحاً
 ،  كلفة التعليم اجلامعي عموماًفعت، ففي الواليات املتحدة األمريكية ارت وأولياء أمورهم

 مبعدالت أعلى من تلك نمو وأولياء أمورهم كانت تبولكن النفقات اليت تقع على عاتق الطال
% ٨٤ حوايل م يف نصيب الطالب وأولياء أموره، إذ بلغ معدل الزيادة اليت تتحملها احلكومة
 أوروبا شرعت كثري من ويف.  ي النفقات اليت تتحملها احلكومةـ فدةنسبة إىل معدل الزيا

 الكلفة ، فقد كانت بريطانيا الدولة األوروبية األوىل ركةالدول مع مطلع األلفية يف سياسة مشا
يف حني يعد التعليم .  يةيد عن كوا رمز الرسوم الدراسية يف اجلامعات بقيم تزدخلاليت ت
 كانت أن الدولتني بدأتا يف حتويل اإلعانات اليت  إال،  يف كل من أملانيا والسويدانياًالعايل جم

 إىل صورة من صور املشاركة من خالل سياسة استرجاع ملعيشةتقدم للطالب ملساعدم على ا
.   بشكل كلي أو جزئيخرج تسدد بعد الت تلك املساعدات إىل قروض أو منححتول و،الكفلة 

 بسبب نظام التعليم نه على أن التعليم اجلامعي جماين إال أنصويف روسيا ورغم أن القانون ي
من % ٥٠ ال يقل عن ما الدراسية تشكل الرسوم باتت ، Dual-Track Enrollment املوازي

  . دخل اجلامعات
لفردي والعام يف الدول الصناعية اإلحدى وتتبعت إحدى الدراسات احلديثة منط اإلنفاق ا

 نسبة اإلنفاق  والتنمية لتالحظ منواً يف، القتصاديوالعشرين األعضاء يف منظمة التعاون ا
 حيث زادت النفقات الفردية على التعليم اجلامعي يف كثري من ، Private Spending الفردي

اق اإلنفاق العام ـنفاق الفردي ف بل إن اإل، %٣٠الدول األعضاء يف املنظمة بنسب جتاوزت 
 والواليات ، ، وكوريا ، اليابان بالتحديد (ي بعض تلك الدول ـى اإلنفاق اإلمجايل فـنسبة إل
  . ) املتحدة

 وعلى جودة جتهيزات العايلوتقييماً لتأثري مشاركة الكلفة على معدالت االلتحاق بالتعليم 
 الكلفة أتت بعائدات شاركة، بل إن م ة للقلق مثريلبية الدراسات آثاراً سصداجلامعات مل تر

 تعويضية ، ففي ماليةإجيابية خاصة يف الدول املتقدمة اليت تصحب مشاركة الكلفة مبساعدات 
 امللتحقني طالب لوحظ ارتفاع عدد ال، لتنميةالدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي وا

 من ارتفاع نسب اإلنفاق الفردي على م بالرغم١٩٩٩م و١٩٩٥ عامي بالتعليم العايل بني
التعليم العايل بني العامني؛ مبعىن أن فرض رسوم دراسية أو خالفه من صيغ مشاركة الكلفة يف 

 معدالت يفد من االرتفاع ـ مل حي، واالقتصاديتلك الدول اليت تتميز عموماً بتقدمها التقين 
 شهدت منواً يف االلتحاق أكثر ةوالتنمي االقتصادي التعاون دول منظمة مجيع أن، بل  االلتحاق
 مثة تفاؤل بأن دافعي الضريبة ليس وأنه ، يف االنفاق العام على التعليم اجلامعي مومن الن
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 الضرورية حلفظ اإلنفاق يف مستوى يضمن جودة التعليم العايل اإلضافيةسيمكنهم توفري املوارد 
  .   التعاون االقتصادي والتنميةنظمةعرب دول م

 من اقمنتجت جمموعة من الدراسات لتجارب عدة دول نامية أن التمويل اتمعي للتعليم يفاست
 ستة أسباب صدت وكينيا ر،  حالة لدول غانا وزامبياة إثر دراسلى وع، عدم املساواة كلةمش
  :  يليكما لفشل سياسات مشاركة الكلفة وهي ةئيسر

عليمية يف إجياد سياسات فاعلة لتحصيل  يف إدارة املوارد التومات لتعويض فشل احلكجاءت -
 ومل تسهم بشيء ، ومن مث فإن مشاركة الكلفة زادت من درجة اخنفاض الكفاءة.  الضريبة

 . يمييف حتسني فاعلية النظام التعل

، ومل تكن لغرض مستوى   غالباً لتغطية نقص يف املوارد املتاحة لتقدمي اخلدمة التعليميةجاءت -
 .  تقدمي اخلدمة التعليميةالكفاءة واملساواة يف

 يف تأدية وظيفتها ملشاركة مما حد من جناح اكومية، بعدم مرونة نظم التمويل احلاصطدمت -
؛ حتصيل رسوم من األغنياء مل ينتج عنه توفري موارد أكرب للفقراء   ختصيص املواردعادةحنو إ

ى التعليم العايل ـمة علات العاـ، وختفيض النفق مما أضعف من جناح حتقيق املساواة املتوقعة
 . مل ينتج عنه زيادة اإلنفاق عل التعليم العام

 يف أوقات كساد اقتصادي حيث يتراجع مستوى التوظيف وتتراجع بالتايل الفائدة نفذت -
 . املنظورة للتعليم، فيقل الطلب على التعليم

، ومل يكن  " التعليم للجميع ":  مثل ليمع من كلفة التعـ ما صاحبت مبادرات ترفغالباً -
 .  يف رفع مستوى اجلودةلفة حبيث تسهم مشاركة الكساً تلك املبادرات مدروخالإد

، واملبين علي افتراض   ما كانت ناجتة عن التفكري االقتصادي للطلب على التعليمغالباً -
، بينما الطلب حتكمه جوانب ثقافية ال تنعكس بالضرورة يف اجلوانب   الرشيدلسلوكا

 . االقتصادية

 االستثمار األمثل هلا وتنميتها، ظلت اتمعات مهية النسبية يف املوارد وألندرة منطلق امن
 إشباع وحتقيق حاجات وطموحات فية املأزق املتمثل يف كينفسوالدول منذ تكوينها تواجه 

  ويأيت التعليم يف، املتاحة هلا دودة باستخدام املوارد احملذلكمواطنيها املتراكمة واملتجددة و
 يف رأس املال البشري ، وهلذا خصصت دول العامل ميزانيات ضخمة مار االستثتمقدمة أولويا
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 تقدمها احلكومات ة من اعتباره جمرد خدمليمي وتغريت النظرة إىل طبيعة اإلنفاق التع،للتعليم 
ة  ذا عائد اقتصادي جمز، واعتباره أيضا أحد احملددات الرئيسماراًلشعوا إىل اعتباره استث

ملعادلة التنافس الدويل يف احلقبة القادمة، ولكن على الرغم من هذه التحوالت الداعمة 
        . فإن اإلنفاق عليه حتكمه ندرة املوارد والظروف االقتصادية للدول ،لالستثمار يف التعليم
 لشىت جوانب ة خضع متويل التعليم العايل يف السنوات األخرياألنفة اتويف ضوء االعتبار

،  الطابع"  ةـالراديكالي "ع والصيغ اجلديدة ـ، وطورت الكثري من املشاري لفحص والتحليلا
  املزادات واملناقصات يف التعليمذلكع بعضها موضع التنفيذ والتطبيق من ـواليت مت وض

)Auctions in Education( والقروض الطالبية ،) Students Loans( .وضريبة اخلريج  
)Graduate Taxes ( التعليميةوالكوبونات) Educational Vouchers(  .ثلواملتفحص مل 

تلك املشاريع جيد أا دف إىل حفز النظام التعليمي ليكون أكثر كفاءة وفعالية وعدالة يف 
 وتنويع مصادر دخله من خالل البحث عن مصادر متويل ، ، وحتسني نوعيته استخدام موارده
  . أخرى غري حكومية

���W)&���8��א�א�G*�*���  -  ب �

املالية  متويل التعليم بنظام الصكوك) Heritage. 1994. 903 ( معجم أمريكان هريتجيعرف
املورد  "أما قاموس .  هي شهادة دين لتغطية مصروفات مستقبلية:  بالقول Voucher كلمة
 وجاء.  مستند: إيصال:  وصل:  ة التاليـات باملترادفة الكلمذهفيعرف ه"   عريبـ إلجنليزيا

خطة لتوزيع النقود التعليمية من خالل  : " وس التربية اإلجنليزي بأنهـالتعريف الوارد يف قام
 ليدفعوا ا تكلفة تعليم ؛  كوبونات ممولة من الدخل العامكلإصدارها للوالدين مباشرة بش
  . " أبنائهم يف مدارس من اختيارهم

 واليت اراها،يقدماها إىل املدرسة اليت خيت تصدرها احلكومة إىل الوالدين لشهادات:  وتعرف بأا
وتعرف .  )Lindelow. 1990. p.1 ("  نقداًهابدورها تعيدها إىل احلكومة للحصول على قيمت

تصدر من قبل احلكومة ويعاد صرفها من قبل ) يةدراس( شهادات رسوم عنعبارة  : " بأا
ت التام يشمل كالً من املدارس  الكوبونام، مث يضيف أن نظا  خيتارها الطلبةليتاملدارس ا

  . )Carnoy. 1990.p.76 ( ." احلكومية واخلاصة
 اجلذور التارخيية ملفهوم الكوبونات التعليمية للقرن الثامن عشر عندما طرح عامل االقتصاد ترجع
فكرة أن الوالدين ينبغي أن يسمح هلما باختيار تعليم أبنائهم ) ثروة األمم(يف كتابه ) آدم مسيث(
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 اخلدمات ء تنافسي حر، وعلى احلكومة أن متنح نقوداً للوالدين مباشرة لشراقظل نظام سويف 
 .Lindelow. 1990 ( .يمي التعلنظام التنافس والتجديد يف الوح إلذكاء روذلك ،التعليمية 

p.6(  . م حينما اقترح عامل ١٩٥٥فقد كانت عام ،  التعليميةأما النشأة للكوبونات
ة بإصدار كوبونات تعليمية موحدة غري ـ احلكومتقوم، أن  )Milton Friedman (االقتصادي

 تغطي التكلفة الدراسية األساسية، تصرف آلبائهم طالب اليعمقيدة جبنس أو فئة أو دخل جلم
  .  خيتارواؤسسة يف أي مبنائهمالستخدامها يف تعليم أ

هداف متويل التعليم أن هناك أربعة مبادئ تشرح أو تبني أ) West. 1996 ( ويستيرىو
  : ، وهي بالكوبونات

 .  العميل يف االختيارحق �
 .  الشخصيالترقي �

 .  التنافستشجيع �
 .  قاعدة الدخول للجامعات اخلاصةتوسيع �
 أرض الواقع جند أن متويل التعليم بالكوبونات احلكومية يعمل وفق صيغ عديدة خمتلفة وعلى

 ميكن أن يكون فإنه ملشمولة الفئة اناحية تقوم على عدة اعتبارات، ميكن تلخيص أبرزها يف
، أو أن يكون مقصوراً على أبناء األسر ذات الدخل  متاحاً ألبناء مجيع األسر دون متييز

 من . العكسأو ميكن أن يكون مقصوراً على البنات دون البنني اجلنس ة ناحيمناملنخفض ، 
صصة لاللتحاق باجلامعات  ميكن أن تكون الكوبونات خمةناحية نوع اجلامعات املشمول

 ميكن ، قيمة الكوبون حية ناومن . ، أو لالثنني معاً  فقطاخلاصة فقط، أو اجلامعات كوميةاحل
 ، الدفع ناحية كيفية ومن أو أقل من ذلك ، ،أن تكون قيمته معادلة لتكلفة الطالب يف التعليم
 مباشرة إىل اجلامعات ، أو ميكن أن تدفع ميكن أن تسلم الكوبونات مباشرة للمستفيدين

 . )٤٢ـ٤٠م، ص١٩٩٧احلميد، (  .املختارة من قبل املستفيدين
  :  البعض إىل تقسيم الكوبونات إىل قسمني واسعني مهايذهب

���*�*Gא��u*(
، من حيث املبدأ  ، ويستطيعون من خالهلا تكون متاحة جلميع الطالب:  �א%
 . مكان هلم من اختيارهم يتوافر فيها امعةااللتحاق بأي ج
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���*�*Gא�A��<%اجلنسنوع باً، أو مقيد يكون استخدامها مقيداً مبستوى معني من الدخل:  �א   ،
  . )West. 1996 ( .أو مقصوراً على اجلامعات اخلاصة
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 جتاه اتمِع جاءت فكرةُ واالجتماعية اإلنسانية باملسؤولية وإميانا منها ، اجلامعة حرص منطلق من

ومن هنا فإنَّ .  ؛ ليكونَ رافدا مهما من روافِد العون باجلامعِة"  مساندِة املتعلِّمني "إنشاِء صندوِق 
ف إىل تقدِمي العون واملساندِة املاديِة واملعنويِة للطُّالب املتعثِّرين  املتعلِّمني يهددِةـنصندوق مسا

 حنو إجياِد برامج عِي، والس  مهارام العمليةصقِل لتيسِري فرِص التعليم املختلفِة هلم، و؛ ماليا
  .متميزٍة إلثراء العمليِة التعليميِة يف اجلامعِة 
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  . يشرف على الصندوِق جملس إدارٍة يشكِّلُه جملس أمناِء اجلامعة •

  . ءتنظِّم عملَ الصندوِق الئحةٌ تنفيذيةٌ صادرةٌ عن جمِلس األمنا •

  . للصندوِق حساب ال يتجزأ عن رأمساِل اجلامعِة يف شكِل حساٍب فرعي •

}�8����Wא�	|��وق�� �
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ظامتعريفالن  : للطُّالِب مواصلةَ تعليِمهم العايل مبسيتيح ظامودٍة  "اعدٍة هذا النٍة "  حمددونَ من
  . ، ويأِتي ذلك من خالل أحِد برامج هذا النظاِم الَّيت يقدمها الصندوق أو استغالل

wcא�J�����Wم�א��� �

  . شرائِح اتمِع كافَّة من األخِذ بنواصي العلِم واملعرفة فرِص التعليِم لتمكني إتاحةُ �

� إىل عوتقدمي الشرحيِة الَّيت حتتاج على احلصوِل إضايفٍّ لتمكيِنها من ٍن العوِن واملساندة لتلك 
  . مبتغاها من التخصصاِت املعرفية

� حتقيقاها اجلامعةُ جتاهِة الَّيت تتبنِة االجتماعيتمع املسؤوليا  .  

� ةلشريفِة اسِة املنافإجيادالطُّالِب لتنميِة مهاراِتهم العملي بني  . 
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� بني الطُّالِب:   اإلعاناتبرنامج ريفالش نافسالت اإلعانات تتيح  ؛ حيثُ يشترطُ االستمرار
  .  اللُّغةياِتستويف م%) ٧٠( ِب بإحراِز نتائج ال تقلُّ عنـاليف مساعدِة الطَّ

� حبرنامجعن كاهِل ويلِّ أمِر الطَّالِب املعِسر بنسبٍة :   اِملن ِء املاديعلى ختفيِف العب حتعملُ اِملن
  . من الرسوِم الدراسية%) ٢٠(تصلُ إىل 

� بني طالِب اجلامعة؛ حيث حيصلُ اخلم: عثات الِببرامج نافسالت ندوقالص ن  موائلُ األسةُيتيح
 الصندوق قوم، كما ي من الرسوِم الدراسية%) ١٠٠(كلِّ كليٍة على بعثٍة تصلُ نسبتها إىل 

 الوزارِة نيبتمويِل بعثاٍت كاملٍة موجهٍة إىل وزارِة التعليم العايل لتدعيِم أواصِر التعاوِن ب
  .  من اجلامعِة للمجتمعا، وبعضها اآلخر يعترب دعم واجلامعِة

� ٍص وفقًا لعناصر :   فارِق البعثاتدعماعاِت املعتمدة لكلِّ ختصالس دِت اجلامعةُ رسومحد
، وجد أنَّ هناك فارقًا  ، وباملقارنِة مع قيمِة البعثِة املقدمِة من اجلهِة املاحنة التكاليِف املختلفة

ٍص آلخر حخيتلفمن ختص خملعتمدِة القيمِة اسبصص يف ذلك الت الفارق فإنَّ ذلك ؛ ولذلك 
  .  الصندوق كمسامهٍة منه لدفِع مسريِة التعليم بالسلطنةتحملُّهي

� زةبرنامجح مميبعثاٍت أو ِمن   : ندوقالص سراِدـلألفيتيحببعثٍة أو منحٍة ـ واملؤس ربعاِت الت
  . على أن تسجلَ باسِم الفرد أو املؤسسة

� برنامجفع الرلِة الدسوِم مؤج  :جينيللطُّالِب اخلر هذا الربنامج يتيحالَّذين م لتونفقات  
  .  من تلك النفقاتدراسِته على حساِب الصندوِق برد جزٍء
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w�)�ب بعد سنواِت دراسِتهم  ال تكونَ الشهادةُ العلميةُ الَّيت ينالُها الطُّالحتى:  �א�����م7&

 ِبتطبيق فكرِة تدريِب طال"  مساندِة املتعلِّمني " صندوق تبنى، فقد   على ورٍق مقوىخرفٍة زردجم
 وحداِت يف تدرِب؛ بإتاحِة الفرِص هلم لل اجلامعِة لصقِل مهاراِتهم وإكساِبهم اخلرباِت الالزمةَ

  . ؛ متطلِّعا إىل حتقيِق العديِد من األهداف نيِة واألكادميية والفداريِةاجلامعِة املختلفِة اإل
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  .  الفرصِة للطُّالِب يف اإلسهاِم عمليا يف دعم اجلامعِة وحتقيِق رسالِتهاإتاحةُ �
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� العمِل لدى الطُّالِب الَّذي غرس ى حبِة ال من خالِل املمارسِةيتأتل وافعليداخمع امللت  وظفني
  . باجلامعة

� خإعدادالت ج الطُّالِب ملمارسِة احلياة بعدحصيِل مقا ، رمبدِأ الت العطَاءبلَوترسيخ .ِل ومناملؤم 
  : أن حيقِّق هذَا النظام العديد من املزايا للطَّالب نفِسه من بينها

 على االعتماد على الذَّات هم وتعويد،  عليهم بالنفِع مبا يعودطُّالِب أوقاِت فراِغ الاستغاللُ •
  . وحتمِل املسؤولية

• ِةاإلسهامحاجِة الطُّالِب املادي هم مل  يف سدحتصيلهم العلميواصلِة، وإعانت  .  
• ة لطالِب اجلامعِةتوفريِة واالجتماعيربويعايِة التالر  ا يؤدإىل صقِل مواهِبهم وتنميِتهاي؛ مم  .  

• ة واملهاراتلطُّالِب أصحاِب القدراِت  اتشجيعزاملوهوبني( املتمي( .  
  .  الطُّالِب فن التعامِل مع اآلخرين بشكٍل صحيحإكساب •
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� ةبرنامجدريبيها :   ِمنٍح إلعداِد الربامِج التمِة الَّيت تقددريبيورات التبتمويِل الد خيتص هو برنامج
 متويلُ الدوراِت املوجهِة وكذلك ، ةُ للطُّالِب للمشاركة يف برامج تدريبيٍة خارج السلطنةاجلامع

 يتمع عن طريِق مركزعلُّم م"خلدمة اتمع "و"  اةـدى احليـالتخدمة ا " .  
� دريب برنامجح للتا ل:  )اإلسناد( ِمنفرص ِحِهم مكافآٍت  طالِب اجلامعِة مقابلَ منتدريِبيوفِّر

  .  معينٍة يف عدٍد من ااالتاءاٍتحتدد وفق قواعد وإجر
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،  الِل تيسِري التعليِم النافِعـ من خن يف أعظِم ثرواِت الوطاِر إىل جانِب االستثمباإلضافِة �
؛ فإنَّ الصندوق   العلميةاملهارات وصقل ، وإتاحِة الفرص للطُّالِب لكسِب اخلربات العمليِة

 يعوق مسريةَ الطَّالِب العلميِة من خالل توفِري عدٍد أنيسعى جاهدا إىل تذليِل كلِّ ما من شأِنه 
  . من اخلدماِت تعينه على مواصلِة حياِته التعليمية
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ِة االجتماعيبإعانِة احتقيقًا للمسؤولي الصندوق اها اجلامعةُ اهتمالَّذين لطُّالِبِة الَّيت تتبن 
ةً ومميـلُهم املعيشنيواجهونَ مشكالٍت ماددخ يِل   ضعيفبتحم قِل نفقاِت، وذلككِن والنالس 

  . املستحقَِّة عليهم كاملة
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ي خلدماِت التغذيِة املقدمِة للطُّالِب من خالل إعفاِء عدٍد من يقدم الصندوق الدعم املاد
  . الطُّالِب املُعسرين من دفِع تكاليِف التغذية للمطعِم اجلامعي وحتمِلها عنهم

ن:  االمتحانات رسوملُ الصرسـيتحم دفع وِم بعِض االمتحاناِت كمثِل امتحاِن ـدوق
  . )التوفل(متحاناِت ، وبعض ا حتديِد املستوى

اإلسكاِن الطُّاليبخدمات  : احِة توفِّرأ بوسائِل الراملهي اخلياجلامعةُ خدماِت اإلسكاِن الد 
 حيثُ يقوم ؛ املناسبِة نظري رسوٍم رمزيٍة ال تغطِّي قيمةَ التكاليِف احلقيقيةَ لتوفِري هذه اخلدمات

 عني "صندوقك"  مةبسداِد التِة من القيمِة احلقيقيلفِة املتبقي .  

عمللطُّالبالد حيةَِـأولت :  الصحيعايةَ الصا اجلامعةُ الرا بالغ؛ وهلذا أُنشئَ  اهتمام  مركز
 لنقِل املرضى سعافكما وفَّرِت اجلامعةُ سيارةَ إ ، الصحي لتوفِري الرعايِة الصحيِة الشاملة"  جىن "
  .   واملراكِز الصحيةستشفيات املإىل

  . )١٤موقع ويب رقم( ��Kא�>�ض�א�)&����8אGH*�5��9א���و(]��Cوق
 التعليمي احلكومي عبارة عن بنك متلكه الدولة يقوم بتسليف النقود لقرض صندوق اإن

ليمية  يف أوسلو، وله فروع إقكوميويوجد مقر صندوق القرض التعليمي احل.  وتقدمي املنح للطالب
  . وترومسو وتروندهامي أورستايف ستافاجنري وبريجن و

 لكل من يرغب فرصة من تأسيس صندوق القرض التعليمي احلكومي هي إتاحة الوالفكرة
ـّي التعليم العايل ببعض االعتبارات.  لك العايل أن يفعل ذيمه تعلةيف متابع  ، وال تتأثر فرصة تلق
 دوقوقد تأسس صن.  والظروف املالية واالجتماعية ،  واجلنس،  والعمر، ة السكنـكمنطق

  .م ١٩٤٧القرض التعليمي احلكومي يف 
 حوزم  الرغم من أن التعليم العايل جماين يف النرويج، إال أن الطالب جيب أن تكون يفعلى
 وكذلك السكن واملأكل ، فالكتب واملواد التعليمية تكلف النقود.  شتهم على معيقواالنقود لينف

والغالبية العظمى منهم . مويعمل الكثري من الطالب يف أعمال بدوام جزئي أثناء دراسته.  البسوامل
  . تستلف من صندوق القرض التعليمي احلكومي

ومن البداهة أن .  ، يتحول جزء من القرض إىل منحة  جناح الطالب يف االمتحانمبجرد
  . املنح ال تسترد من الطالب
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ـًا حوايل  صندوق القرض التعليمي لدى خالل الفترة .   زبون٧٤٠,٠٠٠احلكومي حالي
ـًا باملعونة التعليمية٢٦٣,٠٠٠ مت تزويد م٢٠٠٣/٢٠٠٤ واستلف هؤالء الطالب .  طالب

ـًا مقداره  ـًا إمجالي  مليار كرون ٦,٤واستلم نفس الطالب .  مليار كرون نروجيي٩,٧مبلغـ
  .  فترة خالل تلك الحنروجيي على شكل من

 ��Wא�)&����5��8�(�������א�>�ض��Cوق

م دف تقدمي القروض للطالب ١٩٩٥ عام ئت يف بريطانيا أنشة حكوميشركة ناكه
 ووضعت شروطاً لالقتراض منها مت تطويره عام ، ملساعدم على مواصلة التعليم اجلامعي والعايل

 عمل  سداد ما عليه من ديون بعد خترجه وحصوله علىطالب، حيث أصبح يطلب من ال م١٩٩٨
من % ٥٠، ووصلت قيمة القرض الذي تقدمه الشركة للطالب إىل حوايل  يدر عليه دخالً ثابتاً

، ويف  يف حالة ثبوت حاجة الطالب لذلك% ٩٠، وتزداد إىل  إمجايل الرسوم اليت يدفعها الطالب
  إصدار قانون يقضي بأن تقدم السلطات التعليمية احمللية لكل طالب يفمتم ١٩٩٩بداية عام 

  . جنيه إسترليين كل عام يف نطاق املنطقة اليت ا اجلامعة١٠٠٠التعليم اجلامعي مبلغ قدره 
  . )٧١م، ص٢٠٠٠حافظ، (
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 ميكن أن يوفر متويالً  صندوق صغريإنشاء هناك اقتراح باللجوء إىل احلل اخلاص بكان
.   تطبيقه باعتباره متويالً مساعداً يتوقف على احملددات االقتصادية للشركاتن، وميك افياًأساسياً ك

من إمجايل املرتبات واألجور واملكافآت لتمويل % ٠,٢٥وتقضي القواعد املنظمة لذلك بتجنيب 
 ٢٠حىت ( ويتم إعفاء الشركات الصغرية املتوسطة ، الصندوق الصغري للتعليم والتدريب املهين

، ويتم توزيع عائده تبعاً لعدد  وتقوم احلكومة بإدارة هذا الصندوق.  من هذه القاعدة) ستخدماًم
  . أماكن التدريب اليت تقدمها كل شركة
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 أنه يوجد أكثر ح يف الدول املتقدمة يتضعايل لتمويل التعليم الثةمن خالل االجتاهات احلدي
، حكومات   املركزيةاحلكومات:  ل هذه املصادر يفـث وتتم،  التعليم العايللتمويلمن مصدر 

 ، ية الرسوم الطالب، راد، تربعات اهليئات واملنظمات واألف ، الضرائب العامة احملليات واألقاليم
الضرائب على الرواتب والقروض ، بينما غالبية الدول العربية يعترب متويل التعليم اجلامعي من 

 احلكومي هو املصدر الرئيس لتمويل التعليم لتمويلويكاد يكون ا ،  احلكومات املركزيةؤوليةمس
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 من متويل باقيمن مصادر التمويل بينما تغطي اجلزء ال% ٩٠ والذي يصل إىل حوايل ، اجلامعي
 واخلارجية املقدمة من بعض الدول داخلية وبعض املساعدات ال، التعليم اجلامعي الرسوم الطالبية

  . ية واملنظمات واهليئات الدول

، إال أن مؤشرات كثرية   احلكوماته اإلنفاق واجلهد االستثماري الكبري الذي تبذلوبرغم
،  ، وأن مثة حاجة ملحة إىل مراجعتها  إىل أن االلتزام بالسياسات التمويلية احلالية بات صعباًتنبه

أن حملياً مدخل  صلة ذا الشى أبرز ما ميكن عده علولعل ، خاصة ما يتعلق منها بالتعليم العايل
 حد، ولكن الكوبونات كأ الكوبونات وإمكانية اإلفادة منها يف ترشيد سياسات متويل التعليم العايل

 الكلفة ، فبينما يتركز هدف الكوبونات يف االرتفاع مشاركة خيتلف عن يةمداخل السياسة التمويل
 فس والتنا، سوق يف التعليم للنظام التعليمي من خالل إدخال قوى التصاديةمبستوى الكفاءة االق
،   احلكومة عن شيء من التزامها بتمويل التعليملي دون أن يترتب عليه خت، ميةبني املؤسسات التعلي

  . فإن مدخل مشاركة الكلفة يعد أكثر مشولية يف أهدافه

 أن دراسات متويل التعليم أتت معظمها لتركز على استعراض التجارب العاملية الواقع
، مل يركز أي منها  ة والبديلة عن التمويل احلكوميـادر التمويل اإلضافيـ بعض مصدف تسمية

 تشخيص حالة النظام التعليمي بغرض حماولة اليت تربز السياسات التمويلية ويةعلى النظرية االقتصاد
  . حتسينه من خالل ترشيد سياساته التمويلية

 على قبال اإليكونتفتقد قيمتها حينما إن إدخال سياسة املشاركة حبجة رفع درجة املساواة 
، وحينما يكون متويل التعليم العايل معتمداً  التعليم العايل مرتفعاً وغري مرتبط مبستوى دخل الوالدين

، وحينما تتوفر قروض   األعلى دخالً،على ضريبة حتصل بطريقة متنامية ، يتحملها بشكل أكرب
 العامة املواردإال أن متويل التعليم العايل من .  ل تعليمهم على متويين غري القادرتعليم لتمويل نحوم
 فإم ، تأثري احنداري حيث إن طالب التعليم العايل غالباً ما ينحدرون من العائالت األكثر ثراًء وذ

 مما يزيد ، ل، وبالتايل األوفر حظاً يف حتقيق دخول أعلى يف املستقب ميثلون املستفيد الرئيس من جمانيته
ستوى الالمساواة ، كما أن العائد الفردي من التعليم اجلامعي يفوق العائد االجتماعي عالوة من م

 ، هذا يعين أن تقدمي التعليم لتحقني ميثلون غالباً النسبة العظمى من املغىنعلى أن أبناء الطبقات األ
رض أن توجه لتشجيع  من أبناء الطبقات األغىن من موارد يفتكرباجلامعي جماناً يفضي إىل استفادة أ

، مما يعين   األفقر، واستفادة أكرب من قبل األغنياء من العائد الفردي املرتفعقاتالتحاق أبناء الطب
  .  يف اتمعدخلتفاقم مشكلة فرق ال
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  : هي و،  ألربع مالحظاتصلة املساواة قوية وأكثر إقناعاً كمححجةتبدو 

، أو على األقل من  ة املواطنني من خالل الضريبة التعليم العايل ااين يتحمل كلفته كافأن -
 .  ارتفاع معدالت التضخمنتيجة الشرائية وةخالل خفض الق

يتحمله بشكل رئيس أفراد الطبقات األقل )  املرتفعةالتضخمأو حىت معدالت  (ضريبة ثقل الأن -
 .  كثرمحبكمثراًء 

 وفوق وسطةلسكان من الطبقات املت األقلية من ام أغلب املستفيدين من التعليم العايل هأن  -
ع ـ، وهم من ال يتوق ةـ قدرة على حتمل كلفة الدراسثر وهم األك، ليا والع، املتوسطة

 وبالتايل فبمقدار ، بفرض شيء من الرسوم الدراسيةأثر أن تتيلم بالتعليم العاـملعدالت التحاقه
 املوارد العامة إىل فائدة الطبقات ، مبقدار ما تذهب ما ميول التعليم العايل من املوارد العامة

 . املتوسطة والعليا يف اتمع

 تسهم يف ـ وبدرجة أكرب ـ الرسوم الدراسية قد تنفر من متابعة التعليم اجلامعي، ولكنها أن -
 ويف تسيري ،زيادة االلتحاق به من خالل استغالل العائد من تلك الرسوم يف دعم منح الطالب

 . شيء من القروض الطالبية
 حتمل األفراد جلزء من كلفة تعليمهم ن، فيجادل أصحاا بأ )فاءةالك( خبصوص حجة أما

، وبالتايل   التعليمية استجابة الحتياجات املستفيدين الستقطامسات بدرجة املنافسة بني املؤسفعيد
ومستوى تلبيتها الحتياجات سوق ) للطالبالقيمة اليت تضيفها (تزداد جودة تلك املؤسسات 

وبالرغم .  التوظيف املثايل للموارد منعاً هلدر خيل بقدرا األدائيةى كما يزداد حرصها عل، لعملا
ة ملشكلة عدم ـ، إذ خيضع شراء السلعة التعليمي من أن سوق التعليم خيتلف حتماً عن بقية األسواق

 الكفاءة تبدو حجة، إال أن   املستفيدين يف شرائهاأة، مما يؤثر على جر وضوح الرؤية حول قيمتها
 أن النقيض هو بقاء اخلدمة التعليمية تقدم من خالل جامعات احتكارية عرفنا، خاصة إذا ما  مقبولة

  .  ال تم بالتطوير سعياً ملا يفيد الطالب واتمع
 من كن من املقبول أن جنادل أن اجلامعات األهلية، الساعية إىل اإلفادة بأقصى قدر ممولعله
، وأكثر  ر قدرة على أن تواجه القيمة املرتفعة لوحدة الكلفة يف قطاع التعليم العايلمواردها، أكث

 الكفيل بتجهيز قوة العمل ذات املهارة لتعليم على ايدقدرة على أن تعدل براجمها لتلبية الطلب املتزا
  .  املعريف قتصادالعالية والقادرة على مواجهة حتديات اال
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 بل ، معني منوذج وال ميكن تعميم ، خيتلف وظروفه املتنوعة يلالعا التعليم متويل فإن لذا
 إال أن ذلك جيب أن يتم يف ضوء ، حسب متغرياا شأن كل دولة بدراسة هذا الومجيب أن تق

 العايلخطوات التخطيط لتمويل التعليم العايل العلمية حيث يتطلب عند التخطيط لتمويل التعليم 
ر اليت جيب أن يكون عليها مصادر التمويل اخلاصة به يف األجل وضع منوذج أو خمطط هيكلي للصو

 ،ة ـ اإلمكانات التاموءـ ضيفرية األجل ـالطويل ووضع برنامج للتنفيذ املرحلي يف خطط قص
  . )٢١٠م، ص١٩٩٦غنيم،  ( .وما تسمح به الظروف العامة يف اتمع

التعليم العايل تتم من خالل  عملية التخطيط لتمويل أن املهم معرفته يف هذا السياق من
، وحتليل البيانات اخلاصة   الشامل للموارد احلقيقية على مستوى الدولةاملسح:   أمهها، خطوات
 ع لوضبعة املتإلجراءات، وا  زمنيةرة املخصصة خالل فتملالية، أي مجلة االعتمادات ا بالنفقات

 وتوجيه ، املباشرة من عمليات التمويل  النفقات املباشرة وغريحتديداملخصصات وطرق مراقبتها ، و
 اإلنفاق، ت األولويات يف عملياحتديد املتبع يف البالد ، والية املإلدارةوضبط امليزانية وأسلوب ا

 يف، واختاذ القرار   وسلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم يف متويل التعليم اجلامعيابيات إجيوحتديد
 مصادر متويل حتديد أسلوب من أساليب التمويل اجلديد ، لـ لكاملقبولةضوء املخاطرة احملسوبة و

 أو دولة سواء كان هذا املصدر ال، اتـ، ومدى قدرة كل مصدر على حتمل النفق التعليم اجلامعي
 توفري مؤسسات تعليم املاليني وتقدم خدمات ومة، فمن غري املعقول أن يطلب من احلك الطالب

 الطالب الب، وكذلك أن تط  اإلنفاقملها قادرة على حت تكون موازنتنتعليمية ممتازة بدون أ
 ومستوى دخلهم بدون أن توجد هلم ترتيبات بديلة يف إطار ،  رسوم تفوق طاقتهمدوأسرهم بسدا

  . )٧٧، صم٢٠٠٤البحريي،  ( .الدستور والقوانني السائدة
فعالية :  ومهاذ أي مقترحات يف إتاحة موارد ذا الشأن االعتماد على أمرين ـ تنفييستلزم

 ة، والواقعي  ورفع جودتهليمأسلوب التمويل يف إتاحة موارد ملموسة لإلسهام يف دميقراطية التع
 التصور املقترح لتمويل التعليم إعدادوهذا ما سرياعيه الباحث يف .  وإمكانيات التطبيق العملي

 .   التعليميوينالعايل عن طريق منتج التأمني التعا
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 التعليم إستراجتية جيد أن السعودية يف اململكة العربية لعايل املطلع على سياسات التعليم اإن
 وأن .  يف تطوير قطاع واعد مبين على املعرفةاً على وجوب أدائه دوراً رئيستستندالعايل السعودي 
 صادنا خالل تأهيل رأس املال البشري الذي يسهم يف تنويع اقتنم يف التنمية ياًيكون شريكاً أساس
  .  على الصادرات النفطيةناوتقليل اعتماد

 عليمها السعودية على تطوير تيةحرصاً من حكومة اململكة على تأكيد سعي اململكة العرب
 ويسهم ، املي والتقدير اإلقليمي والعتراف إىل منظومة ذات مستوى رفيع حيظى باالعويلهالعايل وحت

 شرعت وزارة التعليم العايل يف البدء بتنفيذ خطة .  ونشرها واستخدامها، يف توليد املعرفة
ة إستراتيجية تواجه التحديات باحللول املناسبةـ، وهي خط  عاما٢٥ًا ـإستراتيجية مد ، 

ملرحلة األوىل من  اة شاملة للخطة كل مخس سنوات ، ومع ايمراجعةوالربامج املطلوبة لتنفيذها مع 
 تجربة سالسة هذه المن م وعلى الرغ.  وبدرجات متفاوتة،  الحت بوادر جناح ملموسخلطةهذه ا
  .  من التحدياتالعديد فإا مل ختل من لتطويريةا

 األوىل يف بناء منظومة التعليم العايل السعودي هي زيادة القدرة االستيعابية طوةكانت اخل
 ارتفع عدد الرؤية واستجابة لتحقيق صدق تلك .  املناطقخمتلف  وانتشارها يف، للجامعات

 املعدل اإلمجايل ارتفع كلية ، و٦٠٠ تضم أكثر من ، وأهليةمية جامعة حكو٣٢اجلامعات إىل 
 مليون طالب مسجلني يف ١,٥ سنة إىل أكثر من ٢٣ ـ ١٨لاللتحاق اجلامعي يف الفئة العمرية من 

 اجلامعي لتحاق مما زاد نسبة معدل اال. مج امللك عبداهللا لالبتعاث وبرنا. مؤسسات التعليم العايل
 وبذلك يتخطى املعدل ة يف هذه الفئة العمريوات سن١٠خالل % ٤٣ليصل إىل % ١٨من 
موقع  (. ـ بإذن اهللاـ م ٢٠٢٠حبلول % ٥٠ الـ تخطىواألمل أن ي% ٣٣,٨ وهو ،العاملي

  . )١٥ويب 
 . يم العايل كان االهتمام منصباً أيضاً على اجلودة مؤسسات التعليفوخالل هذا التوسع 

 وذلك من خالل املركز .  التعليم العايلات األداء يف مؤسسدةفتم اختاذ خطوات مبكرة لضمان جو
 وأيضاً من خالل .  العايليمالتعل ت أجل الرقي جبودة مدخالنالوطين للقياس والتقومي وذلك م
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 اجلامعات على املستوى املؤسسي والربامج ادألكادميي العتماهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد ا
  :لرباجمها مثل  إضافة إىل االعتماد األكادميي الدويل الذي تقوم به بعض اجلامعات. الدراسية املقدمة

)ABET( و)AACSB (اية العام دـلق و. وغريمها م موعداً للجامعات السعودية ٢٠١٤ مت حتديد
 أو هيئة ، األكادمييملؤسسي والرباجمي من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد  اعتمادللحصول على اال
 التاريخ الشك سينعكس سلباً لك وعدم حتقيق االعتماد األكادميي قبل ذ. معروفةاعتماد دولية 

   . على مسعة تلك الربامج
 املزيد مانوض تعليم جامعي رائدة عاملياً نظومةأوضح معايل وزير التعليم العايل أن تكوين م

من العمل البحثي االبتكاري الذي يسهم يف حتول اململكة إىل اقتصاد املعرفة ال ميكن أن يتم دون 
 ولقد تضاعف التمويل املخصص للتعليم العايل  يف . ج التطويرـوال املطلوبة لربامـتوفري األم

 من أجل دعم .اضية السنوات اخلمس املمدىاململكة العربية السعودية إىل ثالثة أضعاف على 
من إمجايل امليزانية % ١٢ التعليم العايل ما نسبته ةالتوسع املتزايد والتطوير السريع فقد بلغت ميزاني

كما زادت نسبة املخصص للبحث العلمي .  مليار ريال سعودي٦٠٠السنوية للدولة واليت تبلغ 
  . م٢٠١١عام % ١,٠٨م إىل ٢٠٠١عام % ٠,٢٥من الناتج اإلمجايل احمللي من 

 إال أنه من املهم توفري مصادر أخرى . الدولة بتمويل التعليم العايللتزام الرغم من اعلى
الستدامة التمويل واإليفاء باملتطلبات املتنامية للتعليم العايل ، واستطاعت حىت اآلن أربع جامعات 

 متكنت من مجع  وقد.  األوقاف واالستثماراتاللسعودية توفري مصادر متويل إضافية خاصة من خ
 بداية وى ويف واقع األمر فإن ذلك ال يعكس س.  ريال سعودي حىت اآلنيارات مل٦ما يقرب من 

 يتحقق يف املستقبل القريب توسع يف حجم هذه ن بأومأمول . لبعض اجلامعات يف هذا الصدد
  ) .١٥موقع ويب  ( .شارها يف بقية اجلامعات السعوديةاألوقاف وانت

�2Bق�-���א�)&��'�א�&����א��وאא�)8*(��و�
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 وهذا ما نصت عليه املادة ، تتحمل اململكة العربية السعودية كافة تكاليف التعليم العايل

 السياسة التعليمية للمملكة على أن التعليم جماين يف اململكة يف كافة أنواعه ومراحله من) ٢٣٣(
  . ويستثىن من ذلك مؤسسات التعليم األهلية

 على صرف املكافآت وختفيض تذاكر لت بل عم،  على جمانية التعليملدولةتصر ا تقمل
ويف املقابل .   وتوفري الرعاية الصحية هلم،  توفري السكن باانعلى وعملت ، السفر للطالب

 احلكومية لبعض عات واملبي،  واجلزاءات، لغراماتحتصل اجلامعات على موارد ذاتيه مصدرها ا
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 ومن ،  ومرافقيها، بعض مبانيهاوإجيار ،  وأجهزة ومن مطبوعاا،  وسيارات، اثموجوداا من أث
العولقي، (  .اـ وغريه، ز األحباثـة اليت تقدمها مراكـتقدمي بعض األحباث واخلدمات االستشاري

  .  )١٤ ص هـ١٤١٩
ا ـن ميزانيتهـم% ١٢وازي ـ العايل يميـإن كان صرف احلكومة السعودية على التعل

 امليزانية تقتطع هوا أن  عليه دولياًاملتعارف هنا إىل أن إلشارة فتجدر اـ سلف الذكر اكم ـ
م، ١٩٩٦منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة،  ( .ةـ العايل ربع ميزانية الدولللتعليماملخصصة 

  . )١٢ـ٩ص ص
وع مصادرها  وزارة التعليم العايل بإصدار لوائح تساعد اجلامعات على تنقامتقد 
 وأمام ارتفاع ،  ألن املصادر احلكومية مل تعد تكفي يف عصر التقدم والتطور املعريف؛ ةـالتمويلي
 ـ إيراداا ـ مت تصنيف مصادر التمويل اجلامعي السعودي فلقد ، بصورة مستمرة عاراألس

  : حسب لوائح وزارة التعليم العايل إىل

�)*+�9*Gu�  :العايل سواء تعلق ليم التعمويلاملصدر الرئيس لت التمويل احلكومي يعترب 
 أنشطة أو متويل االبتعاث اخلارجي أو خمتلف ،  أو دراسات املاجستري والدكتوراه،  اجلامعيعليمبالت
ترة ـالل الفـ منواً مطرداً خيل وقد شهد التمويل احلكومي للتعليم العا،  التعليم العايلالياتوفع
ل ـة متثـ بنسب، م٢٠٠١ امـريال يف ع٠٠٠،٠٠٠،١٢,٧٩٣ث زاد من ـ حي، ةـاملاضي
من إمجايل % ٩٤,١ وبنسبة متثل ، م٢٠٠٧ ريال يف عام ٠٠٠،٠٠٠،٣٠,١٣١إىل % ٩٥,٤

من إمجايل  %٩٥ أي أن التمويل احلكومي ميثل يف املتوسط حوايل ، التمويل املتاح للتعليم العايل
  . م٢٠٠٧ ـ م٢٠٠١مصادر التمويل خالل الفترة 

 للوفاء العايل يواجه ضغوطاً كبرية وقصوراً إشرايف لتعليم لوميالتمويل احلك سيظل
  : مبتطلبات التعليم العايل وذلك لسببني

حمدودية الطاقة االستيعابية للتعليم الفين واليت ستظل كذلك على األقل خالل :  א ول
  .  ةالسنوات العشر القادم

ت التعليم اجلامعي خاصة يف ظل معدل منو  الكبري على مؤسسافقيتمثل يف التد:  א�����
 للتعليم العايل باعتباره أحد العناصر املعززة للمركز تمع ونظرة ا، %)٣,٥(سكاين مرتفع 

 الفين الذي ال يزال يف نظر قطاع كبري يف اتمع سلعة من يماالجتماعي لألسرة على خالف التعل
كون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة ا يصدر  ويف هذا النوع من التمويل ي، الدرجة الثانية
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 ،  وختضع يف مراقبة تنفيذها لديوان املراقبة العامةونفقاا مرسوم ملكي حيدد إيراداا رارهابإق
  .  اليت تعتمدها الدولة هي املصدر املايل الرئيس للجامعاتاتوتعترب امليزاني

بالغ املالية اليت حتصل عليها مؤسسات  هو كل املذايتيعترب التمويل ال:  �א�[א�7א�)8*(�
 . املتاحة إمجايل مصادر التمويل من% ٤,٤و % ٢,٤ وغالباً ينحصر بني ، التعليم اجلامعي

وم ـ كرس، ويتركز التمويل الذايت يف رسوم الطالب الذين يلتحقون مبؤسسات التعليم اجلامعي
 وهي ، حلصول على وثائق التخرج اومات ورسـ ورسوم االمتحان. ة الطالبيةـالتسجيل واألنشط

 ،  ريال كرسوم تسجيل يف الكليات النظرية٦٠٠٠عبارة عن مبالغ رمزية يصل أقصاها إىل 
 ما تقوم به وتتخذه كل مؤسسة هي فاجلهود الذاتية .  ريال يف الكليات العلمية٨٠٠٠وحوايل 
مها يف تغطية  واستخداومية للحصول على موارد دخل أخرى غري احلكردة منفتعليم عاٍل
 إنتاج اكز التعليم العايل كمرؤسسات استخدام ماله، ومن أشك  وتطوير براجمها، مصروفاا

 وغري املنقولة عرب آليات البيع ة أمالك اجلامعة املنقولارخصوصاً يف جمايل البحث واالستشارة واستثم
وتتركز . جلامعة املنتجة، وكل هذه األساليب ختتصرها بعض املراجع العلمية باصطالح ا واإلجيار

 ويف كفاءاا العلمية ، وفقرية يف أمالكهاشئةانتقادات اجلهود الذاتية يف كون بعض اجلامعات نا
، مبا ال يكفي لتمويل  ، وبالتايل فإا كجامعة منتجة ستكون متدنية اإلنتاجية والبحثية واالستشارية

  . براجمها التعليمية

راد اتمع ومؤسساته الرحبية وغري الرحبية ـدم من قبل أفـوهو ما يق:  �א`)8&�א�)8*(�
 يف جية متثل املنح اخلاريث، ح ، ومنح نقدية وعينيه  العايل من تربعات وهباتليمإىل مؤسسات التع

 مليون ٤٣٤م حوايل ٢٠٠٤ حيث بلغت أقصاها يف عام ،  ثانوياًداً للتعليم العايل مورتمويلإطار ال
  ، ضآلة هذا املصدر إال أنه مصدر مؤقترغم مصادر التمويل وبايلن إمجم% ١,٥ ومتثل ، ريال

ر للتعليم خاصة العايل ، خاصة وأن املنح اخلارجية ـوال يعول عليه كثرياً يف دعم جهود التطوي
 املصدر من ذاـك فإن تنمية هـ ومع ذل. يي والثانوـتتجه يف الغالب لدعم التعليم األساس

 تبار هلو جدير باالعختلفةلثقافية مع مؤسسات التعليم العايل يف الدول امل اقات تنشيط العالاللخ
 ،  وذات طبيعة مؤقتة، والنظر ، وقروض مالية تشكل القروض اخلارجية مصدراً متويلياً ثانوياً

ادة أو النقص ـ تغريات بالزيدـتشه بل ،ً ذ مساراً ثانياـوتتصف القروض اخلارجية بأا ال تأخ
 كما يصعب االعتماد عليها كمصدر من مصادر ، يصعب التنبؤ حبجمها يف املستقبلاألمر الذي 

 تتعلق بكون القروض امليسرة اليت تقدمها مؤسسات التمويل الدولية بمتويل التعليم العايل ألسبا
 أو تقتصر على متويل بعض ،  توجه عاده حنو متويل التعليم األساسي والثانوي. )البنك والصندوق(
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لتساعدها .   أو بناء القدرات الذاتية ملؤسسات التعليم العايل،  كاملعـدات، زات الرأمساليةالتجهي
   .)٣٩م ، ص٢٠٠٤ ،العتييب( . أهدافها حتقيق ىعل

 الكلفة حبيث يشارك الطالب وأسرهم يف دفع تكلفة ركةأسلوب مشا:  أشكاله ومن
 اخلاص يف جمال اع باستثمار القط وكذلك السماح، التعليم العايل عن طريق الرسوم الدراسية

 العايل بشروط ميسرة تسترد بعد التخرج يمـتعل تقدمي قروض لطلبة اللىالتعليم العايل ، عالوة ع
اف والتربعات من ـتزام اتمعي أيضاً اهلبات واألوقـوفق نظم متفق عليها، كما يشمل االل

  . )١٠٠ ـ ٣٩العتييب ، ص ( .ة أو املؤسسات األهلية واخلاصدراـاألف
 تريع أموال املؤسسا: مبا يلي  يف جمال التعليم العايل التمويل مصادر خلص من هنالك
 دخل .  للمؤسسات التربويةتابعةز واملرافق الـ دخل املراك. ةـ املنقولوغريالتربوية املنقولة 

مية  دخل خدمات الدورات التعلي.  دخل اخلدمات االستشارية. البحوث العلمية والتطبيقية
ا ـ تديرهيت األنشطة التجارية والرحبية ال. اراتات واالبتكـ االختراععوائد . والتعليم املستمر
، واإلجيارات لبعض   االستثمارات يف بعض عوائدها.ة داخل وخارج حرمهاـاملؤسسات التربوي

ك ومن تل:   اجلديدةة تبين بعض االجتاهات التربوي.  مبختلف أشكاهلااتـوالتربعمرافقها 
م، ٢٠٠٨العباد، ( . ختصيص التعليم اجلامعي . التعليم التعاوين. التعليم اجلامعي املفتوح:  االجتاهات

  . )١٧ص
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على الرغم من الزيادة الكبرية يف ارتفاع نفقات التعليم يف الوقت احلاضر يف كافة الدول 
 بية إال أن اململكة العر، ميةأدى يف بعضها إىل حدوث مصاعب عديدة يف نظمها التعلياألمر الذي 

، ذلك أن التعليم يف البالد جماين يف مجيع مراحله  السعودية ظلت ملتزمة بتمويل التعليم متويالً كلياً
مية عام وقد شهد اإلنفاق على التعليم يف اململكة منذ بداية التخطيط للتن.  وأمناطه ومستوياته

  . مى كثرياً من النسب العاملية يف الدول العظفاقتم تطورات مذهلة ١٩٧١/هـ١٣٩٠

 ظروفاً ومؤثرات كومع كل الشواهد املميزة للنهضة التعليمية يف العهد السعودي فإن هنال
 يف ختطيها أو التكيف معها استمرار هذه مليري اجلدي والعـ للتفكسعياًحتتاج إىل وقفة تأملية 

  .  وتفعيل أثرها االجتماعي واحلضاري، ضةالنه

نظراً للتذبذب الواضح يف أسعار النفط على الصعيد الدويل فقد تأثر اإلنفاق على التعليم 
 عالوة على ذلك فإن . كثرياً باعتبار أن النفط هو املصدر الرئيس للدخل الوطين السعودي



 -٥٨- 

 الذي قد يؤدي إىل زيادة األمر عضائها أ التجارة بنيريرالتكتالت االقتصادية الكربى تعمل على حت
 ويذكر أن الصادرات النفطية ال تزال تشكل . والسعي إىل زيادة عالقاا ، التبادل التجاري بينها

 إمجايل صادرات دول جملس نم% ٩٠ـ ٨٥ إذ تصل إىل ؛ ي اإلمجايلـأكرب نسبة من الناتج احملل
 أخرى منها السياسات لـبعواموارد واإلمكانات املادية  كما تتأثر امل. التعاون لدول اخلليج العربية
، وتقلبات   بني قيمة الصادرات وقيمة اإليراداتالعالقة، وطبيعة  اقـاالقتصادية احلكومية يف اإلنف

  . ، وضعف القدرة على بناء التوقعات املناسبة هلا، ومستوى اإلدارة املالية القائمة السوق النفطية
 تعد لتأمني اإلنفاق على التعليم رى عن صادرات أخلبحث احلاجة إىل امن هذا املنطلق فإن

 من جانب .  هذه املرحلة الزمنية من مراحل التنمية باململكة العربية السعوديةيف يةأولوية مهمة للغا
 وهو التوقعات ، آخر فإن هناك حتدياً جديداً ينتظر أن يؤدي دوراً بالغ األثر يف اإلنفاق على التعليم

 إذ ؛  الغربيةالدول وذلك ملصلحة ، البيئةفرض ضريبة الكربون على العائدات النفطية دف محاية ب
  .  يف البالدفط جزء حيوي من عائدات النن ماالستفادة هذا املتغري اجلديد على تقليص يعملس

على الرغم من أن اململكة العربية السعودية حققت زيادة ملحوظة يف ميادين يئة القوى 
واملوارد البشرية الوطنية لشىت ميادين العمل إال أن القطاع احلكومي ظل هو املستفيد األكرب من 

 وقد . وقد أدى ذلك إىل تضخم األجهزة احلكومية بشكل يفوق احتياجاا احلقيقية.هذه املوارد
 كوميةاحل يف القطاعات العمل يف لراغبنيأسهم إتباع سياسة السعودة على فتح مزيد من الفرص ل

 .  ومع ذلك فقد ظل القطاع األهلي معتمداً وبشكل واضح على العمالة األجنبية. املختلفة
 على ية من القوى االقتصادكثرياً األجنبية رغم إسهاماا االقتصادية حملياً إال أا تستنفذ الةوالعم

ات البلدان اليت ينتمي هلا  فكثري من مدخرات العمالة األجنبية يتم حتويلها إىل اقتصادي.الصعيد احمللي
 هذا فضالً عن اآلثار . السعودية إال على نطاق حمدود للغايةصاديات وال تستفيد منها االقت، العمال

  . الثقافية واالجتماعية اليت خيلفها استخدام العمالة حملياً
 أثريتدوراً بالغ األمهية يف ال% ٤كما تؤدي معدالت النمو السكاين املرتفع اليت تصل إىل 

فهذه الزيادة عادة ما تضغط على النظام التعليمي خاصة يف ظل تشتت .  سلباً أو إجياباً على التعليم
 وتضخم جهاز اخلدمات األمر الذي يرفع ،  واتساع مساحة البالدكربىالسكان ومنو املدن ال

ذي يضم  وال، ري للسكان السعودينيـ، بل إن اهليكل العم معدالت كلفة التعليم بشكل ملحوظ
 تأمني اخلدمة التعليمية ل املواطنني جيعمن إمجايل) سنة١٤ ـصفر (يف فئة العمر % ٤٨,٥ما نسبته 

 وتظل ، اد الوطينـدة على االقتصـة أمراً ضاغطاً بشـيم ومستوياته املختلفـهلم يف مراحل التعل
ة والنشاط ـ واملهنة بالعملـمشكالت توزيع السكان واملتغريات االجتماعية يف امليادين املتعلق
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 بعناية ديرةات اجلـا من بني املوضوعـ، أو تلك املتعلقة بالتربية والتنشئة ومؤسسا االجتماعي
  .  التربوي واالقتصادي واالجتماعي يف املرحلة املقبلة من التنميةطاملخط
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  تشمل املبالغ.مليون ريال سنوياً ٦٠٠ إىل ٥٠٠بني  تبلغ قيمة موارد هذا الصندوق ما
حيث بدأ % ٩٨ وهي النسبة الغالبة بواقع . الطالب مكافآت ترشيد ناليت حتققها اجلامعات م

 باإلضافة إىل فوائض الصندوق . اجلامعات طالبتطبيق قرار سابق الستقطاع مكافآت بعض فئات 
 االستثمار املضمونة يف اديقيف صن صندوق وهي عوائد استثمار أموال ال. بقةاملدورة من سنوات سا
 إضافة إىل عوائد .بقليل % ٢,٧٥ تصل نسبة عوائدها إىل أكثر من اليت و.البنوك السعودية 

 املالية اليت تتقاضاها اجلامعات مقابل ما تقدمه عوائد وما خيصص من ال.استخدام مرافق اجلامعات 
 وما يتلقاه من هبات ،الدولة للصندوق إضافة إىل ما ختصصه .من اخلدمات والدراسات والبحوث 

  . ووصايا

 ومن بينها . ودية بتلبية طلبات التمويل املقدمة من جامعات سعالعايل صندوق التعليم يقوم
طلبات متويل لربامج وحبوث علمية وأخرى لتمويل شراء بعض األجهزة ومتويل املختربات ومتويل 

إضافة إىل طلبات توفري احتياجات بعض املستشفيات  .مشاريع وزيادة طاقتها اجلامعة االستيعابية 
 ألوسط،الشرق ا ( .اجلامعية وهي طلبات يتم تلبيتها ضمن حدود حساب كل جامعة يف الصندوق

  . )هـ١٤٢١
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صيصه لقطاع  بلغ ما مت خت،هـ١٤٣٢/١٤٣٣ ـ م ٢٠١١ام املايل ـ للعية امليزانبصدور
 وتدريب القوى العاملة حسب التقرير املنشور يف موقع وزارة ،  والتعليم العايل، التعليم العام

 وميثل حوايل ،  مليار ريالمخسنيمئة و) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ، حوايل ودي العايل السعليمالتع
 زانيةعن ما مت ختصيصه مبيباملئة ) ٨(، وبزيادة نسبتها  باملئة من النفقات املعتمدة بامليزانية) ٢٦(

  . هـ ١٤٣١/١٤٣٢العام املايل احلايل 

 مشاريع الستكمال إنشاء املدن اجلامعية يف عدد زانية العايل تضمنت امليلتعليم جمال اويف
تسعة مليارات ريال، ) ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(من اجلامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 

كما جيري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء .  زمة الفتتاح عشر كليات جديدةكما مت اعتماد النفقات الال
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مثانية مليارات وتسع مئة ) ٨,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠( حوايل قيمتها باجلامعات تبلغ التدريسهيئة 
  .  مليون ريال

 األوىل ةاملرحل( يستمر العمل بربنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي وسوف
 امللكية الكرمية بضم بعض الدارسني على حسام اخلاص ت التوجيهاه ملا صدرت بة، إضاف )والثانية
 /١٤٣١وسيصل إمجايل ما سيتم صرفه على برامج االبتعاث خالل العام املايل احلايل .  للبعثة
  .  اثين عشر مليار ريال) ١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( من ثر إىل أكهـ١٤٣٢
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 ناليت تصل تكاليفها إىل أكثر م"  اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية "ار يف تنفيذ  االستمرسيتم -١
وف يؤدي تنفيذها ـ، وس ة مليون ريالـمثانية مليارات وثالث مئ) ٨,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
، ونقل وتوطني   حتقيق نقلة كبرية يف دعم البحث العلمي والتطوير التقين إىلـ بإذن اهللا ـ

 .  التقنية

الذي "  روع الوطين للتعامالت اإللكترونية احلكوميةـاملش "مرار يف اإلنفاق على  االستسيتم -٢
ثالثة ) ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( بلغت بتكاليف هـ١٤٢٧/١٤٢٨مت إطالقه يف العام املايل 

وقد .  "  وتقنية املعلوماتالتصاالتاخلطة الوطنية ل " روافد م والذي يعد أه، مليارات ريال
 راجعمرتبة بدون أي ت) ٤٧(لكة يف ترتيبها على الصعيد الدويل مبقدار أسهم ذلك يف تقدم املم

دوره يف عام ـ صمنذ احلكومية إللكترونيةوذلك يف مؤشر األمم املتحدة جلاهزية التعامالت ا
سياسة اخلدمة  "كما بدأ صندوق اخلدمة الشاملة لالتصاالت بتنفيذ مشاريع .  م٢٠٠٣

 .  ع يف تغطية خدمات االتصاالت يف مجيع املناطقدف اإلسرا"  الشاملة لالتصاالت
  :   يلي املخصصات التفصيلية للجامعات السعودية احلكومية املعتمدة يف امليزانيةوفيما

  .  ألف ريال٣٦٣ مليوناً و٨٤٣ ومليارات ٧  امللك سعود مببلغجامعة -١

  .  ألف ريال٦٨ مليوناً و٩١٦ مليارات و٣العزيز مببلغ   امللك عبدجامعة -٢

  .  ريالألف ٢٦٢ مليونا ١٢٤مليار و ١ واملعادن مببلغ ترول امللك فهد للبجامعة -٣

  . مليون ريال ٧٢٣ مليار ٢  بن سعود اإلسالمية مببلغد اإلمام حممجامعة -٤

  .  ألف ريال٧٧٢ مليوناً ٦٥٥ اإلسالمية مببلغ اجلامعة -٥
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  .  ألف ريال٩٣١ مليون ٦٠٠مليار و ١ امللك فيصل مببلغ جامعة -٦

  .  رياللف أ٦٨٨ مليوناً ٩١٩ مليار ١م القرى مببلغ  أجامعة -٧

  .  ألف ريال١٩٧ مليوناً ٦٩٧ مليار ٢  امللك خالد مببلغجامعة -٨

  .  آالف ريال٦ مليوناً و٤٢٠مليار  ١ طيبة مببلغ جامعة -٩

  .  ألف ريال٤٧٥ماليني و ٧٠٧مليار  ١ القصيم مببلغ جامعة -١٠

  .ألف ريال ٢١٣ مليوناً و٢٦٦مليار ١ الطائف مببلغ جامعة -١١

  . ألف ريال ٩٣٣ مليوناً و٨٢مليار  ١ جازان مببلغ جامعة -١٢

  .  ألف ريال٩٨٨ مليوناً و ٨٩٩ اجلوف مببلغ جامعة -١٣

  .  ألف ريال٨٦٣ مليوناً و٨٨٢ حائل مببلغ جامعة -١٤

  .  ألف ريال١١٦ مليوناً و٧٩٣ تبوك مببلغ جامعة -١٥

  .  ألف ريال٨٣٥ و مليونا٦٢٦ً الباحة مببلغ جامعة -١٦

  . يال ألف ر٥٧ مليوناً و٦٣٠ان مببلغ  جنرجامعة -١٧

  .  ألف ريال٩١٩ مليوناً و ٥٤٨ احلدود الشمالية مببلغ جامعة -١٨

  .  ألف ريال٧٠١ مليوناً و٨٣٤الرمحن مببلغ   بنت عبدنوره األمرية جامعة -١٩

  .  آالف ريال٦٠٩ ماليني و٨ مليار و٢ الدمام مببلغ جامعة -٢٠

  . ل رياألف ٦٦٢ مليوناً ٦٢٤ اخلرج مببلغ جامعة -٢١

 .  ألف ريال٩٩٤ مليوناً و٣٥٨ امعة مببلغ جامعة -٢٢

   .)١٣موقع ويب ( .  ألف ريال٦٣٨ مليوناً و٥٧٥ شقراء مببلغ جامعة -٢٣
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العزيز آل سعود مبادرته باستحداث  اهللا بن عبد  خادم احلرمني الشريفني امللك عبدأطلق
 ت وأساسياً لدعم اجلامعاهماً اخلارجي ليكون رافداً مث لالبتعاالشريفنيحلرمني برنامج خادم ا
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 خم ب وتاري/٥٣٨٧ حيث أصدر أمره الكرمي رقم ،  والقطاعني احلكومي واألهلي، السعودية
 ويتكون ، ي بإطالق برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارج ،هـ١٧/٠٤/١٤٢٦

تهى منها أربع مراحل واخلامسة ستبدأ بعون اهللا تعاىل بتاريخ الربنامج من مخس مراحل ان
  . هـ١٠/٠٨/١٤٣٠

 من موعة على ابتعاث جمفني مت العمل يف بداية انطالق برنامج خادم احلرمني الشريقد
الطالب والطالبات إىل الواليات املتحدة األمريكية مث متت توسعة قاعدة دول االبتعاث حىت 

 ودول أوربا ،  اجلنوبيةا وكوري، نيل املتقدمة مبا فيها اليابان والصل مجيع الدوـأصبحت تشم
  .  ونيوزلندا،  وأستراليا،  وكندا، الغربية

اث اخلارجي بابتعاث الطالب والطالبات ـج خادم احلرمني الشريفني لالبتعـ برنامويقوم
م يف مراحل ـاساة درـف دول العامل ملواصلـ يف خمتلعامليةالسعوديني إىل أفضل اجلامعات ال

  : التعليم التالية

 . البكالوريوس مرحلة �
 . املاجستري مرحلة �
  .اه الدكتورمرحلة �

 . الزمالة الطبية مرحلة �
 على حاجات الوزارات واملؤسسات ًء بناتعثني املطلوبة وأعداد املبخصصات مت حتديد التقد

 واملدن الصناعية حملافظاتاطق واالوطنية والقطاع اخلاص مبا يتوافق مع سوق العمل واحتياجات املن
 ااالت يف ف يف التنمية يف خمتلهحيث يهتم الربنامج بتأهيل الشباب السعودي للقيام بدور

  . عام والخلاصالقطاعني ا

تنمية إعداد املوارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل  ( رسالة هذا الربنامج يفوتتبلور
 وجماالت البحث العلمي ورافداً أساسياً يف دعم ، وق العملفاعل لكي تصبح منافساً عاملياً يف س
  . ) بالكفاءات املتميزةواألهلي ، اجلامعات السعودية والقطاعني احلكومي

  :   إىلامج الربنيهدف

 .  يف خمتلف دول العاملاجلامعات الكفاءات السعودية املؤهلة للدراسة يف أفضل ابتعاث -

 .  من خالل برنامج االبتعاثاملهنيةعايري األكادميية و على إجياد مستوى عايل من املالعمل -
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 .  والتربوية والثقافية مع خمتلف دول العامل،  اخلربات العلميةتبادل -
 .  كوادر سعودية مؤهلة وحمترفة يف بيئة العملبناء -
 .   السعوديةلكوادر لدى اوتطويرها مستوى االحترافية املهنية رفع -

 جريئة طوة وخ، ريفني لالبتعاث اخلارجي لبنة أساسية الشني برنامج خادم احلرميعد
 مصادر العلم من عدة دول موزعة جغرافياً حول العامل وإعداد وتنوعللنهوض بالوطن الغايل ، 

 وله فوائد كثرية غري ، ل فاعل هلما مردود وطين طويل األمدـ وتأهيلها بشك، املوارد البشرية
ذا الربنامج الطموح يتمثل يف اإلقبال الكبري على طلب  هلنجاح ولعل أقوى مؤشرات ال، مباشرة
ة العالية ـ والنسب. ة للدراسات اجلامعية والعليا من شرائح اتمع السعودي كافاثاالبتع

رج عدد كبري من الطالب بعد إمتام املرحلة األوىل من برنامج االبتعاث الذي ـ وخت، للمبتعثات
 خري استثمار للثروة الوطنية يف تنمية ارجيأن االبتعاث اخل ومع التأكيد ، انطلق قبل مخس سنوات

 احة وضرورة استمرار إت،  العليادراسات وال، وإعداد املتميزين من الطالب يف املرحلتني اجلامعية
  . يف املرحلتني الطالبالفرصة للمتميزين من 
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 ، ة السعوديةـة العربيـيم العايل يف اململكـ متويل التعلءحمل القطاع احلكومي عبيت
ى العكس ـ وذلك عل، ة يف متويل التعليمـ قليلبةوى بنسـوال يساهم القطاع اخلاص واألفراد س

 كبري من نفقات زء متويل جاألفراد واليت يتوىل فيها القطاع اخلاص و، مما حيدث يف الدول املتقدمة
 .ة ـ والدميغرافية املختلفةـواالجتماعي ونظراً للظروف االقتصادية ، تعليم ، ويف اآلونة األخريةال

ل ـ فإن متوي، اع التعليميـ القطىوما ترتب عن ذلك من زيادات كبرية يف اإلنفاق احلكومي عل
 ، ةـكل بل إن املش، ليتوى احملـ حتتاج إىل حلول وذلك ليس فقط على املسمشكلةالتعليم أصبح 
  .  هي أزمة عاملية، أو األزمة

 طاعات وتزاحم الق،  الصادراتصيلة أو عدم استقرار ح، لقد أدى تذبذب أسعار النفط
 أدى إىل التفكري وبعمق يف إجياد حلول ، اإلنتاجية املختلفة على املوارد االقتصادية احملدودة وغريها

 ، ومـ والرس، التربعات (: مثل ل من ناحية مثل البحث عن مصادر بديلة للتموي، ملشكلة التمويل
 مراعاة عدم مع اإلمكان من ناحية أخرى ريد اإلنفاق احلكومي على التعليم قدـوترش) وغريها

 للموارد ألمثلاإلخالل بالنوعية أو الكفاءة اإلنتاجية للنظام من خالل عدة قنوات مثل االستغالل ا
  . التعليمية البشرية والطبيعية
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 حيث ،  املعارف السبق يف هذا االوزارة يف يماإلدارة العامة القتصاديات التعللعل إنشاء 
 ويبقى أمر مهم جداً يف هذا الشأن هو تعاون . آخر األهداف بشكل أو بلكإا أنشئت لتحقيق ت

 حمدد عن تقدمي اخلدمات التعليمية بشكل املسؤوليةوتفاعل مجيع أفراد اتمع مع الدولة واجلهات 
 ، ل أكرب من رجال األعمالـ حيث املسامهة املادية ، واملسامهات املادية منتظرة بشكنم

 أيضاً من لة وإن كانت مأمو،  والتجارية،  والصناعية،  والشركات الكبرية املالية، اءـواألثري
  .) ١٥وموقع ويب ( . األفراد

زيادة إيرادات  فرسوم خمتلفة د) فرض(حتصيل :   يقترح يف هذا الشأن ما يليكما
  : مثل)  من قبل األفراديكمصدر متويل(اجلهاز التعليمي 

 دراسة تكلفة رمزية مقابل القيد يف اجلامعات احلكومية لغري السعوديني تعادل م رسوحتصيل -
 نصف تكلفة الطالب يف املدارس قل أو على األ، )األهلية(ة ـالطالب يف اجلامعات اخلاص

 .  اخلاصة

 قعد مقابل املسوم أو ر، تكلفةمقابل الكتب الدراسية تعادل سعر ال رسوم رمزية حتصيل -
 . والطاولة وخالفه

 .  وتتضاعف بزيادة عدد السنوات، )الرسوب (  رسوم مقابل اإلعادة حتصيل -

من أولياء األمور مقابل كل طالب للسنة الدراسية ) على اعتبار أنه تربع ( وع مبلغ مقطحتصيل -
 . )ل ريا١٠٠٠مثالً (الواحدة 

 أو عبث مقصود باملمتلكات العامة من قبل ،  على ما حيدث من تلفياتة رسوم معينحتصيل -
  .) ١٥وموقع ويب  (. الطالب
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 ادر ممثلة يف قادا الرشيدة إىل بناء نظام تعليمي قوديةتسعى حكومة اململكة العربية السع
 البشرية واملادية إلمكاناتخروا الكثري من ا وقد س. إىل املستقبل والدخولعلى مواجهة املتغريات 

 ،  على أساس حتقيق االكتفاء الذايتقائم فاألمل والطموح ، ة وبوترية منو عالي، هلذا الغرض
 يف هذه املرحلة اليت مهمة قضايا وهيواالعتماد على الذات والقدرة على التحكم يف االقتصاد ، 

 وعلى . من أي وقت مضى ثر أكعبهاة إىل أن يستو اململكة العربية السعودية حباجتمعأصبح جم
 يف متميزة ملموسة وار أن يقوم بأدافية والثقعية التربوي ونظام التنشئة السياسية واالجتماالنظام
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 ويف ضوء لذا.  عن التكافل والتعاون بني مجيع أفراد اتمع وشرائحه معزلهذا اإلطار ، ويف غري 
  :  السعودي من خاللبة لتمويل التعليم العايلما سبق البد من وضع آليات مناس

 أساليب جديدة يف التفاعل واالتصال مبؤسسات التمويل احمللية وغري احمللية احلكومية انتهاج -
 واملرافق ،  وتوفري مستلزماته الضرورية خاصة املنشئات،  لدعم التعليم مادياً، وغري احلكومية

 .  والتجهيزات، التعليمية
ملزيد من املشاركة الفاعلة من القطاع اخلاص يف تقدمي وتطوير اخلدمات التعليمية  فرصة الإتاحة -

 .  يف خمتلف مستويات وأمناط التعليم
 وبلورة سياسات خاصة بسبل حتصيل ،  تدابري وإجراءات من شأا تنظيم الرسوم التعليميةاختاذ -

 .  وفقاً للظروف واإلمكانات القائمةةالرسوم الطالبي
ات مبا ال خيل ـليب و آليات االستثمار يف التعليم مع العمل اجلاد جتاه ترشيد النفق أساتطوير -

 . ستمر ومبا حيفظ على االرتقاء النوعي امل، ا ومتطلبا، بالعملية التعليمية
 من الطالب من كبرية خدمات تعليمية ألعداد فري تعليمية من شأا تورات عن خياالبحث -

االعتبار زيادة خمصصات األخذ بوا حاجة إىل نفقات تقليدية باهظة دومن ،  وبفاعلية، اجلنسني
 . التعليم من الناتج اإلمجايل ملقابلة زيادة التوسع يف اخلدمات التعليمية

 األخرى للطلبة مقابل الستثمار إمكانية استخدام املستندات واألسهم التربوية ووثائق ادراسة -
 .  اخلدمة التعليمية املتاحة

  .  التعاون بني مجيع أفراد اتمع وشرائحه لدعم التعليم ومتويله والتكافل -
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 التأمني فرها فباإلضافة إىل احلماية االقتصادية اليت يو، ت يف اتمعامهماً دوراًيلعب التأمني 
 فهو يساهم يف جتميع املدخرات الالزمة ،  واملؤسسات والشركات واألفرادلكثري من املشروعات

 ، ية لالستثمار يف أوعية اقتصادية ملتزمة بالضوابط الشرعأو ،  التنمية يف اتمعاتططلتمويل خ
ات ـ ووفقاً ملتطلب، الـا يف هذا اـت ملمارسة أنشطتهـات املالية اليت توجهـومن املؤسس
 : ن قوله تعاىلـ وم، ج اإلسالميـي مؤسسات التأمني اليت اشتقت امسها من املنهالفكر اإلسالم

����...  Â��Á� �À� �¿Ã�...�����  . ) هذه فقد أصبحت . ) ٢آية  : ائدةاملسورة 
، وتعرب بصورة حية عن   تزاول نشاطها وفق أحكام الشريعة اإلسالميةملموسا  واقعاًسساتاملؤ

القره داغي،  (. اد الذين تربطهم عالقة التكافل االجتماعيصور التعاون والتضامن بني األفر

   .)١٢، ص م٢٠٠٨
 باعتبارها ،  إنشاء شركات التأمني التكافليحنو الدول االسالمية يف بدأ االهتمام لذلك

 يف حتقيق صرة، خاصة بعد عجز النظم التأمينية املعا إحدى مقومات النظام االجتماعي واالقتصادي
 ، ح واعتبارها وسيلة للتجارة والرب، حتقيق مصاحلها وتعظيم أرباحهاىلظراً الجتاهها إ ن؛ هذا التكافل

  . )١٢ ص.٢٠٠٩ .العازمي (. وليس للتعاون والتكافل
 يهدف إىل تقدمي اخلدمة ـ على اختالف األسس اليت يقوم عليها ـ التأمني التكافلي إن

 ولكن بطريقة تعاونية مشروعة خالية من ، )قةحامل الوثي(اليت يقدمها التأمني التقليدي للمستأمن 
 وذلك بتقدمي املستأمن اشتراكات متربعاً ا كلياً . وراتـ والربا وسائر احملظ، قد للعفسدالغرر امل
 وما يتحقق من .  لتكوين حمفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر للمؤمن؛ أو جزئياً

 . )محلة الوثائق (نني يوزع على املستأمتياطيات واقتطاع االحفائض بعد التعويضات واملصاريف
  . )١٢ صم،٢٠٠٩ ،اخلليفي(

 بل شرع ألجل حتقيقه جمموعة من . مل يكتف اإلسالم مبجرد الدعوة إىل التعاون والتكافل
 والكفارات ات وفرض النفق. م فجعل الصدقات املفروضة ركناً من أركان اإلسال. األحكام
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، وأصبح كل فرد يعيش يف ظل دولة  تزامات اليت لو طبقت لتحقق التكافل احلقيقيواحلقوق واالل
 إىل واجبات الدولة املسلمة حنو كل من يعيش فة، إضا  ورفاهية وعيش كرمي، اإلسالم يف أمن وأمان

  .) ١٤موقع ويب  ( . يف ظالهلا

لى ضوء رؤيته ملسرية الفرد واتمع مبا حيقق  األشياء عر تقريولكن اإلسالم له منهجه يف
، لذلك يضع الضوابط والقيود اليت قد   واملفاسدبائث ويدرأ عنهما املضار واخل.املصاحل احلقيقية هلما

 أن عـمي اخلفايا ويتبني للجفق ستنكشـتتعارض يف الظاهر مع املصاحل املوهومة لكنها عند التحق
��Ä��Ã��Â��Á���À ���� :  قال تعاىل.  واحلق. صلحة واملما قرره اإلسالم هو اخلري

Ê��É��È��Ç��Æ���ÅËÓ��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��� ����. ) سورة

   .)٩، صم٢٠٠٨القره داغي، ( .) ٥٣ آية : فصلت
 احلاجة ودفع شرور العوز و. ني كفكرة لتحقيق التعاونـومن هنا إذا نظرنا إىل التأم

 لو نظرنا ولكننا ، ومطلوبة بل ،  شرعاًمقبولةهذه الفكرة   فإناعة مج ولتفتيت املخاطر بني، العجزو
ر الرأمسايل الذي ال يبحث إال عن حتقيق ـإليه من حيث عقوده وصوره العملية احلالية يف الفك

 لوجدنا ، ، بل وال إىل القيم واملثل العليا الل واحلرامـ دون النظر إىل احل، الربح بأية وسيلة ممكنة
 أو خمالفة ،  منها هي االسترباح وحتقيق املكاسب ولو كان على حساب اآلخرينالقصوىية أن الغا

   .)٣١، صم٢٠٠٨القره داغي، ( . ألحكام الشرع
 هذا  ـ حبثواوقد ـاء وأصحاب املال اإلسالميني أن يبحثوا ـ والفقهاملفكرينلذلك على 
  : املوضوع من جانبني 
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، واخلوض فيها   منها مع املبادئ اإلسالميةتفق تبيان ما ال ي مث، منيلتأاستيعاب عقود ا
  .   ألن احلكم على شيء فرع من تصوره؛ بعمق مع مالحظة كل الظروف واملالبسات اليت حتيط ا

R��Pא������א�W� �

 مجيعاً أن نصيغه صياغة فعلينا ،  مبدأ التعاون مادام مشروعاً ومطلوباً يف شريعتنا الغراءإن
 ألن هذه ؛  وجهل على أكمد وأن نضعه يف إطار عقود ونظم حتقق هذا الغرض املنشو، إسالمية
  .  ا وال مفسدة إال وحظر، اة إال وأقرـ ما تركت مصلحة حقيقيةـالشريع
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 الفكر االقتصادي اإلسالمي قد خطا خطوات عملية جادة حنو بأن اجلدير التنويه ومن
 بنجاح ونريد هلا مزيداً من ية فكرة البنوك اإلسالمبقت فقد ط.سالميالتطبيق الشامل لالقتصاد اإل

  .)٣٢، ص م٢٠٠٨القره داغي، ( . التطور
وبدأ كذلك تطبيق التأمني اإلسالمي وإعادة التأمني يف كثري من جماالته حىت بلغ عدد 

  .  واحلمد هللات اإلسالمية إىل العشرنيشركات التأم
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 .  وأمانةاً وأمان. ـ أمنان ـ بكسر امليم ـ وأصله من أم. أمن يؤمن تأميناً:   مصدرالتأمني
 عليه أي وأمنه البلد اطمأن فيه أهله ، وأمن وأمني ، .  فهو آمن. ف اطمأن ومل خيي أ. وأمنة
��G��F ���� :  قال تعاىل. وثق به � � �E� �D� �C��B� �A����J� �I��H� �
K...L������ ) ن وجاء ،  )٦٤ آية : يوسفسورةوآمن .  أي كان أميناً.  أمانةـ بضم امليم ـ أم 

 : يوسفسورة (  ���� ...�����e��h��g�����f ...���� : ىل وقال تعا. هـقيؤمن إمياناً أي صد

دفع :   الشيءلىآمني ، وأمن ع:   قالأيأمن على دعائه :  ويقال أي مصدق ، .) ١٧آية 
أمن :  ال يق.  أو تعويضاً عما فقد.  لينال هو أو ورثته قدراً من املال متفقاً عليهماًماالً منج
   .)٢٤، ص م٢٠٠٨القره داغي، (  . أو على سيارته على دارهو أ. على حياته
 حيث استعمله القرآن الكرمي يف هذا املعىن كثرياً، فقال ئنان، األمن واالطمقيق هو حتفالتأمني

��G ...���� :وقال تعاىل. ) ٤آية   :سورة قريش( ����...�T��S��R ...���� : اىلتع
K��J�����I��H��...����  ) ٨٢آية : سورة األنعام( .  

  ـ املؤمنوهوـ  عقد يلتزم أحد طرفيه فهو التأمني يف االصطالح القانوين واالقتصادي وأما
 ل أو حلول أج، ق شرطـق أداء ما يتفق عليه عند حت ـ املستأمنوهوـ ِقبل الطرف اآلخر 

عقد   " : بأنه٧٤٧ عرفه القانون املدين املصري يف املادة وقد ،يف نظري مقابل نقدي معلوم 
 التأمني لصاحله مبلغاً اشترط، أو إىل املستفيد الذي   لهنيلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤم

 أو حتقق اخلطر املبني ، احلادث  مايل آخر يف حال وقوعوض، أو إيراد مرتب أو أي ع من املال
أبو غدة، (  ." ة أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة ماليالعقدب

  . )٤، صم٢٠٠٤
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، والقانون املدين السوري يف مادته  ٧٧٣ ذا التعريف القانوين املدين الكوييت يف مادته أخذ
القره داغي، ( . ٩٨٣ يف مادته ي، والتقنني العراق٩٤٧، والقانون املدين اللييب يف مادته ٧١٣

   .)٢٥ ، ٢٤، م٢٠٠٨
، كما أن  ، ويوضح العالقة بني املؤمن واملؤمن له  التعريف يربز عناصر التأمني وأركانهوهذا

 التأمني،، وأن مبالغ التأمني يف مقابل أقساط  التعريف يوضح أن العالقة بينهما عالقة معاوضة
  .  للتأمني مع أا من مكوناتهةإىل األسس الفني يتطرق ملولكنه 
عملية حيصل مبقتضاها أحد : (  رجح الكثريون تعريف هيمار الذي ينص على أنهلذلك

، من الطرف اآلخر  ، أو لصاحل الغري ، على تعهد لصاحله ، وهو املؤمن له نظري قسط األطراف
، وذلك بأن يأخذ  اً عند حتقق خطر معني، تعهد يدفع مبقتضاه هذا األخري أداء معين وهو املؤمن

أبو غدة، ( . ) اإلحصاء لقواننيقاً، وإجراء املقاصة بينها وف على عاتقه مهمة جمموعة املخاطر

   .)٣، صم٢٠٠٤
V�� J���G(�2א�>��*�����):9?�وא�
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لتأمني  عقد ايف التكييف القانوين للتأمني ووظائفه بأن )٥٦، ص م٢٠٠٨ القره داغي،( ذكر     
 ، معني شكل يتوقف انعقاده على ال، و  عقد رضائي يتم بتراضي الطرفنيإنه : مبا يأيتيتصف 
 فيمتلكه يف مقابل مبلغ ،  على أن املستأمن يدفع أقساط التأمنيم سبق إنه عقد معاوضة يقوكما
عقد عند حتقق  ألن املؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمني من خالل ال؛ ، وأن نية التربع معدومة التأمني

، كما أن العالقة قائمة بني   بدون دفع األقساط املستأمن ال جيد تأميناًن، وأ اخلطر املؤمن منه
، وال يضر ذلك كون املستأمن قد   وليست على أساس التربع، الطرفني على أساس املعاوضة

  .  مبلغ التأمني على سبيل املثال التربعإليه يعود ايعني مستفيد

 التزم ما عكاكزم للطرفني بعد متام اإلجراءات املطلوبة، حبيث ال حيق ألحدمها االنف عقد ملوإنه
 حيق للمؤمن إلغاء أنه يف بعض وثائق التأمني يكتب اليوم أنه ي العملعرف، ولكن جرى ال به

الوثيقة بعد إخطار الطرف اآلخر خالل فترة زمنية حمددة، وهذا يكيف على أن ذلك مت 
  . على أن هلم هذا احلقباالتفاق األويل 

 حيث يلتزم املؤمن حتمل األخطاء املؤمن منها ، ه عقد زمين يكون الزمن عنصراً أساسياً فيوأنه
   . ملدة حمددة ابتداء من تاريخ حمدد
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 اليت اختذت أمني جتارياً مثل شركة التعمالً يصبح قد ولكنه ، األصل حيث من عقد مدين وأنه
، ولذلك تعترب  أي بالقسط الثابت(على أساس التأمني التجاري  وتقوم ، ةشكل شركة املسامه
، ألن هذه  ، أما ما تقوم به شركات التأمني التعاوين فال يعد عمالً جتارياً ةـكل أعماهلا جتاري

الشركات ليست شركات مسامهة وال تستهدف الربح ولكن قانون التجارة الكوييت نص يف 
دة اعتباره مدنياً ـ املختلفة من األعمال التجارية ، وفائعهنوا على اعتبار التأمني بأ٥/٩مادته 

 من عقود اإلذعان وأنه.  أو جتارياً تعود إىل جهة االختصاص يف القضاء والدعاوى واإلجراءات
  .  وال تقبل املناقشة،  املوجبضعها التسليم بشروط وجمرد القبول فيها على يقتصراليت 
 ، الل تشريعات الرقابةـرف الضعيف املذعن من خـة الط وضع املشرع قيوداً حلمايولذلك

عدم جواز خمالفة نصوص حيث بني املشرع ،  أو تفسري نصوص العقد ، أو التنظيم القانوين
ع باطالً ـيق: (  أنهىم عل٧٥٣نصت املادة فمثال   أن يكون ذلك ملصلحة املستأمن العقد إال
 املؤمن، إال أن يكون ذلك ملصلحة  ا الفصلاق خيالف أحكام النصوص الواردة يف هذـكل اتف
  . وطبقتها حمكمة النقض املصرية) ، أو ملصلحة املستفيد له
، وأن التزامات  ، حيث ال يعلم العاقدان مقدار الكسب أو اخلسارة )غرر( عقد احتمايل أنه
يث  من ححمتملة، أو يف مقدارها على حادثة  ، أو أحدمها تتوقف يف وجودها نيـ الطرفالك
،  ، أو من حيث زمنها، ولذلك خصص القانون املدين املصري الباب الرابع لعقود الغرر هي

  . عقد التأمني:   الثالثله، ويف فص املقامرة والرهان:  وذكر يف فصله األول

ومع أن مبدأ مراعاة حسن النية من املبادئ  العامة اليت تسري على :   عقد حسن نيةوأنه
 عن، ولكن عقد التأمني يتميز   كوييت١٩ واملادة ،  مدين مصري١٤٨العقود حسب املادة 

، وتنفيذه أكرب من الدور الذي   حسن النية يلعب دوراً يف انعقادهإنالعقود األخرى من حيث 
 على صحة البيانات اليت يديل ا له املؤمن يف تقرير قبوعتمد، لذلك ي يقوم به يف أي عقد آخر

، وهكذا   أن يتحرى جانب حسن النية عند اإلدالء بتلك البياناتاملستأمن حيث يتوجب عليه
  .  وتنفيذهلعقد انعقاداألمر عند ا

 اجتماعي يؤديها على الصعيد ع وحيقق عدة فوائد ذات طاب،  التأمني عدة وظائف مهمةيؤديو
  : االقتصادي للدولة من أمهها

د من خالل التأمني ضد  واألمان على مستوى الفرالتأمني األمان حيث حيقق عقد جلب -
 كان يتعلق باألشياء ء منه سوامن عندما يقع اخلطر املؤمن، حيث يكون يف مأ خماطر احلياة
، وعلى   أو على املستوى االجتماعي حيث يساعد على بث روح الثقة، اصأو األشخ
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 سواء كان من خالل الضمان الصحي أم احلفاظ على ج، وزيادة اإلنتا ازدهار االقتصاد
  . ات اإلنتاجأدو

، وجتميع رؤوس أموال ضخمة   رؤوس األموال للفرد واتمع من خالل االدخارجتميع -
، وتشغيل األيدي  ، وبالتايل تساعد على اإلنتاج جتعل من شركات التأمني قوة مالية ضاربة

  . العاملة

 منتمائه وسائل يقوي على اة الفردي واالئتمان العام حيث يقدم التأمني عدئتمان االتنشيط -
، إضافة إىل أن الدولة تستفيد من   تدعيم الضمان والرهن من خالل تقدمي وثيقة :مثل

  . احتياطيات التأمني من خالل طرح سندات يف األسواق املالية

 على أكرب رقعة ارـطالل توزيع األخـادة التأمني من خـ الدويل للتأمني العادي وإعالدور -
  .  البالد املختلفةاد يقدم التوازن بني اقتصنهكما أ،  جغرافية ممكنة وإقامة التوازن
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 يف السوق وزيادة وازن على االقتصاد الوطين من خالل أثره يف حتقيق التللتأمني آثار هناك
 باإلضافة إىل ،  كما أن التأمني يعترب كبديل عن االدخار، تاإلنتاجية وأثره على ميزان املدفوعا

 االستثمار ويعترب األداة لتجنب جتميد رؤوس يع االقتصادية وتشجاملشاريع لأنه يساعد يف متوي
   .)٥٠، ص م٢٠٠٨القره داغي، ( . األموال
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، هذا يقلل من القدرة   العاملون من دخلهم أقساط تأمني البطالةعخالل فترات الرواج يدف
أما أثناء فترات الكسل تصرف هلم التعويضات فتزيد القدرة الشرائية وهذه الظاهرة .  ائيةالشر

 ءاً ، كما أن التأمني ميتص جزةتبدو واضحة يف اتمعات الرأمسالية اليت تتعرض هلزات اقتصادي
فة ، إضا  يساهم يف حل مشكلة البطالةذا فرص العمل وها بأن يوفر هل،من احلالة اليت ال تعمل 

 نتيجة لزيادة األموال ، يةإىل قدرته على ختفيف حاالت التضخم اليت تصاحب التنمية االقتصاد
 مما يؤدي إىل زيادة ،  واخلدمات ملواجهة هذا الطلبسلعيف أداء املستهلكني  مع نقص ال

 شركات وجيه وت، األسعار وذلك عن طريق امتصاص جزء من هذه األموال يف صور أقساط
، عن طريق زيادة   االقتصاديةلتنميةا املشروعات صناعية لـحتياطات املتراكمة لديهالتأمني لال

 .  والطلبضوازن العرـا إىل تـ حتميؤدي مما ، اإلنتاج ليقابل النقود املتداولة يف السوق
   .)٥، صم٢٠٠٤أبو غدة، (
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 التأمني الطمأنينة واألمن عث، حيث يب اإلنتاج هاماً يف جمال زيادة تلعب شركات التأمني دوراً
 عند حلول تباً مردرار أو إ،  أو املستفيد مبلغاً من املال، ، فالتأمني يهيئ للمؤمن له للعامل

 ألن الرغبة يف احلصول على األمان رغبة أساسية غريزية لدى كل إنسان ؛ اخلطر املؤمن منه
ونظراً للثقة اليت يثبتها يف روح .  ن للمؤمن لهوليس من شك يف أن التأمني يقدم هذا األما

 األمان للمؤمن هلم حيقق التأمني ازدهار بح، ويص ة اجتماعية عامةـ، حيقق مصلح املؤمن هلم
 عناصر على افظة، ويصبح أداة لزيادة اإلنتاج يف اتمع فهو يؤدي إىل احمل االقتصاد القومي

ة ورؤوس ـة على عناصر اإلنتاج خاصة اليد العاملـظاإلنتاج يف اتمع فهو يؤدي إىل احملاف
   .)٦، صم٢٠٠٤أبو غدة،  (. األموال
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،  ه من صادرات ووارداتـتوي عليـ وما حي، ربز املعامالت الدوليةـإن ميزان املدفوعات ي
، إن  ادي للدولةيزان مدفوعات يوضح املركز املايل والوضع االقتصـارة أخرى فإن مـوبعب

تأثري التأمني يف ميزان املدفوعات يتمثل يف رصيد العمليات التأمينية اليت ختضع لعملية مقايضة 
 اجلهة املصدرة أنوما جيدر اإلشارة إليه .   التأمني الواردةوال وأح، بني أموال التأمني الصادرة

ية من خالل حتمل فروق سنوية  يستفيد ميزان مدفوعاا من اخلدمات التأمينالتأمينيةللخدمة 
 اجلهات ضات، وتكون مقبو  اليت قدمت إليها من طرف اجلهة املؤمنةمايةتعرب عن مثن احل

   .)٧، صم٢٠٠٤أبو غدة، ( .  اخلدمة التأمينية أقل من مدفوعاامناملستوردة للخدمة التأمينية 
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 ،ملخاطر اليت يتعرض هلا عن طريق االدخار يعتمد اإلنسان منذ القدم يف مواجهة خمتلف ا
 ، منتظمة ة وذلك بصف،  فيقوم بادخار جزء معني من دخله،وتكوين احتياطي هلذا الغرض 
 أو املرض أو عندما يتعرض ،  عند الشيخوخةهغ معني يستخدمـوذا الشكل يكون لديه مبل

عتمد على نفسه يف مواجهة  إىل وسيلة االدخار جتعله ياإلنسانإن جلوء .  حلوادث خمتلفة
 حيث جيد ، تقبلية واحلوادث مبا يدخره من مصادره املالية حلاجته املس، األخطار املختلفة

 ومساعدة من ، مدخراته اليت أدخرها حتت تصرفه عند وقوع اخلطر فتغنيه عن طلب املعونة
ة اجلدوى من الناحية  وعدمي، ، غري أن وسيلة االدخار قد ال تكون فعالة يف بعض األحيان الغري
 آثار هذه ة كفاية املدخرات إلزالمدىن مواجهة األخطار تتوقف على إ، حيث  العملية
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 قبل أن يكون اإلنسان طر إىل هذا يقع اخلاإلضافة، ب األخطار أو التخفيف منها بقدر اإلمكان
لة غري ل هذه األحوال يكون االدخار وسيـ ويف مث، دخر ما يكفي ملواجهة هذا اخلطراقد 
 إىل تعديل جزء من رأس ماهلا إذا ضطر، كذلك احلال بالنسبة للمؤسسات الكبرية اليت ت جمدية

.   وبذلك فإن نطاق نشاطها يتأثر كبرياً، اعتمدت هذه الوسيلة ملواجهة األخطار اليت يواجهها
 له توفر وجمدية من شأا أن الفةوعلى هذا األساس فكر اإلنسان يف طريقة أخرى تكون خم

 وهذه ، الهاألمن والضمان يف مواجهة األخطار اليت يتعرض هلا سواء يف شخصه أو يف م
 ، يتكفل بإزالة املخاطر املؤمن عنها عند وقوعها والذي التأمني ، ي أو الوسيلة هالطريقة

القره ( .  ويوجهها إىل الفائدة العامة، باإلضافة إىل أنه حيارب جتميد رؤوس األموال املدخرة

  .)٧٧، صم٢٠٠٨غي، دا
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،  أسهم( بل توقظها يف صورة متعددة ، ن شركات التأمني ال تكترت هذه األموالإحيث 
 على قبال وبالتايل املسامهة يف متويل املشاريع االقتصادية من خالل اإل، )، عقارات سندات

، وبالتايل حتقيق االستقرار   األفرادة مستوى معيش مما يترتب عنه رفع، دةـإقامة مشاريع جدي
، وبتجميع هذه  ويالحظ أن شركات التأمني تتحصل على أقساط من املؤمن هلم. االجتماعي

 مباشرة صادية املشروعات االقتل، فتقوم شركات التأمني بتموي األقساط تصبح أمواالً منظمة
ة العمومية ومنها ـ منها يف اخلزيناًجزءذي يضع ـ املركزي النك يف الباـوضعهأو عن طريق 

 كما أن شركات ، اجية، هذه األخرية تقوم بتمويل املؤسسات اإلنت ما تقترضها للبنوك الصغرية
 متكنها من تكوين ة نتيجة لتزايد املشاريع املمولة حتصل على األرباح كأموال جممعنيالتأم

ن هلم، وذا يكون هناك تبادل للمنافع وارتفاع احتياطات حتتفظ ا ملواجهة التزاماا جتاه املؤم
   .)٧٨، صم٢٠٠٨القره داغي، ( . فرص متويل املشاريع االقتصادية
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 اليت حيتمل وقوعها ختلفة األخطار اململواجهةيستطيع رجال األعمال جتميد جزء من رأمساهلم 
 نتيجة وقوع ،  اخلسائر املالية احملتملة وقوعهادـعيناً لتحقيق ضمان ض قسطاً مهم بدفعوذلك
 اليت ال تعتمد وسيلة التأمني تضطر إىل تعطيل جزء من رأمساهلا ملواجهة هذه نشأة ألن امل؛خطر 
   .)٩، صم٢٠٠٤أبو غدة،  (. إىل تعطيل االستثمارات دي مما يؤ، األخطار
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، فهو يقسم  التامني باعتبارات خمتلفة إىل جمموعة من األقسام )م٢٠٠٨ القره داغي،( قسم
) التأمني التجاري( التأمني وأساسه الذي يؤثر يف كيفية إدارته إىل تأمني بقسط ثابت ةباعتبار طبيع
  . )التأمني التباديل( التأمني التعاوين وهو غري ثابت يف الغالب بقسطوتأمني 

 تأمنيميكن تقسيم التأمني من حيث احملل الذي يتعلق به العقد إىل  إىل عقد التأمني وبالنظر
  . ، والتأمني على األشخاص  غرضه إىل تأمني من األضرارتبار، وبري وباع ، وجوي حبري
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  :  التأمني ذا  االعتبار إىل ما يلييقسم
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 ق حتقيق الربح عن طريه شركة مسامهة يكون غرضها األساس تقوم بلذي امنيوهو التأ
إجراء املقاصة بني املخاطر واألقساط الثابتة الواقعة على عاتق املستأمن يف مقابل حتمل ما يتحقق من 

،  أمني حيث تدفع مبلغ الت، ملستأمننين مع اـ دون تضام، خماطر تتحملها الشركة املؤمنة وحدها
  . وما يتبقى يكون خاصاً ا

 ��Wא�)&�و��א�):9?

 لتعويض ؛ هو أن تتعاون جمموعة من الناس بالتربع بدفع مبلغ إىل صندوق خاص م
 أن يقوم أهل السوق بإنشاء صندوق تعاوين من  :، مثل خسائر اخلطر الذي قد يتعرض هلا احدهم

 ،  يف صندوق للطوارئلغويرصد املب) تأمنيقسط ال( حبيث يقدم كل منهم حصته منه ، أمواهلم
حبيث يؤدي منه تعويض ألي مشترك منهم عندما يقع اخلطر الذي أسس الصندوق لدفعه كخطر 

  . السرقة أو االحتراق
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  . ي، والتأمني الرب  اجلويوالتأمني،  التأمني البحري : التأمني ذا االعتبار يقسم إىل

?9:(��O��  . هو التأمني على السفن واملراكب والبضائع اليت تنقل عن طريق البحر، أو النهر:  �א�$#

�وא�):9?*Pأو محولتها من   الطائرةاهو التأمني لتغطية أخطار النقل اجلوي اليت تتعرض هل:  �א ،
  . األشخاص والبضائع
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، والتأمني على   األضرارن منيـتأم:  يقسم التأمني باعتبار غرضه من مبلغ التأمني إىل
  . األشخاص

 من األضرار هو التأمني الذي يكون غرضه تعويض املستأمن عما يلحق به من ضرر فالتأمني
، على عكس التأمني  ، حيث ال ينظر فيه إال مقدار الضرر احلادث فعالً حتقق اخلطر املؤمن منهعند 
 املتفق عليه عند حتقق اخلطر دون النظر إىل حدوث الضرر مني األشخاص حيث يدفع مبلغ التأعلى
  . ارهأو مقد

،  ت ذمتهة اليت حلقـ يستهدف تعويض املستأمن عن اخلسائر املادي على األشياءالتأمنيو
 . ، أو هالك احملصوالت أو حنوها  أو السرقة، ريق احلدالتأمني ض: مثل 
 العملة وحنوها يف اال ويل واملصادرة ومنع حتميماالستثمار ضد خطر التأره احلديثة تأمني  صوومن

دويل ، ويف اال ال  يف البيع املؤجلاملشتري، أو  إعسار  التجاري وكتأمني البائع ضد خطر إفالس
  . التأمني على الصادرات لتشجيعها

�א%	�#���W�2�Oא��א�_א�)>�4'�$(-����W� �

  : ، وإىل تأمني اجتماعي ، أو املؤسسة حيث يقسم إىل تأمني خاص بالفرد

لذلك فهو اختياري من ،   محاية مصلحته اخلاصةيهدف املستأمن منه إىل  :�ص�אWوא�):9?
  . أمني لذلك يتحمل وحده أقساط الت، قوم به الفرد ملستقبله يـ إال يف بعض حاالت ـحيث املبدأ 

 تساهم ك، ولذل  الطبقة العاملةثل محاية مصلحة عامة مإىلفيهدف   :�א�B)�8-�):9?א�أما 
 الدولة على هذا وجتربهم ،  يف محايتهم من أخطار املهنةعمالاب األعمال والـالدولة مع أصح

 ينفرد وحده بدفع أقساط  اللـ كما أن العام،اء ـزيادة يف األعب أي حمل وتت، ه بم وتقو، نيالتأم
  .  معه يف ذلك الدولة وصاحب العملترك بل يش، التأمني

 أي تحمل، وت ويتميز التأمني االجتماعي لصاحل العمال واملوظفني بأنه الذي تقوم به الدولة
، بل تنظمه الدولة بقواعد آمرة  ، وأنه إجباري ال خيضع إلرادة األفراد وحدهم زيادة يف األعباء

 ،  املنظمة لعقود التأمني اخلاصاعد ال خيضع للقوأنه، كما  تصدرها تشريعات التأمينات االجتماعية
  . وال يستهدف االسترباح
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 بذلك قرار من جممع البحوث اإلسالمية حيث جاء يف ر فهو مشروع كما صدلذلك
 يف من نظام الضمان االجتماعي املتبع ا، وما يشاه مي احلكواشات نظام املع(ثاين مقررات مؤمتره ال
 ، )ائزة، ونظام التأمينات االجتماعية املتبع يف دولة أخرى كل هذا من األعمال اجل بعض الدول
 والتكافل الذي أمر به اإلسالم يف نصوص ، ألا من باب التعاون على الرب والتقوىوبرر ذلك 

  .  الشريعة، كما أنه ينسجم مع مقاصد كثرية

?9:(���J�8-����*אع�(Bא���W� �

وهو أن جتعل الدولة للموظف راتباً عند بلوغه سناً معينة أو بعد قضائه يف الوظيفة :  �א�)>�-����م
  .  مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهريةمدة معين

صابة هو أن جتعل الدولة أو من ينوب عنها للموظف تعويضات يف حالة اإل:  �א�B)�8-�א���8ن
  .  اقتطاع جزء من راتبه الشهريقابل م،  أو الشيخوخة،  أو العجز، باملرض
  . وهو أن تتكفل الدولة بتقدمي العالج للموظف املريض مقابل قسط شهري يدفعه:  �א�	#�א�):9?

�E�Wא�)�F��O�Gא�)&�و���א�):9? �

 مجعية ول يف جمموعة أ تتمث، ضعةمر التأمني التعاوين يف مرحلته األوىل بصورة مبسطة متوا
 النامجة عن اخلطر ار لتفادي األضرةتعاونية تتكون من جمموعة من األفراد ذوي حرفة أو جتارة حمدد

 أو أصحاب مهنة واحدة ، التجار من وعة أن يتفق جمم :، مثل  أو يهدد مهنتهم، الذي يهددهم
حدهم فيصرف منه أودع عند على التعاون بينهم من خالل وضع كل واحد منهم مبلغاً من املال ي

   .)٨١، ص م٢٠٠٨القره داغي، ( . محدهأ، أو حنو ذلك أصاب  عند وقوع خسارة أو حريق
وهو تعاون جمموعة من األشخاص ممن يتعرضون لنوع : ( هـمصطفى الزرقا بقولعرفه وقد 

 ليؤدي ةقدي، عن طريق اكتتام مببالغ ن من املخاطر على تعويض اخلسارة اليت قد تصيب أحدهم
   .)٤، صم٢٠٠٤أبو غدة، ( . )نهم عندما يقع اخلطر املؤمن منه مكتتب مأليمنها التعويض 

ة بصورة ـات البشريـارات والتجمعـوداً يف كل احلضـوهذا النوع يكاد يكون موج
، حيث ذكرت الدراسات االجتماعية واالقتصادية أنه صدر نظام يتعلق باخلسارة العامة  أو بأخرى
 الناشئ عن إلقاء جزء من شحنة السفينة يف رر، حيث قضى بتوزيع الضم .ق ٩١٦عام يف رودس 

 ، كما تشري الدراسات إىل  يف تلك السفينةشحونة امللبضائعالبحر لتخفيف محولتها على أصحاب ا
، ويف الصني منذ مخسة آالف  ، ولدى الفينيقني  التعاوين البسيط يف روما القدميةأمنيوجود هذا الت
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، ولدى اجلاهليني العرب حيث ذكر ابن خلدون أن العرب عرفوا ما يفهم منه مثل هذا التأمني سنة
ك ـاء والصيف على تعويض اجلمل الذي يهلـم يتفقون يف رحلة الشتـالبسيط حيث كان جتاره

، وكذلك   رأس مالهة، كل واحد منهم حسب نسب  أرباح التجارة الناجتة من الرحلةمنأو ميوت 
   .)٤، صم٢٠٠٤أبو غدة، ( . )أي كسدت أو هلكت( جتارته رت باتعويض من

 E�Wא�)�F��O�Gא�):9?�א�)&�و���Gu'����� - أ

ة على جواز التأمني التعاوين من حيث املبدأ إال إذا تعاملت ـ الفقهيعاتفق املعاصرون واام
  .  الربا وحنوه : مثل،  أو إدارته باحملرمات، شركته

أن العقد البديل الذي حيترم أصول ( : على) ٩/٢(٩الدويل رقم فقد نص قرار جممع الفقه 
، وكذلك احلال  التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم على أساس التربع والتعاون

  . ) التعاوينالتأمنيبالنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس 
بطة العامل اإلسالمي نذكره بنصه ع الفقهي  اإلسالمي التابع لراـوصدر قرار مفصل من ام

 على قرار جملس هيئة العلماء يف اململكة وافقةكما قرر جملس امع باإلمجاع امل: (...  ألمهيته
من جواز التأمني التعاوين بدالً عن التأمني  . هـ٤/٤/١٣٩٧تاريخ ب ٥١ رقم ة السعوديربيةالع

  : تيةالتجاري احملرم واملنوه عنه آنفاً لألدلة اآل

أن التأمني التعاوين من عقود التربع اليت ا أصالة التعاون على تفتيت األخطار واالشتراك :  א ول
 وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية ختصص ،  الكوارثزول عند ناملسؤوليةيف حتمل 
وال ، فجماعة التأمني التعاوين ال يستهدفون جتارة وال رحباً من أم  يصيبه الضررمنلتعويض 
   .  توزيع األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضررقصدون وإمنا ي، غريهم

، فليس عقود املسامهني   وربا النسأ، خلو التأمني التعاوين من الربا بنوعية ربا الفضل:  א�����
  .  ربويةالت وال يستغلون ما مجع من األقساط يف معام، ربوية

 التعاوين بتحديد ما يعود عليهم من النفع ألم  التأمنيإنه ال يضر جهل املسامهني يف:  א����!
ني التجاري فإنه عقد معاوضة ـ خبالف التأم،  وال مقامرة، ررـ وال غ، متربعون فال خماطرة

  . مالية جتارية

 أو من ميثلهم استثمار ما مجع من األقساط لتحقيق الغرض ، مهنيقيام مجاعة من املسا: �א��א�_
  .   بذلك تربعاً أو مقابل أجر معنيم سواء كان القيا، شأ هذا التعاونالذي من  أجله أن
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  :  الس أن يكون التأمني التعاوين على شكل شركة تأمني تعاونية خمتلطة لألمور اآلتيةورأي

 القيام مبختلف مسؤولية يترك لألفراد لذيااللتزام بالفكر االقتصادي اإلسالمي ا:  �وً�
،  ، وال يأيت دور الدولة إال كعنصر مكمل ملا عجز األفراد عن القيام به املشروعات االقتصادية

  . وكدور موجه ورقيب لضمان جناح هذه املشروعات وسالمة عملياا

 بالفكر التعاوين التأميين الذي مبقتضاه يستقل املتعاونون باملشروع كله من حيث لتزاماال:  ;���ً�
  . وع  إدارة املشرؤوليةمس ويذيتشغيله ومن حيث اجلهاز التنف

وإجياد املبادرات الفردية واالستفادة من  ،  األهايل على مباشرة التأمني التعاوينريبتد:  ;���ً�
، فال شك أن مشاركة األهايل يف اإلدارة جتعلهم أكثر حرصاً ويقظة على  البواعث الشخصية

قق بالتايل مصلحة هلم يف إجناح ون جمتمعني تكلفة تعويضها مما حيـ وقوع املخاطر اليت يدفعنبجت
 وقوعها قد ن أكما،   إذ أن جتنب املخاطر يعود عليهم بأقساط أقل يف املستقبل؛ التأمني التعاوين

  . حيملهم أقساط أكرب يف املستقبل

 الشركة املختلطة ال جيعل التأمني لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين  ورةإن ص:  א�&ً�
، وهذا   منها معهم حلمايتهم ومساندم باعتبارهم هم أصحاب املصلحة الفعليةكةر، بل مبشا منه

  . املسؤولية معه املتعاونون بدور الدولة وال يعفيهم يف نفس الوقت من ليشعرموقف أكثر إجيابية 
  :  األسس اآلتية أن يراعي يف وضع املواد التفصيلية للعمل بالتأمني التعاوينس الويرى

 وأن يكون باملنظمة أقسام ، املدن ة يكون ملنظمة التأمني التعاوين مركز له فروع يف كافنأ : א ول
كأن يكون هناك  ، ني وحبسب خمتلف فئات ومهن املتعاون، تتوزع حبسب األخطار املراد تغطيتها

 هناك قسم كون أن يأواخل ، ...   ضد العجز والشيخوخةتأمني للثان و، قسم للتأمني الصحي
 كاملهندسني حلرة ورابع ألصحاب املهن البة وثالثة للط،  للتجاروآخر ، مني الباعة املتجولنيلتأ

  . اخل ... واألطباء واحملامني

 والبعد عن األساليب ،  التأمني التعاوين على درجة كبرية من املرونةظمة مننأن تكو:  א�����
  . املعقدة

ا من لوائح ـترح ما يلزمهـ ويق، العملط رر خطـأن يكون للمنظمة جملس أعلى يق:  א����!
  . وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة
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 ، ، وميثل املسامهني من خيتارونه ميثل احلكومة يف هذا الس من ختتاره من األعضاء:  א��א�_
عب  وحفظها من التال،  سريهاسالمة واطمئناا على ، ليساعد ذلك على إشراف احلكومة عليها

  . لوالفش

�9�Wإذا جتاوزت املخاطر موارد الصندوق مبا قد يستلزم زيادة األقساط فتقوم الدولة :  א
  . واملشتركون بتحمل هذه الزيادة

 امع الفقهي ما اقترحه جملس هيئة كبار العلماء يف قراره املذكور بأن يتوىل وضع لس جمويؤيد
  .  يف هذا الشأناعة من اخلرباء املختصنياملواد التفصيلية هلذه الشركة التعاونية مج

القره  (.  قرار امعانتهى.  ) وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه، فيق ويل التوواهللا

   .)٨٤، ٨٣، ص م٢٠٠٨داغي، 

9
6*م�א�):9?�  -  ب�Fא�)&�و��E�W� �

 حدث معني  التعاوين بشكل عام يقوم على فكرة مفادها توزيع األضرار الناجتة عننيإن التأم
 ترك من حلت به الكارثة أن يتحمل نتائجها دل بةـعلى جمموعة من املتضامنني واملشارك

  . وحده

 أن صل، واأل ، واليت تدل على طمأنينة النفس وزوال اخلوف التامني مشتق من كلمة أمن
  .  )٤٢ ، املنريصباحامل (  .يستعمل يف سكون القلب

 ، ، إذا ضمنه كفل بالرجل وتكفلّ وأكفله إياه:  يقال.  انأما التكافل من الكفالة مبعىن الضم
�O�Gالقرآنيةوص ـك جاءت النصـ ذلوألمهية، ) ٥٣٦، املصباح املنري (املعاقد:  وא� ، 

���À...���� :  قوله تعاىلية، فمن النصوص القرآن ونصوص السنة النبوية حتث عليه �¿
Â��ÁÃÈ�����Ç��Æ���Å��Ä��É... ���� ) تعاىلولهوق.  )٢ية آ : املائدةسورة  : 

���� ...f��e��d��c��b��ag�� ...����)  ومن  )١٠٣آية  : آل عمرانسورة
 صوصاملؤمن للمؤمن كالبنيان املر: "  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـنصوص السنة النبوية قوله 

  . )متفق عليه(  ." يشد بعضه بعضاً
، يعرض الباحث بعض  ددةمتع) تعريفات(نظراً حلداثة التأمني التكافلي فقد وردت مفاهيم 

  : املفاهيم اليت وضعها اخلرباء يف هذا اال وذلك على النحو التايل
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 متالقية يف احملافظة على مصاحل تمع القوى اإلنسانية يف اكلهو طريقة من خالهلا تكون 
 . )١٩، صم٢٠٠٤البعلي،  (. ، أي جلب النفع للغري ودفع الضرر عنهم  ودفع الغررحاداآل

،   دقيقاً بني عدد من الناس معرضني مجيعاً خلطر واحدنظيماًتعاون منظم ت "  : أيضاً أنهوعرف
 على مواجهته بتضحية قليلة يبذهلا كل ميعحىت إذا ما حتقق اخلطر بالنسبة إىل بعضهم تعاون اجل

 . )٧، صم٢٠٠٩احلميد،  عبد (.  منهمه، يتالفون ا أضرار جسيمة حتيق مبن نزل اخلطر ب منهم
 من األشخاص باالشتراك يف نظام يتيح هلم التعاون يف حتمل الضرر وعة قيام جممه ذكر بأنكما

 . عون به من أقساطربرر من خالل ما يتـ للمتضناسبالواقع على أحدهم بدفع تعويض م
  . )٣، صم٢٠٠٤أبو غدة، (

ة هيئ "م ـ أنفسهيسمون ، صعبارة عن تعاون جمموعة من األشخا:  بأنه عرف كذلك
،   أثار األخطار اليت يتعرض هلا أحدهميف، على تال يتعرضون خلطر أو أخطار معينة"  املشتركني
 معني مبلغ، وذلك بالتزام كل منهم بدفع   األخطارذه عن الضرر الناتج من وقوع ههبتعويض

 ، وتتوىل شتراكال اد يسمى القسط أو االشتراك حتدده وثيقة التأمني أو عق، ععلى سبيل الترب
، يف   نيابة عن هيئة املشتركني،  التأمني واستثمار أموالهعملياتشركات التأمني التكافلي إدارة 

 أو مبلغاً معلوماً مقدماً باً األموال باعتبارها مضارهمقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذ
 .) ٣، صم٢٠٠٤حسان،  (.  أو مها معاًيالًباعتبارها وك

سبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف هذا السياق أن التأمني  وقد أوردت هيئة احملاهذا
التكافلي هو تقدمي احلماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر املفسد للعقود والربا وسائر 

 تكوين ا كلياً أو جزئياً لاًاشتراكات متربع) ستأمنامل( له ن، وذلك بتقدمي املؤم احملظورات
ية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر املؤمن ضده وما يتحقق من فائض بعد حمفظة تأمين

هيئة  (. محلة الوثائق) املستأمنني(التعويضات واملصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع على 

 . )م٢٠٠١احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية، 
،  قود اختيارية على سبيل التربع هي علييتضح من املفاهيم السابقة أن عقود التأمني التكاف

 ويستحق ، وأن املشترك الذي يدفع جلماعة يشتركون باقتسام املخاطر يدخل يف تلك اجلماعة
 اعتباره التأمني التكافلي بيت مال كن، كما مي من االشتراكات إذا حلت به مصيبة أو كارثة

م ـ ضرورة عندهكثرألل االجتماعي اـمصغر موعة من األفراد ترعى بعض جوانب التكاف
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، بل جمرد رفع الضرر  رادهـدف إىل حتقيق الغىن ألفـ، كما ال يه  إىل حتقيق الربحهدفال ي
  . الالحق م

ن كل مشترك يف التأمني التكافلي يقوم بدفع االشتراكات يكتسب صفة املؤمن له أ كما
يكون هلم ) لة الوثائقمح( ألصحاا ملك ات، وتكون تلك االشتراك  يف آن واحدهواملؤمن لغري

 االشتراكات ما تبقى من ادة لذا يتم إع؛ احلق فيها أو مبا تبقى منها يف اية املدة املتعاقد عليها
  . إىل محلة الوثائق) ويسمى الفائض التأميين(بعد دفع التعويضات للمتضررين 
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  :   تظهر عدة عالقات مالية تعاقدية أمههاةالسابقنتيجة لتطبيق املفاهيم 

 يتصل وما ا الشركة من خالل النظام األساسني اليت تتكون ـ املشاركة بني املسامهعالقة -
 . ، هي عقد املشاركة إذا كانت تديره شركة به

، أما من   هي عالقة الوكالة من حيث اإلدارةالوثائق بني الشركة وبني صندوق محلة العالقة -
 . تثمار، أو وكالة باالس الستثمار فهي عالقة مضاربةحيث ا

، والعالقة   بني محلة الوثائق وبني الصندوق عند االشتراك هي عالقة التزام بالتربعالعالقة -
 الصندوق بتغطية الضرر حسب ام عالقة التزهيبني املستفيد وبني الصندوق عند التعويض 

 . الوثائق واللوائح
 مهنيبني املسا:   األوىللعالقة انإت بشكل أكثر وضوحاً بالقول ميكن توضيح تلك العالقا

عقد ( وهي العالقة األساسية األوىل يف الشركة حيث تربطهم عالقة الشراكة ، أنفسهم
  .  واليت تنعقد نيتهم بإنشاء شركة رحبية هدفها ممارسة أنشطة التأمني التكافلي، )الشراكة

 بينهم القة حيث تعترب الع،  هيئة املسامهني وهيئة املشتركني بنيلعالقة العالقة الثانية فهي اأما
، يف نفس الوقت  ، فهي عالقة رحبية جتارية من جهة عالقة قانونية مركبة وذات طبيعة مزدوجة
 يف ما تستحقه هيئة املسامهني ل، أما العالقة الرحبية فتمث عالقة تكافلية تعاونية من جهة أخرى

 لصندوق ،  واالستثمارية،مالية نتيجة قيامها بأعباء اإلدارة التأمينيةمن أجور وأتعاب وعوائد 
،   إىل ربح بالدرجة األوىلدف ، ضةة حمـ رحبية جتاريقةار عالـ، فهي ذا االعتب املشتركني

وأما العالقة التكافلية غري الرحبية فتمثل فيما تقدمه هيئة املسامهني من قرض حسن بال فوائد 
 تعترب عالقة إحسان وتكافل ال ربح فيها عتبار والعالقة ذا اال، كنيملشتر ادوقلصاحل صن
  . باعتبار ذاا
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، حيث تعترب عالقة املشتركني   املشتركنيهيئة وني هي العالقة بني املشتركة العالقة الثالثبينما
ت املالية اليت من أبرز العالقا)  التكافليتأمنيصندوق ال( املشتركني يئةجتاه الشخصية املعنوية هل

:   هذه العالقة مهايف، ذلك أن أركان العقد وطرفية الرئيسني   نظام التأمني التكافليعليهايقوم 
، وصورة  ممثله بالصندوق التكافلي هليئة املشتركني) املؤمن(، وجهة التأمني  )املؤمن له (كاملشتر

 أو التعاوين بصفته مشاركاً ، التكافلي بدفع اشتراك التأمني كهذه العالقة املالية أن يقوم املشتر
، وهذه االشتراكات التكافلية إمنا تقدم دف التعاون  يف اهلدف التكافلي مع جمموعة املشتركني

، فالعالقة هنا مشاركة تكافلية   على  أحد املشتركنيواقعةواملشاركة يف ترميم األضرار ال
  . )٥، صم٢٠٠٩، اخلليفي ( عقد التربعمها، وحك تعاونية غري رحبية

رد دفعه واستالمه من قبل ـل وملكيته مبجـشتراك التكافلي عن ذمة العميال وينفصل ا، هذا
، وعندها ال حيق للمشترك  الصندوق التكافلي باعتبار أن له شخصية معنوية مالية مستقلة

 وملصلحة  من ذمته إىل ذمة الصندوق التكافليل انتقداملطالبة به باعتباره ق) املؤمن عليه(
 ظمت التكافلي ملا انتاالشتراك استرجاع ـ فنياً ونظامياً ـجمموعة املشتركني، إذ لو أُجيز 

،   وملا أمكن التعويل على حساباا املؤسسية يف مواجهة األخطار املتوقعة، ةأحوال الشرك
.  يهمويض املتضررين من املؤمن علوألفضى ذلك إىل اإلخالل بالغايات التكافلية ممثلة بتع

  . )٢٥، صم٢٠٠٩اجلرف، (
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:   البعض على التأمني التكافلي اسم التأمني التعاوين أو التأمني التباديل، فالتأمني  التعاوينيطلق
شتراك، ال، مببالغ نقدية على سبيل ا  خطر واحدهم، يتهدد هو اكتتاب جمموعة من األشخاص

، كما ويطلق على التأمني التكافلي اسم التأمني   من يتعرض للضرريؤدي منها تعويض لكل
 جمموع املشتركني يف تعويض األضرار النامجة عاون تعاونياً لتي، وقد مس  والتباديل معاًالتعاوين

  ) .٨، ص م٢٠٠٩األنصاري،  ( .عن املخاطر املؤمن منها اليت تلحق أحدهم
نهم حتمل األضرار اليت تلحق بأحدهم نتيجة حصول  أن جمموع املشتركني يتبادلون فيما بيأي

 ن، باعتبار أن كل عضو من هيئة املشتركني يف التأمني جيمع بني صفيت املؤم اخلطر املؤمن منه
 حتمل املشتركني يتبادلون فيما بينهم موع، أن جم ، ويسمى تأميناً تبادلياً لسببني مها واملؤمن له

حصول اخلطر املؤمن منه وكل عضو من هيئة املشتركية يف األضرار اليت تلحق بأحدهم نتيجة 
  .  له أو املستأمنواملؤمن بني صفيت املؤمن لغريه معالتأمني جي
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، هلذا يلجأ   حياة اإلنسان يف ماله أو بدنهصيب شك أن احلياة ال ختلو من كوارث وخماطر توال
، فقد يدخر بعض املال  ن خطر ما يتعرض إليه مواجهةاإلنسان إىل وسائل وقائية أو عالجية مل

، هلذا  ، ومن مث ال جيرب الضرر  أو جزئياًلياً، إال أن هذا املال قد يهلك ك  احلياةدارملواجهة أق
  .  إىل عون الغرينجلأ اإلنسا
ان ذاته يف ـأ مع نشأة اإلنسـ، وقد نش  بعض الباحثني أن التأمني أول ما بدا تعاونياًويرى

ة يف ـ، وحب اخلري والرغب اءـ لدوافع إنسانية أو فطرية كالسخ، إما فردياً صور بسيطة
، أو مجاعياً بني جمموعة من األفراد  ، أو عائلياً بني أفراد األسرة أو القبيلة الثواب األخروي

، مث تطور هذا التعاون بنوع من  املعرضني ملخاطر مشتركة نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية
، ومن حصيلة هذه   تأمني تعاونية يدفع أعضاؤها اشتراكات معينة يف صورة مجعياتتنظيمال

الزرقا،  ( . أعضائها أو مالهحد تتحمل اجلمعية أعباء األضرار اليت تقع على أراكاتاالشت
  . )١٢٧ص م، ١٩٨٢

، وهو   احلاجة كصورة من صور التعاون على اخلريإليه التأمني التعاوين يئته البسيطة دعت إن
وذكرت .  وهو أقرب أنواع التأمني  لفكرة التعاون.   التأمني على اإلطالقأقدم أنواع

 مليالدالدراسات اخلاصة بالتأمني أن أقدم صورة له كانت قد ظهرت قي القرن العاشر قبل ا
، وقد مضى بتوزيع م .ق ٩١٦ العامة يف رودس عام رةحيث صدر أول نظام يتعلق باخلسا
شحنة السفينة يف البحر لتخفيف محولتها على أصحاب الضرر الناشئ عن إلقاء جزء من 
  . )٦٦، ص م٢٠٠٠ملحم،(.  البضائع املشحونة يف تلك السفينة

 ابن خلدون يف مقدمته أن همن أقدم صور التأمني التعاوين عند العرب قبل اإلسالم ما ذكر
 الشتاء  ففي رحليت،  أكثر من صورة من صور املتعددةيفالعرب عرفوا تأمينات املمتلكات 

أي (نفق له مجل أثناء الرحلة يوالصيف كان أعضاء القافلة يتفقون فيما بينهم على تعويض من 
 بنسبة اًو نصيبـ بأن يدفع كل عضذلك وة الناجتة عن الرحلالتجارةمن أرباح ) يهلك أو ميوت

 على ما حققه من أرباح أو بنسبة رأمساله يف الرحلة حسب األحوال، كما كانوا يتفقون أيضاً
  . السابقة نفسهاطريقةمنهم نتيجة نفوق مجله بال) أي تكسد أو لك(تعويض من تبور جتارته 

  . )١٢٨، ص م١٩٨٢الزرقا، (
 أشكال التأمني التعاوين القدمية أيضاً ما كانت تفعله جمموعات التجار الذين كانوا من

هم على إنشاء مجعية يستوردون أو يصدرون من وراء البحار حيث كانوا بتفقون فيما بين
 أو نقص ،  أو عقد اتفاقية يترتب عليها أن يقوم األعضاء بتعويض من تصيبه خسارة، تعاونية
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، وقد دفعهم على ذلك ما كانوا يتعرضون إليه من األخطار اليت قد تصيب  يف رأس ماله
طلب ، فكان كل عضو منهم ي رؤوس أمواهلم ودخوهلم يف أي مرحلة من مراحل انتقال سلعهم

لغريه من أعضاء اموعة  معهم يضمن وهو يف نفس الوقت نفسه اءالضمان من جمموعة األعض
  . )٦٨، ص م٢٠٠٠ملحم، (.  أخطارهم
 وقد.   التأمني على أخطار بعضهم بعضاًبادلون اجلماعة املشتركون يف هذا التأمني يتفأفراد

 أساسه شركات التأمني دم أسست علىـتطور العمل بالتأمني التعاوين إىل مستوى متق
تعاقدية  وبصورة،   شركات متخصصةيه التأمني التعاوين فإدارة حيث تعمل على ، اإلسالمية
  . )٥٥، ص م٢٠٠٨القره داغي، (  .لة بني الشركة واملتعاقدين معها التزامات متبادتنشئ

 أخذ أشكاالً  حىتطور وت،  التكافلي من ضروريات اإلنسان منذ القدمأمني يتضح أن التبالتايل
 والتعاون بني كافة األطراف املشاركة ،  إطار جديد قائم على املشاركةإىل، حىت وصل  عديدة

  . يف هذا النظام حتت مسمى شركات التأمني التكافلي
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صورتني هلذا  بوجود )٦٢، صم٢٠٠٠ملحم، ( يـات التأمني التعاونـ أدبيات دراستشري
   : التأمني مها
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بقصد ) مجعية تعاونية( يشكل األفراد الذين يتعرضون إىل خطر معني مشابه جلمعية أو هيئة منه
، حبيث  أن يعاون بعضهم بعضاً يف اقتسام اخلسارة املالية اليت تقع ألي منهم خالل مدة االتفاق

) اجلمعية التعاونية( األخطار اليت أصابت األفراد بتقديروم املعنيون يف اية مدة االتفاق يق
  .  عليهاملستحق باقتسام تلك اخلسارة املالية ويدفع كل منهم املبلغ نويقومو
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شركة متخصصة بصفة الوكالة تسمى شركة التأمني  بسيط تتوىل إدارته اوين تع تأمنيهو
 مية وتتكون منهم اجلمعية العمو، شركة، ويكون مجيع املستأمنني مسامهني يف هذه ال اإلسالمي

، وفيه يقوم كل عضو من املشتركني يف التأمني بدفع  الذين بدورهم ينتجون جملس اإلدارة
 املشتركني ىدفع القسط مقدماً يسهل عل، على أساس أن   مقدماً عند االنضمامالتأمنيقسط 

  .  وحتقق اخلسارة، املتضررين مبجرد حدوث احلدثلألعضاءدفع التعويض 
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 قسط ويرد إىل كل عضو ما تبقى له من ال،  اية مدة التعاقد تقفل حسابات املشتركنيويف
ذا ثبت أن  أو يطلب منه مبلغ إضايف إ، املدفوع مقدماً إذا كان أكثر من نصيبه يف اخلسارة

، ويف هذه األنواع من التأمينات يراعي أن يكون  القسط املدفوع مقدماً كان غري كاف
   .لهاملشتركون فيه متشاني من حيث اخلطر املتعرض 

  :  التأمني التكافلي خبصائص متيزه عن غريه من أنواع التأمني األخرى وأمههادكما ينفر

 منيهذه من أهم اخلصائص اليت يتميز ا التأ :و املؤمن واملؤمن له لكل عضة صفاجتماع
 إذ يؤمن بعضهم ؛  إن أعضاء هذه التأمينات يتبادلون فيما بينهمث، حي  عن غريهليالتكاف

، واجتماع صفة املؤمن  بعضاً، فهم جيمعون بني صفتني يف نفس الوقت مؤمنون ومؤمن هلم
 األموال، ألن هذه  واالستغالل منتفياً، جيعل الغنب  واملؤمن له يف شخصية املشتركني مجيعاً

   .)١٠٨، ص م١٩٨٨ املطلب، عبد ( .ضوعة كأقساط مآهلا لدافعيهااملو

 اء يف توفري اخلدمات التأمينية لألعضكافليينحصر اهلدف يف التأمني الت:   عنصر الربحانعدام
 قيقئات إىل حت ممكنة ومبعىن آخر ال يسعى هذا النوع من اهليكلفة وبأقل ت، على أفضل صورة

 وليس التربع بنية التأمني، حيث يدفع املشتركون اشتراك  أي ربح من القيام بعمليات التأمني
وبناء عليه يتحدد اشتراك التأمني .   وذلك لدرء آثار املخاطر اليت قد حتدث، بنية حتقيق أرباح

احلماية التأمينية غ الكايف لتغطية النفقات اخلاصة بـلدى هذه اهليئات على أساس ذلك املبل
 أي فائض يعد دليالً على أن االشتراك الذي يتم حتصيله كان أكثر مما جيب قيق، وحت املقدمة
  .  )٦٩، صم٢٠٠٠ملحم،  ( .تتبع رد هذه الزيادة إىل األعضاء مما يس، تقاضيه

ملا كانت طبيعة مشروعات التأمني التكافلي تتطلب وجود  :  احلاجة إىل وجود رأس مالعدم
دد كبري من األعضاء ملقابلة خطر معني يتم فيه االتفاق على توزيع اخلسارة اليت حتل بأي ع

   .)١٠٨، صم١٩٨٨ املطلب، دعب ( . إىل رأس مالاجة مما يؤدي إىل عدم احل، عاًمنهم عليهم مجي

لى  الفكرة اليت تقوم عليها مشاريع التأمني التكافلي عتتعمد:   التأمني بأقل تكلفة ممكنةتوفري
 ، ح وذلك بسبب غياب عنصر الرب؛ توفري اخلدمة التأمينية ألعضائها بأقل تكلفة ممكنة

 أو مصروفات ، ، ال حيتاج األمر إىل وسطاء ة وغريهاـ اإلداريتواخنفاض تكلفة املصروفا
  .  مثل الدعاية واإلعالن، أخرى
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 إىل طبيعة كل منهما د تعوالتجارييد يف أوجه اخلالف بني التأمني التعاوين والتأمني  العدهناك
  : ، وفيما يلي أهم أوجه تلك االختالفات والعالقة اليت تنشأ مع الغري
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 كل من املستأمن وشركة التأمني بوصفها مهايكون أطراف العقد يف عمليات التأمني التكافلي 
، فيتمثل دور شركة التأمني بتنظيم وترتيب وإدارة التعاقد بني املستأمنني   عن املستأمنوكيالً

 بأسلوب لي املتحققة يف صندوق التأمني التكافالتأمني التأمينية وأموال عملياتأنفسهم وإدارة ال
 ميف من املستأمنني تكون ملكاً هل، واألقساط اليت تستو شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم

   .)١٥، ص م٢٠١٠صباغ، (
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 اليت جتري يف شركات التأمني التكافلي يف ليات جلميع األنشطة والعمائيةتتمثل املرجعية النه
 وإعادة التأمني واالستثمار  التأمنيعمليات، وذلك يشمل  أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
يف حني أن .  املعامالتالتأمينية وتوزيعها وغريها من  لفوائضوالتعويضات وقواعد احتساب ا

 اصة واألعراف اخللتشريعاتختضع إىل ا) التقليدي(املرجعية النهائية لشركات التأمني التجاري 
، واليت هي بطبيعة احلال ذات أصل تقليدي جتاري حمض ينسجم مع  بالتأمني يف كل دولة
  . )١١، ص م٢٠٠٩اخلليفي،  ( .ي بصفة عامةالية يف العمل التجارفلسفة املدرسة الرأمس
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 ويصرف ،عند حدوث ضرر ألي من املستأمنني تتم عملية التعويض وفقاً لنظام التأمني التكافلي
التعويض من جمموع األقساط املتاحة بصندوق محلة الوثائق فإذا مل تكن األقساط كافية يف 

 إذ ؛ ضزيادة االشتراكات للوفاء بالتعويض مل يقع التعويالوفاء بالتعويضات طلب من األعضاء 
فهناك التزام بالتعويض ) التقليدي(أما التأمني التجاري .   تعاقدي بالتعويضامليس هناك التز

 ملخاطرة األصل املؤمن عليه ركةويترتب على هذا االلتزام حتمل الش.  مقابل أقساط التأمني
، ولكن هذه املعاوضة ال تسمح   من العقد هو املعاوضةفدلذا كان اهل.  مننيدون سائر املستأ
.   الشركةسرت وإن ربح املستأمن خستأمن، بل إن رحبت الشركة خسر امل برحب الطرفني

   .)٢٤، ص م٢٠٠٩العازمي،  (ح أحد الطرفني مقابل خسارة اآلخرفهي معاوضة تتضمن رب
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 وتكافل ال يقصد به الربح ربعات التأمني التكافلي عقد تإن العقد بني املشتركني يف شرك
بينما العقد يف شركات التأمني .  ، والعقد بني املشتركني واملسامهني عقد مضاربة ابتداء
بقصد الربح، ويف الوقت الذي ) املسامهني( فهو عقد معاوضة بني املشترك والشركة ريالتجا

 ليعلى الربا والغرر واجلهالة فإن التأمني التكاف) تقليديال(يشتمل فيه العقد يف التأمني التجاري 
 ، وعلى فرض وجود الغرر واجلهالة فال يؤثر فيه جهالة أو غرر.  كال يوجد فيه شيء من ذل

  . )١١٢ ص ،م٢٠٠٠ملحم،  (عات جتوز حىت مع اجلهالة والغررألن عقود الترب
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 حسابات : التأمني التكافلي على قسمني خمتلفني من احلسابات مهايقوم اهليكل املايل لشركة 
، وحساب املشتركني املؤمن عليهم   وميثل نظامياً رأس مال الشركة، )محلة األسهم(املسامهني 

، وقد يعرب عنهم بصندوق  دوق التأمني التكافليـل نظامياً نظامياً صنـ وميث، ) الوثائقةمحل(
فإنه ال يوجد ) التقليدي(بينما يف شركات التأمني التجاري .  كني وصندوق املشترسامهنيامل
  .  واحدق وأموال املسامهني كل يف صندو، التأمني بني أموال اشتراكات رقف
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ار عدم وقوعها ـ ألن آث؛  التكافلي حريص على عدم وقوع احلوادث يف التأمنيلوثيقةحامل ا
 وعلى باقي املستأمنني ،  الفائض وتوزيعه عليهرجاعث استـود عليه من حيأو التقليل منها تع

،  طـ ألنه دفع القس؛ فال يهمه ذلك) التقليدي( التجاري ني يف شركات التأم، أما املستأمن
   .)٢٢، ص م٢٠٠٩داغي، القره  ( .ليه شيء سواء صدر منه حادث أم الولن يرجع إ
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، فليس غرض الشركة حتقيق أي   التكافلي إىل حتقيق التعاون فيما بني املشتركنييهدف التأمني
د مما يتبقى منها ـ، وال تستفي ل يف ملكيتها أبداًـ ألن األقساط ال تدخ؛ ربح من التأمني نفسه

،  ، وليس للشركة ، وما تبقى فهو له اب التأمنيـ ألن األقساط تبقى خاصة حبس؛ مهما بلغ
دف من التأمني التجاري هو ـلكن اهل.  اد منهـ ألا ال تستفي؛ الغ يف األقساطولذلك ال تب

، حبيث إذا زادت أقساط  ، وحتقيق الربح من عمليات التأمني االسترجاع من التأمني نفسه
، ولذلك   رحباًا وتعتربه، التأمني عن املصاريف والتعويضات فإن هذه الزيادة تبقى للشركة

  . )٢٥، ص م٢٠٠٩داغي، القره  ( .ر األقساط كانت ملصلحتها يف تقديكلما زادت
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 حيث هناك عدة ، لتأمني وليس بتكلفة ا،  املعلوم أن عملية التسعري تتأثر بأسعار الظلمن
ة التأمني ـى شركات صناعـة الرقابية علـعوامل تؤثر على عملية التسعري منها اهليئ

  . واملنافسني وغريهم

 �4d �Wط�א�)��8�א���u!�-*א93@

ي واخلاصة ـ التكافللتأمنيات اـ ا إدارة شركومـإن عوائد النشاطات االستثمارية اليت تق
، بينما أي   إىل حساب التأمني بعد استقطاع حصة الشركة كمضاربدبصندوق املشتركني تعو

قنطقجي،  ( .تعود للشركة التجارية فقط) قليديالت(عوائد حتققها شركة التأمني التجاري 
  . )٣٢، ص م٢٠٠٨
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،  إن ما يسمى بالفائض يف التأمني اإلسالمي ليس له اسم وال حقيقة يف التأمني التجاري
،   واملصاريف واملخصصاتات وعوائدها بعد التعويضساطوالفائض هو الفرق املتبقي من األق

، وما يسمى بالفائض يف التأمني  )لة الوثائقمح( على املشتركني عضه، أو ب  كلهفحيث يصر
 ويصرف للمشتركني، يسمى يف التأمني التجاري رحباً ، اإلسالمي الذي ملك حلساب التأمني

  . )٢٥، صم٢٠٠٩داغي، ( ، ويدخل ضمن أرباحها اصاً للشركة وإيراداً يعترب ملكاً خ، أمينياًت
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 التأمني التكافلي أحدمها خاص حبمله اطيات واملخصصات يف حسابان منفصالت لالحتيوجدي
، فإن أُخذت هذه االحتياطيات واملخصصات من أموال  واآلخر خاص باملسامهني ، الوثائق

، وذلك خالفاً لالحتياطيات  ، وإن أخذت من محلة الوثائق فهي لصاحلهم املسامهني فهي هلم
  . ألا مجيعاً لصاحل املسامهني؛فصل بينها حيث ال يوجد لتجاريواملخصصات يف التأمني ا

  . )٣٤ ص م،٢٠٠٨، قنطقجي(
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 ال يهدف إىل حتقيق أرباح حيث يعاد توزيع الفائض التأميين بعد لتكافليمن املعلوم أن التأمني ا
 أن التأمني التجاري يعود صايف رحبه إىل حنيخصم االحتياطيات الواجبة على املشتركني يف 

  . )املسامهني(ؤسسني امل
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  :  مهاقلتني اإلسالمي هو عبارة عن حسابني وذمتني ماليتني مستمنيرأس املال يف التأ

 إضافة ، وعةاليت تتكون من رأس املال املدفوع وعوائده املشر) املسامهني( ذمة الشركة : א ول
واُألجرة اليت حتصل .   فقطملسامهني أموال اائد عوإىل املخصصات واالحتياطيات اليت تؤخذ من

، وإذا مل تكن بأجر  عليها الشركة يف مقابل إدارا حلساب التأمني إذا كانت الوكالة بأجر
د املضاربة بني الشركة ـق عن طريق عقـة من الربح احملقـفتتحصل الشركة على نسب

  . وحساب التأمني

أمني اليت تتكون من أقساط التأمني وعوائدها وأرباحها من  الذمة املالية حلساب الت: وא�����
بينما تكون .   التأمنياباالستثمارات واالحتياطيات واملخصصات الفنية اليت أخذت من حس

 ويشتمل رأس املال املدفوع وعوائد ،  املالية يف التأمني التجاري مكونة من حساب واحدلذمةا
ة املتبقية بعد خصم التعويضات وهذه الذمة املالية هي رأس املال وفوائده واألرباح التأميني

 من املصاريف  سواء أكانت ختص النشاط التأميين أم غريه،ركة كل التزامات الشعن املسؤولة
  . )٢٧، ص م٢٠٠٩داغي ،  ( .والتعويضات
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أمني التكافلي يتحملون هذا  عجز يف حساب املشتركني فإن جمموعة املشتركني يف التوععند وق
، أو عن طريق تكوين احتياطيات أو عن طريق القرض  العجز عن طريق األقساط املستقبلية

.   مسامهو الشركة وحدهميتحملهأما التأمني التجاري ف.  احلسن من حساب املسامهني
   .)٣٦، ص م٢٠٠٨قنطقجي، (
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يوجد يف اململكة العربية السعودية مؤسستني حكوميتني تقدم خدمات التأمينات االجتماعية 
  :  بالصورة والكيفية اليت سبق شرحها يف تقسيمات وأنواع التأمني ، وهذه املؤسسات هي
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هـ ١٣٨٩/ ٦/٩ وتاريخ ٢٢/ رقم مكي امللملرسوم االجتماعية مبوجب االتأمينات نظام صدر
رع األخطار املهنية ـبق فـهـ وط١٣٩٣م وطبق يف شهر حمرم ١٥/١١/١٩٦٩املوافق 

هـ ٣/٩/١٤٢١ وتاريخ ٣٣/ امللكي رقم مرسومهـ وعدل النظام بامل١٤٠٢/ ٧/ ١يف
 . م١/٤/٢٠٠١ وافق هـ امل١/١/١٤٢٢م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من٢٩/١١/٢٠٠٠املوافق 
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 نظام ام لتقوم على تطبيق أحك؛ التأمينات العامة للتأمينات االجتماعية سسة املؤوأنشأت
 ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ تماعيةالتأمينات االج

 ،  من املشتركنيستحقنيالتعويضات للم وصرف . وحتصيل االشتراكات من أصحاب األعمال
  .ة  أسررادأو أف
 مؤسسة عامة حكومية هلا استقالهلا املايل واإلداري اعية العامة للتأمينات االجتماملؤسسةإن 
 . وزير العمل رئيساَ للمجلس:   هم،  مكون من أحد عشر عضواَة عليها جملس إدارفويشر
 الثة، وث  واملالية، والصحةمل،عضاء ميثلون وزارات الع أثة وثال.  املؤسسة نائباَ للرئيسوحمافظ

 وثالثة أعضاء من ، أعماهلمأعضاء من املشتركني يف النظام من ذوي الكفاءات العليا يف 
وعشرين مكتباَ   وواحد، ، وتزاول املؤسسة نشاطها من خالل املركز الرئيس أصحاب العمل

  .  مناطق وحمافظات اململكةلفيف خمت
التأمينات االجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل االجتماعي اليت يقدمها اتمع  نظام يعد

ن على بند األجور يف و العامل كذلك،  ويقوم على رعاية العاملني يف القطاع اخلاص، ملواطينه
م العمل بسبب التقاعد ـ بعد تركهةـرمياة كـ وألسرهم حي،  ليوفر هلم؛ القطاع احلكومي

 بإصابات عمل أو أمراض مهنية ابني العناية الطبية للمصكذلك و، أو الوفاة ، العجزأو 
  .  الالزمة عند حدوث عجز مهين أو وفاةويضاتوالتع
، أن عدد  هـ١٤٣١ للتأمينات االجتماعية لعام العامة التقرير السنوي للمؤسسة أظهر قد

 بلغت حنون اريةة استثم بتكلفركة ش٦٢الشركات السعودية اليت تستثمر فيها املؤسسة بلغ 
 بلغ عدد املشتركني يف املؤسسة ممن هم على رأس العمل خالل العام افيم.   مليار ريال٤٦

ئة  يف امل٩,١اص بزيادة  يف املئة من القطاع اخل٩٦,٦،   مليون مشترك٤,٧نفسه أكثر من 
،  لتقريروأوضح ا.   مشتركاً سعوديا٨٥٢,٣٩ً، من بينهم  هـ١٤٣٠مقارنة بالعام األسبق 

،  ، سندات  نقديةتة من استثماراتوزع من جماالت االستثمار الرئيسأن استثمارات املؤسسة ت
، مبيناً أن املؤسسة تعتمد يف إدارة استثماراا  إضافة إىل االستثمار العقارية ، ، وأسهم قروض

سات  مت إعدادها يف ضوء خربات متراكمة بعد درا، على خطة إستراتيجية طويلة األجل
، ويف الوقت نفسه حماولة حتقيق عائد جمز ميكن املؤسسة   فيها جتنب املخاطرةعى روستفيضةم

  . دية على االستثمارات احمللية ايز مع الترك، دينمن الوفاء بالتزاماا جتاه املشتركني واملستفي

 رايوم من كبـ وتعد ال،  اململكةاخلحبسب التقرير حترص املؤسسة على االستثمار د
 خاصة يف قطاعات الصناعة ، ، فشملت استثماراا أغلبية البنوك والشركات املستثمرين
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ويعد .  ، إضافة إىل مسامهتها يف عدة شركات يف القطاع الصحي واألمسنت واالتصاالت
 خاصة بعدما شهدت ، كائزه رمناالستثمار العقاري أحد أساسيات االستثمار وركيزة مهمة 

 ، الوطين ودعماً لالقتصاد ،ومواكبة هلذا التطور.  رانياً واقتصادياً كبريين تطوراً عمململكةا
 ١٣، وقد بلغ عدد املباين القائمة   مبان مملوكة بالكامل هلاعدةقامت املؤسسة باالستثمار يف 

ة يف اململكة ما بني جممعات سكنية وجتارية ومشاريع استثمارية ناطق الرئيسمبىن موزعة على امل
  .  وحتت التصميم،، إضافة إىل عدة مبان حتت التنفيذ اوزت تكلفتها ملياري ريالضخمة جت

 وركيزة مهمة من ركائزه خاصة بعدما ، يعد االستثمار العقاري أحد أساسيات االستثمار
  . ريين عمرانياً واقتصادياً كبوراً اململكة تطشهدت

ستلمون معاشات شهرية زاد وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة أن عدد املستفيدين الذين ي
.   مليون ريال شهريا٦٩٨ً ألف مستفيد حيصلون على معاشات تزيد قيمتها على ٢٥٣ ىعل

وبلغت القيمة اإلمجالية ألنواع املنافع اليت قدمتها املؤسسة للمستفيدين خالل الفترة نفسها 
قيمة التراكمية ، لترتفع بذلك ال% ١٤,٤ أكثر من لغت مليار ريال بنسبة منو ب٧,٩أكثر من 

  .  ريالليار م٦٤,٥ إىل أكثر من فيدينللمبالغ اليت صرفتها املؤسسة للمست
 املاضي عام ميثل مكتب املنطقة الشرقية النسبة العظمى للمبالغ املصروفة يف ال ،وفقاً للتقرير

قيمة ، ب من مجلة املبالغ املصروفة جلميع املكاتب% ٢٨,١ملنافع التأمني لفرع املعاشات بنسبة 
 الكربى ذات األعداد الكبرية من املشتركني واألجور شآت لوجود املن؛يالجتاوزت ملياري ر

 كما ميثل عدد املشتركني يف املنشآت الفردية واملنشآت احملدودة األعلى من جمموع  .املرتفعة
 على الكيانات القانونية األخرى بنسب ، وبقية املشتركني موزعني %٨٢,٤املشتركني بنسبة 

 ، اضة الثالثة الرينشآت احملدودة يف املكاتب الرئيسفيما يتركز معظم املشتركني يف امل. مقاربة
  . ، إضافة إىل مكتب حمافظة اجلبيل ، والدمام جدة
،   وبني التقرير، %١٧,٢ أكثر املنشآت منواً هذا العام هي املنشآت احملدودة بنسبة دفيما تع
 مشترك فأكثر، ٥٠٠ون يف املنشآت ذات الـ من جمموع املشتركني يعمل% ٤١,٩أن 
 مشتركاً ميثل ٢٠ اليت يعمل فيها أقل من بينما ، ودة يعملون يف منشآت حمدمنهم% ٥٤و

 من آت، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد املنش  املشتركنيعمن جممو% ٢١,٦عدد مشتركيها 
 متوسط عدد املشتركني ، كما يبلغ من جمموع املنشآت% ٨٨,٧ نفسها البالغة نسبتها الفئة
 سنة النسبة ٤٤ـ٢٥وتشكل الفئة العمرية ما بني سن .  مشتركا٢٠ً كل منشأة حنو يف
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 رى يتوزعون على الفئات العمرية األخيةمن جمموع املشتركني، والبق% ٦٨,٥العظمى بـ 
  . بنسب متفاوتة
% ٨,٩لغت  بنسبة منو بتركنيمن جمموع املش% ٩٦,٦ الذكور نسبة شتركنيميثل عدد امل

وميثل إمجايل عدد املشتركني .  %١٤,٩مقابل نسبة منو لعدد املشتركات اإلناث بلغت 
، ويف   مشتركة واحدة فقطىل مشتركاً إ٢٨الذكور نسبة إىل عدد املشتركات اإلناث حنو 

 ٣٢، ويف القطاع اخلاص حنو  القطاع احلكومي ستة مشتركني إىل مشتركة واحدة فقط
 ٣٧٣٥وبلغ عدد املشتركني املسجلني اختيارياً الفعليني .   فقطاحدةة و إىل مشتركاًمشترك
 ، يارياًمن جمموع املشتركني اخت% ٦٣,٥ة الثالثة ، تبلغ نسبتهم يف املكاتب الرئيس مشتركاً

 بنسبة من جمموع املشتركني اختيارياً ىفيما يستحوذ مكتب منطقة الرياض على النسبة العظم
٢٧,٤% .  

 امفيدين من نظام تبادل املنافع بني نظامي التقاعد املدين والعسكري ونظوصل عدد املست
 لالستفادة بأكرب قدر ممكن من مدد خدمام التأمينات االجتماعية الذي يتيح اال للمواطنني

  .  مستفيدا٩٣٦٠٨ًيف كال النظامني 
 السعوديني أكرب أوضح التقرير أن الفرق الكبري بني احلاالت يعود لكون عدد املشتركني غري

.   غري سعودي لكل مشترك سعودياًمشترك ٤,٦ السعوديني بواقع ركنيبكثري من عدد املشت
 : إىل أن النشاط االقتصادي يف اململكة يرتكز إىل ثالثة أنشطة وهي"  تأميناتال" ولفت تقرير 
 جمموع من% ٨٠,٨، ونشاط الصناعات التحويلية اليت شكلت  ، والتجارة التشييد والبناء

من إمجايل عدد % ٩٢,٩كما تشكل املنشآت الفردية ما نسبته .  املنشآت اخلاضعة للنظام
 بقية الكيانات على املتبقية ةوتتوزع النسب% ٤,٩املنشآت ، تليها املنشآت احملدودة بنسبة 

  ،%١٧,٢ احملدودة بنسبة النمو الكربى بلغت املنشآت، فيما حظيت   األخرىنيةالقانو
وتستحوذ املنشآت اليت يعمل فيها أقل .   منشأة٢٤٢٥٧٩نشآت املشتركة بالنظام وعدد امل
 األخرى بنسبة ركني توزيعها من بني فئات املشت مشتركني على النصيب األكرب يفمخسةمن 

 وبنسبة منو هي األعلى من بني مجيع الفئات حيث بلغت ، من جمموع املنشآت% ٥٥,٥
تتركز املنشآت يف املكاتب و.   هلذه الفئةنشآتملستمرة للم، مما يدل على الزيادة ا %١٣,٣
.  مكتباً ٢٢والباقي يتوزع على بقية املكاتب البالغ عددها  ،% ٣٩,٩ة الثالثة بنسبة الرئيس

  . هـ مكتباً للتأمينات االجتماعية يف حمافظة الدوادمي١٤٣٠وافتتحت املؤسسة عام 
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بلغ عدد املشتركني على رأس العمل يف اية  : اص املشتركني يف القطاعني احلكومي واخلتوزيع
منهم وهذا % ٩٦,٦، ميثل القطاع اخلاص  اًـمشترك) ٤,٧٨٨,٢٧٥(هـ ١٤٣١عام 

  . يتماشى مع نسبه عدد املنشآت يف القطاع اخلاص إىل جمموع املنشآت

�'d��א%epa?��5א�>��-?�אGH*��9وא�Wص7*ز(_�BF١�Eول� �

 `8*عא א�Wص אGH*�9 א�>��ع

 ٤,٧٨٨,٢٧٥ ٤,٦٢٣,٤٧١ ١٦٤,٨٠٤  املشتركنيعدد

 ١٠٠,٠ ٩٦,٦ ٣,٤  املئويةالنسبة

% ١٧,٨بلغت نسبة املشتركني السعوديني يف هذا العام  :  املشتركني حسب اجلنسيةتوزيع
ن غري وأما املشترك،  %٧,٨ عن العام السابق بلغت ةمن جمموع املشتركني بنسبه زياد

  . من جمموع املشتركني% ٨٢,٢ما نسبته السعوديني فيمثلون 

، مقابل  %٨,١ عن العام السابق بنسبة السعودينيويف القطاع اخلاص زاد عدد املشتركني 
، وبلغت نسبة النمو يف إمجايل  %٩,٣ غري السعوديني بلغت نسبتها كنيزيادة يف عدد املشتر
  . مشترك) ٣٩٧,٨٢٨ (عددب% ٩,١عدد املشتركني 
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 ٧,٥ ٤,٠٣١,١٤٦ ٣,٢٦٥,٩٢٢ ٧٦٥,٢٢٤ هـ١٤٢٩

 ٨,٩ ٤,٣٩٠,٤٤٧ ٣,٦٠٠,١١٥ ٧٩٠,٣٣٢ هـ١٤٣٠

 ٩,١ ٤,٧٨٨,٢٧٥ ٣,٩٣٦,٢٣٦ ٨٥٢,٠٣٩ هـ١٤٣١

من جمموع % ٩٦,٦بته يتمثل عدد املشتركني الذكور ما نس:   اجلنسب املشتركني حستوزيع
 ناثمقابل نسبه منو لعدد املشتركات اإل% ٨,٩املشتركني بنسبه منو عن العام السابق بلغت 

 املشتركات ددـعة إىل ـني الذكور نسبـ إمجايل عدد املشتركوميثل،  %١٤,٩بلغت 
مشتركني ) ٦(، ويف القطاع احلكومي   فقطدهمشترك إىل مشتركة واح) ٢٨(اإلناث حوايل 

 إىل مشتركة امشترك) ٣٢(ي ـاع اخلاص حوالـ، ويف القط طـ مشتركة واحدة فقإىل
  . فقطواحدة 
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 ٤,١٤٠ ٦,٠٨٢ احلكومي

 ١,٥٧٥ ٥,٨٤٨ اخلاص

 ١,٥٨٠ ٥,٨٩١  العاماملتوسط

 غري املشتركنيريال بينما ) ٥,٨٩١(توسط األجر الشهري للمشتركني السعوديني  ملغيب
  .  ريال) ١,٥٨٠(السعوديني يبلغ متوسط األجر الشهري هلم 

  .  مشترك) ٣,٧٣٥( اختيارياً الفعليني يف هذا العام سجلنييبلغ عدد املشتركني امل
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 ١٠,٢ ٧,٣ ٣٤٧,٩٦٣ ٢٥ من أقل

٩,١ ٦٨,٥ ٣,٢٧٨,١٩٦ ٤٤ -٢٥  
٧,٢ ١٧,٢ ٨٢٤,٩٧٥ ٥٤ - ٤٥ 

١٢,٦ ٦,١ ٢٩١,٥٦٩ ٦٤ - ٥٥ 

 ١٢,١ ١,٠ ٤٥,٥٧٢  فأكثر٦٥

�'d�7*ز(_�BF٥�Eول�B א����O�R4u�?epa%א�� �

���O�B د �א�-?epa%א� �א��$4�א%�*(� �א��$4�8�* 
 ١٠,٤ ٢٠,٣ ٩٧٣٦٠٩ ٥٠٠ من أقل

 ٦,٩ ٣٣,٠ ١٥٧٧٨٥٤ ٩٩٩ ـ ٥٠٠

 ١٠,١ ٢٩,٢ ١٤٠٠٩٠٥ ٢٩٩٩ ـ ١٠٠٠

 ٩,٧ ١٢,٧ ٦١١٣٨٨ ٩٩٩٩ ـ ٣٠٠٠

 ١٠,٠ ٤,٧ ٢٢٤٥١٩  ـ فأكثر١٠٠٠٠

% ٥٣,٧ريال حيث ميثلون ما نسبته ١,٠٠٠ غالبية املشتركني يف فئات األجر أقل من تتركز
  . عن العام السابق% ٨,٢ منو بلغت  بنسبةمن جمموع  املشتركني
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 التأمينية احلكومية العاملة يف اململكة العربية السعودية ، ملؤسساتحدى اإ مؤسسة التقاعد تعترب
هـ ١٣٧٨عام "  مصلحة معاشات التقاعد " املؤسسة العامة للتقاعد حتت مسمى أنشئت
  .  يف نفس العام لصادرمن نظام التقاعد ا"  ٨  "دةاملام ، وذلك مبوجب ١٩٥٨املوافق 

هـ ويغطي هذا ١٣٦٤ عام أول نظام للتقاعد يف اململكة العربية السعودية قد صدر كان
 حني أنفرد كل نظام من  املدنية والعسكرية يفاخلدماتهـ ١٣٧٨النظام ونظام التقاعد لعام 
ا ـ األنظمة يف جمملهوهذه ،رى ـدون أخة خدمة ـ ذلك مبعاجلبعدأنظمة التقاعد الصادرة 

 يف امليزانية العامة تبممن يشغلون مرا" املدنيني والعسكريني"إمنا تشمل فقط املوظفني السعوديني 
.  لنظام التقاعد سوبيهاللدولة أو ميزانيات اهليئات العامة اليت ينص نظامها على خضوع من

 ، ارية العامة وباالستقالل اإلداري واملايلتتمتع املؤسسة العامة للتقاعد بالشخصية االعتب
وترتبط إدارياً بوزير املالية ومقرها الرئيسي يف مدينة الرياض ، ومبوجب هذا التنظيم فقد آلت 

 ه وااللتزامات املترتبة عليه مبوجب انظمقاعدإىل املؤسسة مجيع احلقوق املترتبة لصندوق الت
 التقاعد املدين والعسكري ولس الوزراء أنظمةتنفيذ تتوىل املؤسسة .التقاعد السابقة واحلالية

ىل املؤسسة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد ، كما له أن يعهد إليها بإدارة صناديق إأن يعهد 
 منهم بعد انتهاء خدمام الوظيفية حبسب ستفيدين وامل،  والعسكرينيملدنينيادخارية للموظفني ا

جتماعي وحتقيق التواصل بينهم وبني فئات البدأ التكافل اما يقرره نظام التقاعد ، ووفقاً مل
اتمع يف خمتلف نشاطاته مبا حيقق االستفادة املشتركة للمتقاعدين واألفراد واملؤسسات ، 

ة للمؤسسة سعياً إىل ـة املوارد املاليـوللمؤسسة يف سيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي ، تنمي
ن وفقاً ـة باملتقاعديـ والتزاماا دعم النشاطات اخلاصسسةملؤ التوازن املايل بني موارد احتقيق

   .ملا حتدده اللوائح
 السنوي أن عدد املتقاعدين منذ صدور اإلحصائي املؤسسة العامة للتقاعد يف تقريرها أوضحت

بلغ ) م٢٠١٠(هـ ١٤٣١/١٤٣٢هـ وحىت اية العام املايل ١٣٦٤نظام التقاعد عام 
%) ٥٧ (بتهقد شكل عدد املتقاعدين لبلوغ السن النظامية ما نس، و متقاعداً) ٥٢٣,٦٣٠(

  . متقاعداً) ٤١٤,٢٢٦( البالغ عددهم اء املتقاعدين األحيدمن إمجايل عد

، كما شكل عدد املتقاعدين بسبب  %)٣٦(جاء يف التقرير أن نسبة املتقاعدين مبكراً بلغ 
% ٩٤تقاعداً ميثلون ما نسبته م) ٤٩٢,٨٦٦(، وبلغ عدد املتقاعدين الذكور  %)٧(العجز 

، ) م٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠/١٤٣١عن العام املايل % ٥من إمجايل املتقاعدين وبزيادة قدرها 
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ن إمجايل ـم%) ٥,٩(ة ـ وبنسبدةـتقاعم) ٣٠,٧٦٤( اإلناث قاعداتفيما بلغ عدد املت
عن العام املايل %) ١٣,٥٢(متقاعدة نسبته ) ٣,٦٦٤( قدرها دةعدد املتقاعدين بزيا

  . )م٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠/١٤٣١

 ريال مستثمرة يف ر مليا٤٤,١أفادت املؤسسة يف تقريرها اإلحصائي السنوي أا استثمرت 
، مؤكدة أن هذه النتائج تأيت حرصاً من املؤسسة العامة للتقاعد على إدارة وتنمية   شركة٥٥

ائد االستثمار على مواردها املالية وفقاً لضوابط أقرها جملس اإلدارة لتحقيق االستقرار يف عو
  .  بتنويع االستثمارات  وتوزيعهااملخاطراملدى الطويل والبعد عن 

 ؛ أبانت املؤسسة أن جملس اإلدارة حرص على أن تكون النسبة العظمى من االستثمارات حملية
 ارها والنسبة املتبقية يتم استثم، ئةامل يف ٥٥إذ متثل نسبة االستثمارات الداخلية للمؤسسة حنو 

 األسواق اخلارجية وفق قواعد توزيع األصول املعتمدة من جملس إدارة املؤسسة وذلك بناء يف
  . على توصية جلنة االستثمار مبا حيقق أهداف املؤسسة االستثمارية

وأوضح التقرير أن املؤسسة تستثمر جزءا مهماً من أصوهلا يف الشركات احمللية من خالل 
 املؤسسة كمؤسس أو مساهم عند ثبوت اليت تدخل فيهاملشاركة يف رأمسال تلك الشركات ا

  . كة االقتصادية يف اململاعات لتلك املشاريع يف خمتلف القطتصاديةاجلدوى االق

 موزعة على قطاعات خمتلفة من أبرزها قطاعات املصارف شركاتتسهم املؤسسة يف عدة 
 وقطاع التطوير العقاري مسنتأل وقطاع ا، واخلدمات املالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية

  .  وتقنية املعلومات وغريها، وكذلك قطاع االتصاالت
هـ ١٤٣١/١٤٣٢ للمؤسسة العامة للتقاعد فإنه بنهاية العام املايل يوحبسب التقرير السنو

  . مليون ريال٢٢,٦٩٥ العقارية اليت متتلكها املؤسسة األصولجتاوزت قيمة ) م٢٠١٠(

للتقاعد أن إمجايل أعداد املتقاعدين املتوفني أثناء اخلدمة هو  أرقام املؤسسة العامة وتشري
 مليون ١٦٧وإمجايل الرواتب الشهرية املصروفة هلم هو .  )٦جدول  (اًمتقاعد ٥٧,٢٣٧

 وباستخدام.   ريال شهريا٢,٩١٩ًأي أن معدل الرواتب املصروفة هلم هو .  )٧جدول (ريال 
 وبدل ساسيمن الراتب األ% ٤٠(ء اخلدمة وهي  املتوىف أثناتقاعدمعادلة حساب راتب امل

.  هرياً ريال ش٧٢٩٧ويساوي ) ٢,٥ ضرب ٢,٩١٩(يتبني لنا أن معدل الرواتب هو ) النقل
، حيث تصل  هذا الراتب ال يتضمن البدالت األخرى اليت تضاف للراتب األساسي احلكومي

املعدل العام لدخل ، أي أن  إضافية على الراتب األساسي% ٣٠هذه البدالت ألكثر من 
 نفس الطريقة ميكننا خداموباست.   ريال شهريا٩,٤٠٠ًاملوظف احلكومي يصل ألكثر من 
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 ٥,٤٠٠ سنة وهي ٢٥ أعمارهم عن قل احلكومة الذين تظفي الرواتب ملولاحلصول على معد
 سنة يف القطاع احلكومي مع مجيع ٢٥ويصل الدخل ملن تقل أعمارهم عن .  ريال شهرياً
  .  ريال شهريا٧٠٠٠ً حلوايل البدالت

ني ـب السعوديـدل رواتـوحىت نضع هذه األرقام يف السياق الصحيح فيمكننا مقارنتها مبع
كما أن .   ريال شهريا٣٢٠٠ً عدلب يف املـاوز الرواتـيف القطاع اخلاص حيث ال تتج

ارب  أي ما يق سنوياًراـ ملي١٨٥ثر من ـرواتب موظفي احلكومة تكلف خزينة الدولة أك
  . ثلث امليزانية

�B�'dول�F٦E� �

��EمJF٢٠٠٩"����١٤٣٠L١٤٣١&�م��4@�א%)*O?��;����א9�W���R4uא-�(@�א%)>�-�د �

9١٤٢٨>�����&�م�L١٤٢٩�"JFم٢٠٠٨E� �

KF(א�� �א��4*
�א�)*ز(_
 �א�&8�(�א�
�� א���4

١٤٢٨L١٤٢٩�"J
Fم٢٠٠٨E 

١٤٣٠L١٤٣١�"J
Fم٢٠٠٩E א�&�د �א��$4٪� ٪ 

 ١٦,٩ ٢,٨ ٢٦٢ ٩,٦٩٦  ٩,٤٣٤ ٢٥ من أقل

١٣,٤ ٤,٥ ٣٢٨ ٧,٦٨٥ ٧,٣٥٧ ٢٩ - ٢٥ 

١١,٥ ٥,٠ ٣١٤ ٦,٦٠٦ ٦,٢٩٢ ٣٤ - ٣٠ 

١٠,٨ ٥,٣ ٣١١ ٦,١٦١ ٥,٨٥٠ ٣٩ - ٣٥ 

١١,١ ٤,٩ ٢٩٦ ٦,٣٥٧ ٦,٠٦١ ٤٤ - ٤٠ 

١٠,٦ ٥,١ ٢٩٥ ٦,٠٦٧ ٥,٧٧٢ ٤٩ - ٤٥ 

١٠,١ ٤,٠ ٢٢٥ ٥,٧٨٣ ٥,٥٥٨ ٥٤ - ٥٠ 

١٠,٦ ٣,٢ ١٨٦ ٦,٠٥٦ ٥,٨٧٠ ٥٩ - ٥٥ 

٣,٧ ٠,٥ ١٠ ٢,١٣١ ٢,١٢١ ٦٤ - ٦٠ 

 ١,٢ ٠,٣ ٢ ٦٩٥ ٦٩٣ ٦٤ من أكرب

 ١٠٠ ١}٤ ٢٢٩}٢ ٢٣٧}٥٧ ٠٠٨}٥٥ א`8*ع
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 ١٢,٦ ٦,٧٤ ١,٣٣ ٢١,٠٦ ١٩,٧٣ ٢٥ من أقل

١٠,٥ ٩,٥٠ ١,٥٣ ١٧,٦٣ ١٦,١٠ ٢٩ – ٢٥ 

١٠,٣ ١٠,٥٦ ١,٦٤ ١٧,١٧ ١٥,٥٣ ٣٤ – ٣٠ 

١٠,٦ ١١,٨٨ ١,٨٨ ١٧,٧٠ ١٥,٨٢ ٣٩ – ٣٥ 

١٢,١ ١١,٣٤ ٢,٠٧ ٢٠,٣٣ ١٨,٢٦ ٤٤ – ٤٠ 

١٣,٥ ١٢,٩٤ ٢,٥٨ ٢٢,٥٢ ١٩,٩٤ ٤٩ – ٤٥ 

١٢,٨ ١٢,٢٦ ٢,٣٣ ٢١,٣٤ ١٩,٠١ ٥٤ – ٥٠ 

١٢,٤ ١٢,١٢ ٢,٢٤ ٢٠,٧٢ ١٨,٤٨ ٥٩ – ٥٥ 

٣,٧ ٦,٥٩ ٠,٣٨ ٦,١٥ ٥,٧٧ ٦٤ – ٦٠ 

 ١,٥ ٦,٤٩ ٠,١٥ ٢,٤٦ ٢,٣١ ٦٤ من أكرب

 ١٠٠ ٦٩}١٠ ١٣}١٦ ٠٨}١٦٧ ٩٥}١٥٠ א`8*ع

�CDWא��W� �
من خالل ما سبق عرضه هذا الفصل عن التأمني  ونشأته وأمهيته يف احلماية االقتصادية من 

، وكيف أن علماء الشريعة استطاعوا تكييف  جهة وحتقيق التكافل والتعاون من جهة أخرى
ن التعاون هو من إ، حيث   اإلسالميةريعتنامشكالت التأمني لكي تصبح منسجمة مع مقاصد ش

¿����Á��À ...����:  داعمة لنهضة األمم وهو ما دعت إليه شريعتنا بقوله تعاىلاألساليب ال

ÃÂ... ���� ) ٢ آية  : املائدةسورة ( .  

ن التأمني أصبح رافداً مهماً ومؤثراً يف االقتصاد الوطين من خالل اإلسهامات الوطنية إبل و
، وعالقته أيضاً  أمن للعاملني اإلنتاجية مبا يبعثه من طمأنينة وة ويف زياد، يف حتقيق توازن السوق



 -٩٩- 

 واليت هي تكوين احتياطي لغرض مواجهة م عليها اإلنسان منذ القدد واليت يعتم،  االدخارسةبسيا
ومن جهة  أخرى عالقة التأمني بتمويل املشاريع .   وحنوها،  أو احلوادث،  أو املرض، وخةالشيخ

 بصفة أن سوق التأمني اكم . اخل...  وجتنب جتميدها ،واالستثمار فيها وتشجيع رؤوس األموال
، أن  بصفة خاصة يف منو مستمر حيث توقعت دراسة اقتصادية) التكافلي( والتأمني التعاوين عامة

، متوقعة أيضاً م ٢٠١٥ مليار دوالر مع اية العام ٢٥يبلغ حجم سوق التكافل التعاوين يف العامل 
 مليار دوالر حبلول ١٢املي يف قطاع التأمني إىل أن يرتفع حجم مسامهة سوق التكافل التعاوين الع

  . م٢٠١٠مليار خالل عام  ٩٠١٥، مقارنة بـ  اية العامل احلايل
خالل مؤمتر القمة العاملي للتكافل "  إرنست ويونغ" أكدت الدراسة اليت صدرت عن 

 يف الدول  التأمنينتجات، أن التكافل التعاوين سيصبح أفضل م  الذي عقد أخرياً يف لندن٢٠١١
فيه ، يف الوقت الذي ال يزيد   مشرية إىل وترية النمو املتسارعة اليت يشهدها القطاع، إلسالميةا

مع أن املسلمني يشكلون ،  ئة من إمجايل قيم سوق التأمني العاملي يف امل١حجم سوق التكافل عن 
،  باإلضافة إىل األسواق الناشئة : " أضاف التقرير و.  العامليين من إمجايل التعداد السكاةئ يف امل٢٠

 ذات الصلة يف الدول اإلسالمية خالل اتمن املتوقع أن يزيد حجم اعتماد منتجات التكافل واألدو
 يف اإلسالمية املفضل يف الدول التأمني يصبح التكافل منتج أن التقرير توقع، كما  السنوات املقبلة

رات أكرب ثالث أسواق للتكافل ، يف حني تشهد كل وتعترب السعودية وماليزيا واإلما . " املستقبل
  . من مصر والسودان وبنغالديش وباكستان وترية منو متسارعة

 وستسهم التشريعات يف البلدان ، ميةكما أن التكافل هو اخليار املفضل للدول اإلسال
 يألمر الذ، ا اإلسالمية يف جعل منتجات التكافل اخليار املفضل من بني منتجات التأمني األخرى

 يف تكافل وراء منو سوق الى الرئيسبويعود السب.   خمتلف متاماًمستوى ىلميكن أن يرتقي بالقطاع إ
  . دول اخلليج إىل سياسة التأمني اإللزامي املطبقة بدالً من اعتماد السياسات الطوعية
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 م املفهوذا)  التعاوين التعليميالتأمني( جيد الباحث دراسة على املستوى احمللي تناولت مل

 على حد  ـ ومن مث تكون الدراسة احلالية دراسة رائدة.الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل 
 يف جمال مويل تتناول االستثمار والتليت وقد وجد الباحث الكثري من الدراسات ا. ـ باحثعلم ال

 ودراسات أخرى عن التأمني وأنواعه واستثماراته ،  .عليم اجلامعي التعليم سواء التعليم العام أو الت
  : ومن هذه الدراسات

 ��Wא�)&��'�*(�א��א����א���4>��=	*ص�+

ق�Fدא��   - أ���$-��/�9�وא��-� �8q� c،م��٢٠١٠� Eא�) : �&�*אن� �)*8(�� �p<9� *	7'��&�
��א�& �����ول �&9�Pא���o�C�&%א� ��J�kא�� �*S��O��،،،،الدويل امللتقى  مقدم إىلثحب وهو���� 

:  هدفت الدراسة إىل وقد. "  االقتصاديات واملؤسساتىسياسات التمويل وأثرها عل "  حول
 ،  لإلنفاق علي التعليم العايلزم التمويل الالتوفري  أكثر من مصدر لتمول التعليم العايل ،إجياد

 اشتراك ،   التعليم العايلمتويليف  فراد األاشتراك ،   يف متويل التعليم العايلكومات احلاشتراك
:   من أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يليوكان.  اهليئات واملنظمات الدولية يف متويل التعليم

 علي التمويل االعتماد القضايا وأكثرها إثارة للجدل ، همأ متويل التعليم العايل يعد من نأ  
 مع ترشيد املالية ارد يف زيادة املولتوسعا ،  واألهلية  علي سالمة اجلدارةكيد مع التأتلطاملخ

 الالزمة له من ت التعليم العايل استثمار اجتماعي مما يتطلب توفري االعتماداأن ، هااستخدام
 مؤسسات ة فعاليزيادة ،  موارد جديدة لتمويل التعليم العايل إىلالتوصل ،  العامةموالاأل

 أن ،   فئات اتمع لتمويل التعليم العايلدعم ، ايل مصادر متويل التعليم العتنوع ، التعليم العايل
 مشتركة بني مسؤولية عليم التأن ،   وجيب أال يكون مسئولية الدولةة اجتماعيمسؤوليةالتعليم 
  .  واتمع حيث يتم متويل التعليم بالتعاون بني الدولة والقطاع األهليالدولة

��&�*אن - ب �دא�� W�F� �&9�Pא� �א�)&��' �)*+� �$<(49S� 5""2��-� Rא���� Aز(�د� �*Eداد من إع 
شرين بنت عبد ايد عبد احلميد حكيم ، وهو حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثاين : الطالبة 

م النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ـ أهومنهـ ، ١٤٣٢ ايللطالب وطالبات التعليم الع
 استمراريةزمة االقتصادية احلالية ،  ظل األيفعدم كفاية متويل التعليم اجلامعي احلكومي :  التايل

 واملهين والتقين نظراً ألمهيته مع تشجيع القطاع ساسي خاصة يف التعليم األحلكوميالتمويل ا
 ألن هذا املصدر ؛ اخلاص يف املسامهة يف بعض القطاعات التربوية خاصة املؤسسات اجلامعية
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 اجلامعي التمويل على التعليم ديةقدم ، حمدو العامل خصوصاً العامل املتوليعد مصدراً أساسياً يف د
 للمؤسسات التمويل مركزية العملية والتعليمية له ، مستلزماترغم احلاجة لتوفري مجيع 

 زيادة الطلب االجتماعي على التعليم عالقةالتعليمة اجلامعية وضعف الناحية االستقاللية هلا ، 
 مناط فاعلية األعدمة حتتاج حلل جذري ،  الزيادة السكانية عالقة طردية ومعضلمعاجلامعي 

 فكرة اجلامعة تبين:   من أهم التوصيات ما يليوكان. التقليدية للتعليم اجلامعي وطرق متويله 
 املايل على النفعاالستثمارية واستحداث أنشطة تربوية ختدم أغراض اتمع العريب وتعود ب

ن يكون الغرض األساسي هلذه األنشطة  التربوية خصوصاً قطاع اجلامعات شريطة أاتاملؤسس
 بأنواعها واألنشطة الزراعية وتقدمي الربامج التدريبية النوعية اليت ختدم وتشبع يةاخلدمات الصح

 مع لعالقات التواصل وتعزيز اتشجيعاخل ، .. . املتنوعة يف اتمع مويةحاجات القطاعات التن
 احلصول على الدعم املايل كهبات منتظمة  األعمال لتأمنيرجال الوطنية والدولية وشركاتال

 التعليم العايل أمناط من ات مؤسستبين اليت ختدم اتمع العريب ، تربويةخصوصاً لألنشطة ال
، واجلامعات   التعاوينيم، والتعل ، والتعليم املستمر  بعدنالتعليم ع:  التعليم عري املوجودة مثل

 وفتح ،  التعليم العايلسسات كافة مستويات مؤ دور البحث العلمي علىتفعيل ، املفتوحة
 والتحقيق ،  كمجامع اللغة،  يف العلوم اإلسالمية والعربية الدقيقةصصةمراكز حبوث متخ

 هلا ، رص من خالل إتاحة الفستشارية وتشجيع املرأة لتكون باحثة شرعية ولغوية وا، ثيالترا
 وتطبيق مصادر أخرى ،  التعليميةلعمليةا لتفعيل املايل اجلامعات االستقالل اإلداري ومنح

 يف جماالت وذلكة ـى على رسالتها األساسيـ ال يطغا دور اجلامعة املنتجة مبتبينللتمويل ، 
ة واإلدارية ـة والفنيـ القانونياراتـالستش وا.  والثقايف والعلمي، كاإلنتاج الفكري:  عدة

 .   والطبية وغريها

وفاء بنت حسن : من إعداد الطالبة d���9�E)	�د(���א���p�א�)*�2�Bא��W�F�Dدא����&�*אن - ت
 اإلسالمية ولعلي فوال الثقفي ، وقدمت كمتطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه يف األص

 القرآن يعترب:  من أهم نتائج البحث ما يلي وكانهـ ، ١٤٣٠ /هـ ١٤٢٩للتربية عام 
 أن.  لنشاط االقتصادي يف اتمعات اإلسالميةالكرمي والسنة النبوية مها املوجهان األساسيان ل

 ينفق على بسيطأغلب مصروفات امليزانية العامة للتعليم ينفق على الرواتب واألجور واجلزء ال
 لنظرة اإلسالم للعلم كان التوجيه اإلسالمي ، نهج جاء يف ماالعملية التعليمية وهذا خمالف مل

 وخلقت هذه النظرة الرغبة يف متويل التعليم فتسارع .م على متويل التعليكبري الألثرواملعرفة ا
 إنشاء املدارس والكتاتيب واملكتبات واإلنفاق عليها وتعددت املصادر اليت ىذوي القدرة عل

 يف الوقف التعليمي أهم مصدر من مصادر متويل التعليم يعتربميول ا التعليم يف تلك الفترة ، 
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 اإلسالمي إسهاماً واضحاً تعليمقد أسهم يف منو حركة ال و. طالق اإلعلىالنموذج اإلسالمي 
 املؤسسات التربوية إعادة صياغة الفكر والسلوك على:  أهم التوصيات ما يلي وكانت . جلياً

 توصي كما ، المي اإلسجيه تعليمات منهج التوعاإلنساين خاصة يف جمال التمويل مبا يتوافق م
 خاصة على التوجيه التربيةتصاد وعمل اقتصاديات الدراسة باالعتماد يف دراسة علم االق

 تشجيع املطهرة واجتهادات العلماء ، السنةاإلسالمي القائم على ما جاء يف الكتاب الكرمي و
 السعودي تمع يف ايةعقد الندوات واملؤمترات املتعلقة بالتوجيه اإلسالمي القتصاديات الترب

  .  والوطن العريب واإلسالمي

 من �Eא�&�����א�4&*د(���G�8%���)8*(��א�)&��'�א�&����א up<���J�9	�د��W�F9ندא����&�*א - ث
عال إبراهيم محزة سليم ، وقدمت كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف : إعداد الطالبة 

ة ـ جبامعة التربيكليةاإلدارة التربوية والتخطيط ، مقدم إىل قسم اإلدارة التربوية والتخطيط يف 
 الدراسة إىل إيضاح أن املوارد املالية هي الركيزة األساسية وهدفت. هـ ١٤٢٥لقرى لعام أم ا

 واليت . اليت يبىن عليها أي مشروع تنموية خاصة حينما يتعلق األمر بتنمية القوى البشرية
 األهلية ودعمها وتوفري مصادر مالية لتمويلها وضمان لياتتتمثل يف إنشاء اجلامعات والك

 در هلذا هدفت الدراسة إىل اقتراح بعض املصاهلي لرفع كفاءة التعليم األهادامحسن استخ
 باململكة العربية السعودية ، وتوصلت الباحثة من خالل ذلك إىل ألهلي العايل اتعليملتمويل ال

 ملشروطةحصل مصدر التمويل القائم على التربعات واملنح املشروطة وغري ا:  عدة نتائج منها
 وهذا يشري إىل أمهية هذا املصدر املقترح لتمويل ،  )٣,٥٦( رتفع يساوي على متوسط م

 حصل مصدر التمويل القائم على بينما باململكة العربية السعودية ، ألهلي العايل اليمالتع
يدلل أيضاً إىل أمهية هذا املصدر  ) ٣,٤٧( الرسوم احملصلة من الطلبة مبتوسط مرتفع يساوي 

 التمويل املستند على ومصدر باململكة العربية السعودية ، ألهليليم العايل ااملقترح لتمويل التع
االعتمادات اليت ختصص من ميزانية الدولة كمصدر لتمويل الكليات األهلية حصل على 

ويوضح أيضاً أمهية هذا املصدر لتمويل التعليم العايل األهلي  ) ٣,٣٨( متوسط مرتفع يساوي 
 مصدر التمويل القائم على ريع أمالك الكليات وما ينتج وحصل.  يةباململكة العربية السعود

 ذا يوضح أمهية هذا ـوه ) ٣,٠٠(   ذا مستوى مرتفع يساويوسط التصرف فيها على متعن

 ويل مصدر التموحصل.   باململكة العربية السعوديةهلي التعليم العايل األلتمويلاملقترح املصدر 
 البحوث جلهات خارجية من قبل شروعاتتج عن القيام مب اليت تنتالقائم على اإليرادا

وهذا يوضح أمهية هذا املصدر املقترح لتمويل  ) ٢,٩٤( الكليات على متوسط يساوي 
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 مصدر التمويل وحصل متوسطة ، ية السعودية متثل أمهربيةالتعليم العايل األهلي باململكة الع
 ترحذا يشري إىل أن هذا املصدر املقوه ) ٢,٨١( املستند على القروض على متوسط يساوي 

 وحصل.   العربية السعودية يعد ذات أمهية متوسطة أيضاًاململكةلتمويل التعليم العايل األهلي ب
 هذا ةوهذا يوضح أمهي ) ٢,٥٣( مصدر التمويل القائم على األوقاف على متوسط يساوي 
ربية السعودية يعد مصدراً متوسط املصدر املقترح لتمويل التعليم العايل األهلي باململكة الع

 مصدر وحصل.  األمهية من املصادر املقترحة لتمويل التعليم األهلي بامللكة العربية السعودية
وهذا يوضح أن  هذا املصدر  ) ٢,٥٠(  على الوصايا على متوسط يساوي ئمالتمويل القا

 مصدر متوسط األمهية ، ثلة مي السعوديية األهلي باململكة العربايلاملقترح لتمويل التعليم الع
 العبء على ختفيف:  ا منهصيات ضوء النتائج السابقة توصلت الباحثة إىل عدة تووعلى

 التجارب العربية والعاملية يف جمال من االستفادة.  ميزانية الدولة ومتويل التعليم العايل األهلي
ورات تدريبه يفرض على  ودات برامج للدبلومفتح العايل األهلي ، لتعليم متويل اادرمص

 على تطوير أنظمة العملالدارسني ا رسوم ميكن االستفادة ا يف متويل التعليم العايل األهلي ، 
 قراطية مصادر التمويل ، التخلص من البريويف املستجدات توعباجلامعات األهلية لتس
 متويلشجع الراغبني  اليت تعوق حماوالت بعض التمويالت األهلية مما ينيةواإلجراءات الروتي

 يف هذه الكليات حىت يزداد  يف عدد الطالب املقبولنيالتوسع ،ودعم هذه الكليات األهلية 
 .  العائد من هذا املصدر للتمويل وهو املصروفات احملصلة من هؤالء الطالب

 ��Eدא�����9א���""�א9�P&���א�4&*د(��و��8�7��$)�2+*(��א�$#!�א�&�W�F�5��8دא����&�*אن - ج
 عوض بن صاحل القحطاين ، وهو حبث مكمل ملتطلبات نيل بنمنصور : من إعداد الطالب 

/ هـ ١٤٢٢ والتخطيط لعام لتربويةدرجة الدكتوراه يف إدارة التعليم العايل من قسم اإلدارة ا
 امعات العلمي يف اجلبحث على واقع متويل الالتعرف:   الدراسة إىلوهدفت ، م٢٠٠٢

 يف ي العلمبحث على سبل تنمية املوارد املالية احلكومية وغري احلكومية للفالتعرالسعودية ، 
 اإلحصائية إن وجدت بني إجابات لداللةاجلامعات السعودية ، التعرف على الفروق ذات ا

 السعودية وفقاً اجلامعاتأفراد جمتمع الدراسة فيما يتعلق بواقع متويل البحث العلمي يف 
 أهم نتائج ومن.  )سنوات اخلربة ،  املرتبة العلمية، ية الوظيفة احلال ،عةاجلام(ملتغريات الدراسة 

 كانت موافقة فات بعدة صلسعودية واقع متويل البحث العلمي يف اجلامعات ااتصف: الدراسة
 مسامهة القطاع اخلاص يف ضعف:  امن أبرزه"  عالية "أفراد جمتمع الدراسة عليها بدرجه 

 وضعف قناعة . عف االعتمادات املالية املخصصة للبحث العلمي وض. متويل البحث العلمي
 وقلة .  ضعف اإلمكانات املتوفرة للبحوث العلمية. قطاعات اتمع بأمهية البحث العلمي
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 املوارد مية سبل تنأبرز.  اتمع بني مراكز البحوث اجلامعية وقطاعات ملتبادلةاملعلومات املالية ا
 " عالية "ا بدرجة ـالعلمي اليت نالت موافقة أفراد جمتمع الدراسة عليهاملالية احلكومية للبحث 

 ومنح اجلامعات املرونة الكافية . دعم ميزانيات اجلامعات املتخصصة للبحوث العلمية:  يلي ما
 واإلفادة .  للجامعاتواملالية اإلدارية األنظمة ولوائح وتطوير ال. للتصرف يف وفوراا بامليزانية

 وتسهيل . لعلمي البحث اويل وخربات الدول الناجحة يف جمال تنويع مصادر متمن جتارب
 املالية غري احلكومية ملوارد سبل تنمية اأبرز.   العلميةباألحباثإجراءات الصرف املتعلقة 

 ةمسامه:  ما يلي"  عالية "للبحث العلمي اليت نالت موافقة أفراد جمتمع الدراسة عليها بدرجه 
 وربط اجلامعات والقطاع اخلاص .  يف تقدمي قوائم موضوعات حبثية للجامعاتالقطاع اخلاص

 بالبحوث علقة اخلاص باملعلومات املتاعبقواعد معلومات تسهل التعاون بينها وتزويد القط
 وتنظيم الغرف التجارية لزيارة رجال األعمال للجامعات لتعزيز .العلمية واملتوفرة باجلامعات
 يف دعم البحث العلمي  الغرف التجارية للمسامهنيمي وتكر. العلميدورهم يف دعم البحث

 قدم الباحث عدداً من التوصيات ومن . ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةيفو. اجلامعي 
 متويل البحث العلمي اجلامعي ، صادرالعمل على تفعيل دور احلكومة يف تعزيز وتنمية م:  أمهها

 العمل العلمية واستثمارها ، وث للبحالية املرد املواتنميةامعات يف العمل على تعزيز دور اجل
 قاعدة البحث ل حتت مظلة وزارة التعليم العايل لتوسع ومتويميعلى إنشاء صندوق البحث العل

 العمل االستشارية ، ات العلمية واخلدمحوث منتجات البيق العمل على تفعيل تسو،العلمي 
 يف جمال تنمية املوارد تمعوح الشراكة بني اجلامعات وقطاعات اعلى تعزيز التعاون وتنمية ر

 على العمل ، اتمع قطاعات ة العلمية لدى كافحوث االجتماعي جتاه البالوعي تعزيزاملالية ، 
 على العمل على مستوى اجلامعات السعودية ، يلةوتفع) الرائدة(تبين أسلوب اجلامعة املنتجة 

 إضافية لتمويل البحث صادرات والوصايا واإلعانات كمـربعات واهلبتعزيز قبول املنح والت
  دور تعزيزث العلمي اجلامعي ، ـ لدعم البحيـاإلسالمالعلمي ، العمل على تفعيل الوقف 

  .  العلمية واخلدمات االستشاريةحوثاألستاذ اجلامعي يف تقدمي الب
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 على مصادر متويل تعرف الدراسة إىل الهدفتو.   جامعة امللك سعود ، كلية التربية ،منشورة
 القطاعقارنة بني التجارب الراهنة الستثمارات  وامل.  احمللي والعاملياملسؤولني العام على عليمالت

 وتوصيف اخلدمات املساندة املتاحة للقطاع اخلاص االستثمار ا يف . اخلاص يف التعليم العام
 ورصد التحديات اليت . يف التعليم العاماص القطاع اخلاستثمار وحتديد مربرات . قطاع التعليم
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أن التمويل من قبل الدولة هو املصدر التقليدي :  الدراسة أهم نتائج وكانت.  تواجه ذلك
 واالجتاه حنو اخلصخصة يف اخلدمات ،  وكانت مشاركة القطاع اخلاص، لتمويل التعليم

 وتبين فكرة املدرسة املنتجة واالنتفاع مبشروع الوقف وتوسيع جماالت االستثمار ، ليميةالتع
 أهم اخلدمات املساندة انتوك.  م العامالتربوي هي أهم مصادر التمويل غري التقليدية للتعلي

 هي تقدمي خدمات الصيانة للمعدات ،  العامليم ا يف التعتثماراملتاحة للقطاع اخلاص لالس
 وتقدمي خدمات النقل الطاليب وخدمات الصيانة وصناعة تقنيات ، رسيةوالتجهيزات املد
سامهة يف تدريب العاملني يف قطاع  التدريب واملز وافتتاح مراكية املدرستبالتعليم وطباعة الك

 امتالك القطاع لعليم هي حتقيق اجلودة يف امهةوكان من أهم مربرات املسا.  التعليم العام
اخلاص لإلمكانات البشرية واملادية هائلة قادرة على إنشاء جممعات تعليمية هلا مقومات تعليم 

 يف التعليم العام عدم خلاصقطاع اوكان من أهم التحديات اليت تواجه استثمار ال.  املستقبل
وجود إستراتيجية واضحة املعامل حتدد العالقة بني وزارة التربية والتعليم واملستثمرين يف التعليم 

 .  اخلاص يف التعليم العامطاع مقترح الستثمار القتصورالعام ويف اية الدراسة وضعت الباحثة 
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، "   جامعة امللك سعود ، التربيةكلية .  رسالة ماجستري غري منشورة ،?�א�4&*د(���&����א

 الدراسة إىل التعرف على مدى إسهام القطاع اخلاص يف متويل التعليم العام يف اململكة هدفت
يل التعليم العام ومسئويل ؤو نظر مسجهة من و وجماالته ومعوقاتهواقعهمن خالل الوقوف على 

 اخلاص يف متويل التعليم القطاع واقع إسهام أن:   نتائج الدراسةأهموكانت .  القطاع اخلاص
 وكان .  القطاع اخلاص ضعيف يف جمملهومسؤويليل التعليم ؤويف اململكة من وجهة نظر مس

ي تقدمي اجلوائز التشجيعية وطباعة  القطاع اخلاص يف متويلها همأبرز ااالت اليت يسه
 وكان من أبرز معوقاته عدم اهتمام .  وتقدمي اهلبات وإنشاء املباين التعليمية، النشرات التربوية

  . املنظمة لذلكائح وعدم كفاية األنظمة واللو، يل التعليم بالقطاع اخلاص وإمكانياتهسؤوم
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��a$الدراسة استكشاف أسس حاولت املعهد العريب للتخطيط يف الكويت ، ورات منش. ?�א� 

، وذلك من خالل   وقياس عوائد االستثمار البشري. العالقة بني التعليم وسوق العمل
 إىل استعراض باإلضافة . ازأة مل وأطروحة أسواق العبشري نظرية رأس املال الراضاستع

 أن:   أهم نتائج الدراسةوكانت. النتائج التطبيقية حول تقدير العائد على رأس املال البشري
 مستوياته التعليمية وملختلف مبختلفأن عرض العمل :  أوالً:  أسس العالقة تتمثل فيما يلي
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 يف التعليم بواسطة  على تقدير العائد على االستثماردـتم يف ظل نظام تنافسي يعاقاألسو
يف إطار سوق العمل وبغض النظر عن درجة تنافسيته تقوم الوحدات اإلنتاجية :  ثانياً.  فراداأل
، ويف أسواق العمل ازأة يتوقع أن   مستوى التعليم كمؤشر على نوعية العمالةستخدامبا

أسواق العمل اليت  خصوصاً يف حاالت ،  مستوى التعليم إىل زيادة معدل البطالةرتفاعيؤدي ا
أن تقدير العائد على :  ثالثاً.   يف جتزئة السوقاًتلعب فيها العوامل املؤسسية دوراً مهم

االستثمار يف رأس املال البشري عادة ما يستخدم يف ختصيص املوارد على مستوى االقتصاد 
 . ملختلف مستويات النظام التعليمي ومن مث يؤثر على عرض العمالة يف سوق العمل
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 يف ةثانوي كلفة طالبة املرحلة اللى الدراسة إىل التعرف عهدفت.   جامعة أم القرى ،التربية
 والتعرف على العالقة بني حجم .  ومقارنة تكلفة الطالبة يف املنطقتني، منطقيت جدة وجيزان

 وجيزان وبني مستوى حتصيل جدة يف كل من منطقيت لثانويةكلفة التعليم مبدارس البنات ا
 : ةـ أهم نتائج الدراسوكانت.  اتـ الكلفة يف املدارس الثانوية للبناعلية وعلى ف. الطالبات

أن الكلفة يف منطقة جدة فعالة نظرا الخنفاض متوسط الكلفة واخنفاض نصيب املعلمة من 
 أما الكلفة يف منطقة جيزان فهي غري فعالة الرتفاع متوسط الكلفة وارتفاع نصيب . الطالبات
 .   الطالباتناملعلمة م
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 الدراسة إىل كشف هدفت.   جامعة أم القرى ، كلية التربية،رسالة ماجستري غري منشورة 
 وتقدير كلفة . سة يف خطيت التنمية الرابعة واخلامنويةمؤشرات كلفة الطالبة يف املرحلة الثا

 متوسط كلفة ارتفاع:  أهم نتائج الدراسةوكانت.   التنمية السادسةطة خخاللالطالبة املتوقعة 
 خطة التنمية اخلامسة  ويف. ٪٩,٧الطالبة يف املرحلة الثانوية يف خطة التنمية الرابعة بنسبة 

خطة التنمية  حيث بلغ متوسط كلفة الطالبة خالل سنوات . ٪٢٦,٨ ادةبلغت نسبة الزي
 .  ألف ريال٨٥ خطة التنمية اخلامسة حوايل ات ويف سنو.  ألف ريال٦٣الرابعة حوايل 
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قصود  الدراسة إىل حتديد املهدفت.   لدول اخلليج مكتب التربية العريب ، الرياض. ?�א -���

 اإلنفاق التعليمي وتطوره يف مراحل التعليم م وحتديد حج. باإلنفاق التعليمي وكلفة الطالب
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نفاق إل والكشف عن أوجه ا. هـ١٤٠٦ـ١٤٠٢العام بالدول األعضاء خالل الفترة 
 على التعليم العام مع التخطيط اإلنفاق ومدى جتاوب .  العامتعليمالتعليمي يف مراحل ال

 متوسط كلفة أن:   أهم نتائج الدراسةوكانت.  دى مسايرته لالجتاهات العاملية وم. التعليمي
 . الطالب يف املرحلة الثانوية أكرب منه يف كل من املرحلتني املتوسطة واالبتدائية بالدول األعضاء

) ١٤٤٣٥( العام لتعليم ااحلبلغ متوسط كلفة الطالب يف اململكة العربية السعودية يف مجيع مر
عام  ريال) ١٠٩٨٨(و هـ ١٤٠٣ام ـريال ع) ١١٦٠٨(هـ و١٤٠٢ام ـيف عريال 
  . ريال) ٩٣٨٢(هـ بلغت ١٤٠٥هـ وعام ١٤٠٤عام  هـ١٤٠٤
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��9D�א�����YאEعامر حسن عفانه ،  وقدمت هذه الرسالة استكماالً  :باحث  من إعداد ال

 يف احملاسبة والتمويل من كلية التجارة يف اجلامعة اجستريملتطلبات احلصول على درجة امل
 إىل بناء نظام مقترح ملعاجلة لدراسةهـ ،قد هدفت ا١٤٣١/م ٢٠١٠اإلسالمية بغزة عام 
ة اسيب اإلسالمي للعمليات الرئيس وفق الفكر احمل التأمني التكافليكاتالعمليات املالية يف شر
 كما عملت الدراسة على إظهار مالمح التأمني التكافلي وطبيعة . ألنشطة التأمني التكافلي

 النموذج نأ اسة كان أهم نتائج هذه الدروقد.   املترابطة بني املسامهني ومحلة الوثائقةالعالق
 للمؤسسات املالية اإلسالمية يعمل على تسجيل اجعةملر على معايري احملاسبة وابيناملقترح وامل

 كلٌ ، )املشتركني (ئق األسهم ومحلة الوثالةالعمليات املالية يف احلسابات املختصة لكل من مح
 .  ويساهم يف إعطاء صورة واضحة عن األوضاع املالية اخلاصة م. بشكل مستقل عن اآلخر

 للقواعد اًية لشركات التأمني التكافلي املعدة وفقوضرورة زيادة االهتمام بالبيانات املال
 . ية املالية اإلسالممؤسسات املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للبطواألسس والضوا
 خمرجات دقيقة تساهم يف الوقوف على حقيقة الوضع املايل لكل من إىلاألمر الذي يؤدي 
دراسة العمل على إصدار قانون ينظم عمليات  أهم توصيات الوكان.  املسامهني واملشتركني

 .  التطورات الدوليةمعالتأمني التكافلي وإبراز مرتكزاته وأسسه التعاونية بشكل متوازي 
 فنياً ومالياً تكافلي التأمني الظامجيابية اليت يتميز ا نإلوضرورة العمل على إبراز اجلوانب ا

 الشركة بالكادر البشري يف هتماملياً، وضرورة االالستفادة منها يف حتقيق عناصر املنافسة حمل
، ومالياً من حيث  وتأهيل العاملني فنياً من حيث اإلحاطة بكافة عمليات التأمني اإلدارية

 . املعاجلات وعرض نتائج األعمال مبا يتوافق مع التطورات الدولية يف هذا اال
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 بحث تعمق الوقد. هـ ١٤٢٩ لنيل درجه املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي العام دمهمق
 .الوثائق واملسامهني تكييفاً وحتقيقاً يف دراسة العالقة بني محلة . التطبيق الشرعيةبالنسبة لسالم

عقد :   املذكورة تقوم يف حقيقتها على ثالثة عقود متالزمة هية الدراسة إىل أن العالقهتوانت
:  وكان من أهم النتائج.  وعقد الكفالة.  وعقد املضاربة أو املضاربة والعنان معاً. الوكالة باجر

 ، ةرقابة الفعالة على أنشطة شركات التامني يف اململك التنظيم العام والإىلظهور احلاجة املاسة 
ضرورة :  ومن أهم التوصيات. تطبيقوكذلك قصور النموذج الشرعي عن التفصيل الالزم لل

 على إصدار عمل وال. إسالمياًديلإعادة النظر يف أساس التربع املقول به فقهياً جلواز التأمني التبا
 عمل وبيانات منظام حماسيب رقايب معياري موحد ينظمنوذج شرعي تفصيلي ، وضرورة إصدار 

 من النظر بالنسبة لكل إعادة يف السوق وإخضاعها للرقابة ، وضرورة املة التامني العتشركا
 . اسيب والنظام احمل. التأمنيائق ووث. النظام األساسي:  شركات الدراسة يف صياغة كل من

��W*אندא����&�  - ت F�5א�����א����9Dא�)8*��)א���8�( سعود حممد :  إعداد الطالب dE)	�د
 اد اإلسالميـوراه يف االقتصـة الدكتـة مقدمه لنيل درجـ وهي رسال، اهللا الربيعة عبد
 تصاد االستثماري يف االقتمويلهدفت الدراسة إىل إيضاح موضوع صيغ ال . )هـ١٤٢٧(

هذا املوضوع يف كونه يتناول  وتربز قيمة . نه من املواضيع اهلامة يف االقتصادأ و،اإلسالمي
 ضياتدراسة األسس الشرعية واالقتصادية لصيغ التمويل االستثماري وتطويرها مبا يالئم مقت

 وحيقق متطلبات مجيع أطراف العملية التمويلية واليت ميكن أن تدعم مسرية االقتصاد . العصر
خطاء والعثرات ما أمكن  من األة املباركة لتحقيق أعلى درجة من النجاح وبأقل درجاإلسالمي

ة يف هذه ـإىل ذلك سبيال مما قد يشجع أصحاب القرار السياسي ورأس املال إىل املشارك
 االستثمارية ل صالحية صيغ التموييـهل إليها البحث ـ اليت توصج النتائوأهم.  املسرية

يغة التمويل  تكون بدائل متعددة املباين واألنواع لكافة أشكال التعامل بصألن ، اإلسالمية
 جدياً لتفكري لذا يوصي البحث بأن يبدأ ا.  والنوع الواحد بل تفوقها مزاياىنالربوي ذات املب

 حتت التشغيل الفعلي يف مجيع أجهزة ومؤسسات ية اإلسالميةيف وضع صيغ التمويل االستثمار
 .  ادية يف اتمع ااالت االقتصيع وإحالهلا حمل صيغة التمويل الربوي يف مج.الدولة اإلسالمية

دא��  - ث*(e����Lאن�*�&����i�
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 د ويرى فيها أن الزكاة قني،، تناول يف الفصل األول الزكاة والتأم دراسته إىل مخسة فصول
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كاة اليت كانت ، وأن الز  ا حالياً منذ أكثر من أربعة عشر قرناًولسبقت نظم التأمني املعم
 إليه اإلسالم جبميع اي احلقيقي الذي دعـمعموالً ا يف عهد اخللفاء هي التأمني االجتماع

 لذلك يظل اتمع حباجة إىل التأمني، ؛ ، غري أنه يرى ال ميكن تطبيق الزكاة تطبيقاً كامالً صوره
مول ا يف شركات ، فإنه خصصه  لتناول أنواع التأمني وصوره املع أما يف الفصل الثاين

 حجية التأمني، والبديل اإلسالمي ول، فإنه تناول أقوال الفقهاء ح التأمني، أما يف الفصل الثالث
،   مقترحاً ألسس مشروع نظام التأمني التعاوينيقدم الرابع، فإن الباحث لفصلله، أما يف ا

م بني أسس مشروع نظام فيذكر أوالً العوائق اليت متنع من انتشار التأمني التعاوين، ومن ثَ
، فإنه يتناول قرار جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية   أما الفصل األخري، لتعاوينالتأمني ا

هذه الدراسة تعد من ضمن دراسة الباحث والذي يود . أن التأمني التعاوينـالسعودية بش
 . التوسع فيها

�?א�):9א��A�egو7��8e���*)�W�?�����Mل��&�*אندא��    - جC�&%حيث قسم كتابه ،م ١٩٩٠ ?��א 
، حملة تارخيية عن التأمني وأسباب نشأته وتطوره يف  ، تضمن يف الفصل األول إىل ستة فصول
، ويف الفصل   التأمني بصورة عامةسامه تناول أقـ، فإن  الفصل الثاين، أما يف دول الغرب

، فإنه يتناول  ، أما الفصل الرابع ئصه، يتناول التقومي العملي لنظام التأمني وخصا الثالث
، أما يف الفصل   مع ذكر االعتراضات املوجهة هلاةالتقومي الفقهي للعملية من الناحية الشرعي
 ما أمر اهللا به من وا أنّ املسلمني لو طبقفيها، ويرى  اخلامس فيتناول الباحث الزكاة والتأمني

، فإنه  ، أما يف الفصل األخري  اإلسالمارغزا عقر دإخراج الزكاة ملا احتاجوا إىل التأمني الذي 
غري أن الباحث يرى أنّ الزكاة ليست هي .  تناول التأمني االجتماعي املالئم تمعنا اإلسالمي

 الوحيدة لدفع وإزالة املخاطر واألزمات اليت تصيب الفرد واجلماعة يف وقتنا الراهن، طريقةال
، هذا فضالً عن أنّ هذه الدراسات مل تشمل مجيع  ذا العصروهذا يعود إىل صعوبة تطبيقه يف ه

 التأمني التعاوين وتطبيقاته يف شركات التأمني التعاوين تناول، وتفتقر إىل  جوانب التأمني
 . ودراسته دراسة علمية مقارنة

�دא��  - ح*(e�����L��B�(����8q?��9D��2א�<
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 ، لرابع البحث الثاين والثالث وايف، أما   التأمني وجذورهكنشأة،   الفكرة العامة للتأمنييهاف

، فإنه تناول التأمني  ، أما املبحث اخلامس فإنّ املؤلف تناول أقوال الفقهاء حول جوازه وعدمه
، وهذا  طبيق الدراسة تفتقر إىل حيز الته، إالّ أن هذ التعاوين ومدى توافقه مع ضوابط الشريعة
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 للتأمني التعاوين وتطبيقاته يف شركات التأمني التعاوين ستهما سيقوم به الباحث من خالل درا
 . ونظمها اليوم
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، فذكر  عقد التأمني التجاري حتدث يف املبحث األول عن ماهية ،م ١٩٩٥ ?��א���9D>2א�

 الثاين فتناول املؤلف حكم عقد ملبحث، أما ا  وخصائصه وأركانه وأنواعههناصرتعريفه وع
، ثُم ختم قوله بالبديل   مع مناقشة تلك األقوال وترجيح الراجح من بينهالتجاريالتأمني ا

لتأمني التعاوين وتطبيقاته  مل تتناول جانب االدراسة، إالّ أنّ هذه  الشرعي للتأمني التجاري
 . املعاصرة
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 وجود فريى ،  أكثر من أربعة عشر قرناًواملبادئ األساسية اليت رمستها الشريعة اإلسالمية منذ
 فنراه يدعم رأيه باآليات واألحاديث الشريفة ، تالقي التأمني واإلسالم يف الغايات واألهداف

 وبني أيضاً يف كتابه حاجة اتمع والفرد إىل مثل هذا النوع من ، لتأمنيمؤكداً على جواز ا
 يف الفصل األول إىل الفصل السابع حججه ، فقدم  إىل التكافل والتعاوندعوالنظام الذي ي

 عن ا، فإنه عقدمه  والتاسعثامن، أما الفصل ال وأدلته من القرآن والسنة حول جواز التأمني
 حياول رد إنه، ف  أما الفصل العاشر، فهانشأة شركات ومؤسسات التأمني وغايتها وأهدا
 احلادي عشر حىت الفصل الرابع ، أما الفصل االعتراضات والشبهات اليت أثريت حول التأمني

، وكان له وجهة  ، فإن الباحث تناول عن التأمني على احلياة وتعويضات خماطر احلياة عشر
،   تصيب اتمع والفرداليت، وأورد أيضاً تعويضات أخطار احلريق والسرقة  طيبة يف املوضوع

، وتناول تعويضات  ، وجواً اً، وبر  أيضاً جانب التأمني على خماطر نقل البضائع حبراًولوتنا
، والفصل األخري فإنه يرى مثة فروقاً بني  حوادث السيارات اليت تصيب الفرد بني حني وآخر

 .  الزكاة ووظائف التأمنيفوظائ

���Gu�""""Oم�א�$#?��א��א����א���4>��9@  -  ذ"""<
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، ونشأته وحكم التأمني بصفة عامة  دث الكاتب عن التأمني البحري، حت �@��¦���@��O(_א

، غري أنّ هذه الدراسة مل تستوعب مجيع املوضوعات املتعلقة  والتأمني البحري بصفة خاصة
التأمني ومل تأِت مبقترحات ملعاجلة اإلشكال الذي يدور حول التأمني من شأا أن تساعد يف فك 

 فضالً عن أنّ ، ني يف تطوير فكرة التأمتسهم، ومن شأا أن  قهاءاملعضالت اليت واجهها الف
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ني التعاوين ـات التأمـ يف شركهـقاتني التعاوين وتطبيـ جانب التأماولـسيتنالباحث 
 . ونظمها وحكمها
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، أما الفصل   كغريه من حيث تعريفه وأنواعهالتأمني، فتناول  ، أما يف الفصل الثاين بالتأمني
،  ، حماوالً إزالة الشوائب اليت تشوب عقد التأمني التجاري ، فإنه تناول حكم التأمني األخري

،   نظريةسةوهذه الدراسة عبارة عن درا.   على الشبهاتوالردالقائلني باحلرمة ومناقشة آراء 
، لذلك سيعمد الباحث إىل تناول جانيب  فلم تقدم أي دراسة ميدانية أو املنهج التطبيقي

ث سيتناول التأمني التعاوين وتطبيقاته ـ عن أن الباحالً، فض الدراسة النظري والتطبيقي
 . املعاصرة
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،   ، حيث عقد الفصل التمهيدي لتعريف التأمني وصوره واملشكالت اليت حتوم حولهم١٩٨٨

 إىل أن التأمني ليس فيه فذهب ،  فإنه عقَد مقارنة بني عقد التأمني والتوكلولأما يف الفصل األ
 خلوه من أي شبهة ختالف ط، بشر  التوكل الصحيحقبيل، وإمنا هو من   على اهللالللتوكخمالفة 
، فبني التكييف اخلاطئ عند  ، أما الفصل الثاين، فقد تناول املؤلف تكييف عقد التأمني الشريعة

، أما يف الفصل الثالث فإنه يرى أنّ  بعض الكتاب والباحثني، وبني التكييف الصحيح يف نظره
، ويف  ، وأنّ فيه معىن القمار  والقانون الوضعي،  الغرر يف الفقه اإلسالميقود التأمني من ععقد

 هو عقد معلق دائماً أمني ذلك أنّ عقد الت؛  والتعليقني عقد التأمقة قد تناول عالبعالفصل الرا
ربا يف ، أما يف الفصل اخلامس، فإنه يرى كغريه من العلماء وجود شبهة ال على شرط احتمايل
، فإنه قد توصل من خالل هذه الدراسة البسيطة إىل  ، أما يف الفصل السادس التأمني التجاري

، أما الفصل   وجهة نظرهمن اليت يراها الكاتب سبابحترمي وبطالن التأمني التجاري مع بيان األ
،   العلماء بديالً  للتأمني التجاري كغريه منبوصفها، فقد قدم الكاتب فيه مقترحات  األخري

 .  وتطبيقاته املعاصرةوينإال أن الكاتب مل يتناول جانب التأمني التعا

��دא��  - س*)e���Lن�������-��e*M�?وא�>��*ن���(&�aحيث تناول يف ، م١٩٨١?��א�):9?��5א� 
 أن اهتمامه كان غري،  دراسته بصورة موجزة ماهية التأمني وأركانه وخصائصه وأقسامه

 التأمني اإلسالمي الذي جاء ع، وأتبع بعد ذلك موضو ي وحكمه لدى الفقهاء التجارمنيبالتأ
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 لدى شركات نظمه ويقاتهوهذه الدراسة مل تتناول جانب التأمني التعاوين وتطب.  بصورة مبسطة
 .  يف دراستهباحث، وهذا ما سيقوم به ال مسامهة

�אHא�):�����B�W��?��?��?9&�*אن¥�وא�،���&�������R�$uدא�� - ش��uحيث ، م١٩٨٣?���وא��� 
،   التأمني التجاريول، ولقد تركزت دراسته ح تناول يف دراسته تعريف عقد التأمني وأنواعه
 فاقتصر يف دراسته على ذكر ومناقشة أدلة ، وعدمهألنه حمل خالف بني الفقهاء يف جوازه 

 تتناول موضوع التأمني ، فضالً عن أن هذه الدراسة مل  مبسطةصورةالقائلني باجلواز والعدم ب
 .  ونظمهاةالتعاوين وتطبيقاته يف شركات مسامه

2Bو�����Hא��א�����Wא��)
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 البحث يد السابقة واليت تفالدرسات أهم نتائج ص سبق يستطيع الباحث تلخيامن خالل م

 السعودي حيث تتلخص أهم النتائج ايلص متويل التعليم العـاحلايل يف جانبني األول منها فيما خي
  : فيما يلي 

هم القضايا وأكثرها إثارة للجدل ، وضرورة توفري التمويل أ متويل التعليم العايل يعد من نأ  )أ (
   .  الالزم لإلنفاق علي التعليم العايل

 .  امة التعليم العايل استثمار اجتماعي مما يتطلب توفري االعتمادات الالزمة له من األموال العأن )ب (
 .   هو املصدر التقليدي لتمويل التعليم العايل التمويل من قبل الدولة حالياًأن  )ج (
 اخلاص يف متويل التعليم العايل يف اململكة من وجهة نظر القطاع و فرادألا واقع إسهام أن  )د (

 .   ضعيف يف جمملهاص القطاع اخلمسؤويلمسئويل التعليم و
 . م العايل أكثر من مصدر لتمول التعليإجياد ضرورة  )ه (
 .   احلكومات يف متويل التعليم العايلاشتراك جيب  )و (
 .   األفراد يف متويل التعليم العايلاشتراك  )ز (
 . الدولية يف متويل التعليم العايل ات اهليئات واملنظماشتراك  )ح (
 . ختلط علي التمويل املاالعتماد  )ط (
 .  إيل موارد جديدة لتمويل التعليم العايلالتوصل    )ي (
 .  ويل التعليم العايل فئات اتمع لتمدعم  )ك (
 .  التعليم مسئولية اجتماعية وجيب أال يكون مسئولية الدولةأن  )ل (
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 التعليم بالتعاون بني الدولة ل يتم متويث واتمع حيولة التعليم مسئولية مشتركة بني الدأن  )م (
 . والقطاع األهلي

 . يل األهلي العربية والعاملية يف جمال مصادر متويل التعليم العاجارب من التاالستفادة  )ن (
 يف ا ودورات تدريبه يفرض على الدارسني ا رسوم ميكن االستفادة دبلومات برامج للفتح )س (

 .متويل التعليم العايل 
 .  على تطوير أنظمة اجلامعات األهلية لتستوعب املستجدات يف مصادر التمويلالعمل  )ع (
 مما ألهليةبعض التمويالت ا من البريوقراطية واإلجراءات الروتينية اليت تعوق حماوالت التخلص )ف (

 . هذه الكليات م متويل ودعلراغبنييشجع ا
 على إنشاء صندوق البحث العلمي حتت مظلة وزارة التعليم العايل لتوسع ومتويل قاعدة العمل )ص (

 . البحث العلمي 
 على تعزيز قبول املنح والتربعات واهلبات والوصايا واإلعانات كمصادر إضافية لتمويل العمل  )ق (

  .  العلميالبحث 
����W=	*ص�א�):����GO�?9-���א��#*�א�)����)�3]�=	*ص�אJ'�א���9 �
 على أنشطة شركات التامني يف اململكة ، عالة احلاجة املاسة إىل التنظيم العام والرقابة الفظهور  )أ (

 .   للتطبيقزموكذلك قصور النموذج الشرعي عن التفصيل الال
 والعمل .  إسالمياًاديل التأمني التبزل به فقهياً جلوا املقوع إعادة النظر يف أساس التربضرورة )ب (

 . على إصدار منوذج شرعي تفصيلي
 ينظم عمل وبيانات شركات التامني العاملة .  معياري موحديب ضرورة إصدار نظام حماسيب رقا  )ج (

 .   وإخضاعها للرقابة.يف السوق
 اسيب والنظام احمل.لتأمني ووثائق ا. النظام األساسي:  يف صياغة كل منر إعادة النظضرورة  )د (

 . لشركات التأمني
 لكافة نواع واألألشكال ألن تكون بدائل متعددة اية صيغ التمويل االستثمارية اإلسالمصالحية  )ه (

 .  التمويل الربوي ذات النوع الواحد بل تفوقها مزاياصيغة التعامل بأشكال
إلسالمية حتت التشغيل الفعلي  أن يبدأ التفكري جدياً يف وضع صيغ التمويل االستثمارية اجيب  )و (

 وإحالهلا حمل صيغة التمويل الربوي يف مجيع . المية الدولة اإلسمؤسساتيف مجيع أجهزة و
  . ااالت االقتصادية يف اتمع
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 والباب فيه مفتوح . تعليم موحد وحمدد لتمويل الخيار ال يوجد  :نهأبخلص هذا الفصل 

 يةق الدولة أو األفراد أو أصحاب العمل أو الشركات االجتماعـن اخليارات ، أما عن طريلعدد م
   .  املتاحةات وغري ذلك من اخلياريأو ما يعرف بالنظام الثنائ

 ، وغايات كثرية أهداف زالت منتجات التأمني يف تطور مستمر لتحقيق المن جانب آخر 
يراعي الضوابط ) التأمني التعاوين التعليمي (اسمللتأمني بمما يؤكد متاماً إمكانية وجود منتج جديد 

  .  من جهة أخرىالعام العايل والتعليم ليمالشرعية من جهة وحيقق أهداف التع
مخسة حماور تسعى الدراسة ) التأمني التعاوين التعليمي( هذا املنتج اجلديد باسم يتضمن
 متويل التعليم العايل السعودي وهذه احملاور  يفلتأمينات تصور حوهلا الستثمار امياحلالية إىل تقد
  : اخلمسة هي

 .  إىل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودياحلاجة -١

 .  السعودييل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العاجدوى -٢

 .  استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعوديقواعد -٣

 .  السعودييلمينات يف متويل التعليم العا جناح استثمار التأشروط -٤

 .  تنفيذية الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعوديمقترحات -٥
 مني التأدوق متثل حماور صنليت الدراسة احلالية أهم املؤشرات هلذه احملاور اخلمسة واتعرض

  : ي يليف وذلك لنظري ا الدراسة وإطارهاأدبيات واملستنتجة من قترحالتعاوين التعليمي امل
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 .  فرص وإمكانية االلتحاق بالتعليم العايلة زيادىل التأمينات يؤدي إاستثمار �

 . تربات تؤدي إىل تطوير بيئة التعليم العايل من أبنية وجتهيزات ومعامل وخمات التأمينأموال �
 .  والدراسات التطبيقية املفيدة للمجتمعبحوث إىل تشجيع الي التأمينات تؤدأموال �
 .  على املراكز البحثية ومراكز التطوير التكنولوجياإلنفاق على القدرة �

 العلمي وحتسني مستوى تقدم اجلامعات على توفري التدابري املالية الالزمة لتعزيز المساعدة �
 . األداء
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 . مدفوعه الفقراء من خالل توفري برامج ب للطالايللتعليم الع فرص اإتاحة �
 .  البحوث اخلاصة بتطوير التعليم العايل وحتسني خمرجاتهمتويل �
 . دراستهم للطالب غري القادرين على مواصلة عليمية النفقات التمتويل �

 .  موارد متويل طويلة األجل لتحقيق جودة التعليم العايلتوفري �
 .  التعليم العايلويلات يؤدي إىل تنويع مصادر مت التأميناستثمار �

 .  التعليم العايل السعوديل أفراد اتمع بالشراكة يف متويشعور �
 . لعايل التوجيهات العاملية اخلاصة بإجياد التمويل املختلط للتعليم امسايرة �
 .  إىل موارد مالية جديدة لتمويل التعليم العايل السعوديالتوصل �

 . ويل التعليم العايل السعودي مصادر متتنوع �
 .  الدعم املايل للطالب من أجل حصوهلم على فرص التعليم العايلتقدمي �
 .  متويل التعليم العايل لألفراد يف اتمع السعوديادر مصتعدد �

 . يل العبء على ميزانية الدولة بشأن متويل التعليم العاختفيف �
 . عليم العايل السعودي التسات يف عدد الطالب املقبولني مبؤسالتوسع �
 .  العايل املخصصة إلجراء البحوث العلميةلتعليم ميزانيات مؤسسات اتدعيم �

 .  العايل السعوديعليم يف متويل التلتأمينات مرونة التصرف الستثمار اتوفري �
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 .  وأنشطتهالعايل يف متويل التعليم أميناتت أرصدة الاستخدام �
 .  متمايزة لتمويل التعليم العايل السعودير مصادإجياد �
 .  التمويل الالزم لضمان جودة التعليم العايل السعوديتوفري �

 .  يف زيادة املوارد املالية للتعليم العايل السعوديالتوسع �
 . لعايل السعودي اعليم استخدام التدابري املالية املخصصة للتترشيد �
 .  مؤسسات التعليم العايل السعوديفاعلية زيادة �

 .  فئات اتمع السعودي للدراسة يف مؤسسات التعليم العايلدعم �
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 .  تصور تأميين إسالمي لدعم متويل التعليم العايل السعوديبناء �
 . ايل التعليم الع نظام التأمني التكافلي يف اجلوانب اإلجيابية اليت يتميز اإبراز �
 الفكر والسلوك املتوافق مع الفكر اإلسالمي يف جمال تدعم متويل مؤسسات غة صياإعادة �

 . التعليم العايل
 املزيد من الربامج التعليمية والدورات التدريبية أمام الدارسني الراغبني يف االستفادة من فتح �

 . الصندوق
 .  اتمعي جتاه متويل تعليم أفراد اتمعوعي التعزيز �
 .  متويل تعليم األفراد باتمعلتدعيم املايل التربع ثقافة تعزيز �

 .  يف متويل أنشطة التعليم العايلينات أرصدة التأمتثمار استعزيز �
 .  العايل السعوديم يف متويل التعليالتأمينات ألموال ية فرص استثمارتوفري �
 .  اتمع استمرارية التعليم العايل وتقدمي فرصة ملن يرغب من أفرادضمان �

 .  الوطنتقدم تسهم يف ليت اية األنشطة اجلامعتدعيم �
 .  االستثماريةومؤسساا األسواق وصول اجلامعة إىل تدعيم �
ات التأمينية ومؤسسات ـم املخاطر بني املؤسسـة املتبادلة وتقاسـ عالقات الثقتأسيس �

 . التعليم العايل
 .  اتمع السعودي أموال التأمينات إىل أنشطة فعل اخلري يفاستقطاب �
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 .  التأمني التعاوين التعليميوق معايري واضحة للمحاسبة واملراجعة ملوارد ومصاريف صندإجياد �
 .  التعليميصندوق التأمني التعاوين يف  للمسامهنيالية على األوضاع املالوقوف �

 . تعليمي التأمني التعاوين الندوق بعمليات التأمني اإلدارية اخلاصة بصاإلحاطة �
 .  أنظمة اجلامعات السعودية لتستوعب التعاون مع الصندوقتطوير �
 .  الفعالة على أنشطة صندوق التأمني التعاوين التعليميالرقابة �

 . ليميلتعصندوق التأمني التعاوين العلى إصدار منوذج شرعي تفصيلي  العمل �
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 .  صندوق التأمني التعاوين لياري نظام حماسيب رقايب معصدار على إالعمل �
 . صندوق التأمني التعاوين دارة من تقييم ومراقبة وإ اليت متكن اإلدارةتقارير الإعداد �
 . لتأمينات قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التعليم العايل ومؤسسات اتوفري �

 . احلوكمة لصندوق التأمني التعاوين التعليمي معايري املساءلة وتوفري �
 .  األولوية ملساعدة الطالب الفقراء الراغبني يف تكملة فرص التعليم العايلحتديد �

 التخصصات األكادميية اليت يتطلبها سوق العمل عض إسهامات التأمينات يف متويل دراسة بربط �
 . السعودي

 . بصندوق التأمني التعاوين الصرف  الدراسات التنافسية اليت حتدد أولوياتإجراء �

 .  استثمارات التأمينات يف حتسني جودة التعليم العايلتركيز �
 .  التأمينات بتحسني برامج التعليم اجلامعيستثمارات اربط �
 .  استثمار التأمينات يف قطاع التعليم العايل اخلاصتشجيع �

صندوق التأمني التعاوين  أسلوب مؤشرات األداء بالنتائج لتقدير جودة استثمارات تبين �
   . التعليمي

 .  الالمركزية يف استثمار التأمينات يف متويل التأمني العايلأسلوب تبين �

 .  سياسة االستقالل اإلداري لصندوق التأمني التعاوين التعليميتبين �
 .  لصندوق التأمني التعاوين التعليميملالية اعات واهلدايا والترببات اهلقبول �
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 .  والتوظيفلتخرج من الراتب الشهري بعد اة الطالب وموافقته على استقطاع نسبالتزام �
ه حسب نسبة عادلة حتقق العدالة ـ ما ينفق على الطالب وما يستقطع من راتبموازنة �

 . واإلنصاف
 . مبا يعود على التأمني التعاوين التعليمي بعائد مايل ومشاركة اجلامعات دعم �
 الفرصة لألفراد العاملني باملشاركة يف صندوق التأمني التعاوين التعليمي من خالل إتاحة �

 .  ألبنائهادته واستفهري من األجر الشزءاًاستقطاع ج
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 .  التأمني التعاوين التعليمي يف البورصة القومية السعوديةق أسهم صندوطرح �
 .  التعاوين التعليمي قانون ينظم عمليات صندوق التأمنيإصدار �
 .  العاليةلتعليمية إجراءات الصرف املتعلقة بالرسوم الدراسية باملؤسسات واتسهيل �

ع مؤسسات التعليم العايل يف ـ التعاون ملـتسه املؤسسات التأمينية بقواعد معلومات ربط �
 . هذا اال

 . ة واألفراد يف دعم املؤسسات املختلفة اتمعيسسات دور املؤتعزيز �
 .  بني مؤسسات التأمينات ومؤسسات التعليم العايلالت قسم خاص جبميع املعامتأسيس �
 .  لتوجيه استثمارام ضمن أنشطة صندوق التأمني التعاوين التعليميثمرين الفرص للمستفتح �

 .  التعليمي بصفة مستمرةين أنشطة صندوق التأمني التعاوتقييم �
 . اء بدفع الرسوم الدراسية للطالب الفقريمي أنشطة صندوق التأمني التعاوين التعلربط �
 .  الدعم املايل املقدم من الصندوق بالتفرغ للدراسة من قبل الطالبربط �

 .  جملس إدارة الصندوق يف اإلصالحات التعليمية اليت تقوم ا اجلامعات السعوديةمشاركة �
 . شاور مع إدارة الصندوق بالتأكادميية ختصصات إنشاء �
 الوراثية هلندسة مثل ا،  إدارة الصندوق اللتحاق الطالب بالربامج التعليمية املعاصرةتشجيع �

 .  وحنوها، فضاءوعلم ال
 . ة القروض للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقيزيادة �

 . وق من أنشطة الصندئد الدورية للكلفة والعاعات املراجإجراء �

�ً49�E��Wp<9+�5�����9:(א���8�(����)]�
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 .  العايلعليم االلتحاق مبؤسسات التيف القروض واملنح امليسرة للراغبني تقدمي �

 .  صندوق التأمني التعاوين التعليمي تضخ فيه الدولة مبالغ ماليةإنشاء �
  .  العايل لدعم صندوق التأمني التعاوين التعليمية مبالغ مالية من ميزاناستقطاع �
 . ليمي صندوق التأمني التعاوين التعدعيم مؤسسة املعاشات مببالغ مالية لتإسهام �

 .  صندوقال باب التربعات املالية من مؤسسات الدولة وأفرادها لتدعيم فتح �
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 .  من مؤسسات الدولة املختلفةوين جملس إدارة صندوق التأمني التعاتشكيل �
 . صندوقال املشاركة يف تكافلي األساسية لشركات التأمني اليانات البتوفري �
 .  الرقابة احلكومية يف أوجه صرف أموال التأمينات يف هذا االدور تعزيز �

 .  جبدوى استثمار أرصدة التأمينات يف التعليم العايلةتطبيقي دراسات إجراء �
 .  العايل يف التعليمنات أولويات الستثمار أرصدة التأميحتديد �

 .    ضمن السياسة االقتصادية للدولةلتأمينات االستثمار ألرصدة ادمج �

 . لصندوقللتدعيم رأس املايل النقدي  الفرص لألفراد وللمؤسسات اتمعية إتاحة �
 . شهادات استثمار بضمان الصندوق لزيادة االستثمارات احمللية إصدار �

 .د اتمع لزيادة االستثمار  ثقافة العائد القيمي واألخالقي بني أفرانشر �
  .  اجلهات احلكومية واألهلية على حتقيق أهداف صندوق التأمني التعاوينتشجيع �
 . صندوق على الطالب الفقراء والذين يتبعون التكافل االجتماعيال جهود تركيز �

 .  يف تنظيم أنشطة صندوق التأمني التعاوين التعليميرونيةلكتإل اإلدارة ااستخدام �
 .  مراكز باجلامعات تشرف على استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايلإنشاء �
 . طالبلل من استثمار التأمينات يف توفري الرعاية املتكاملة االستفادة �

باجلامعات لالستفادة من صندوق التأمني ) املسار السريع للتعليم للجميع( قسم مبسمى إنشاء �
  . التعاوين التعليمي

، وللتحقق منها ميدانياً ومدى  ور بالقطع يف دائرة ما ينبغي أن يكونهذه املؤشرات تد
  .  يف الفصل الثالث التايلدانية جترى الدارسة امليويله ومداخل متعوديمواءمتها للتعليم العايل الس
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يستعرض الباحث يف هذا الفصل من الدراسة اإلجراءات املنهجية املتعلقة بتنفيذ البحث ، 
، أداة  املنهج املستخدم يف البحث ، جمتمع الدراسة ، عينة الدراسة: واليت تشتمل على ما يلي 

، ثبات أداة الدراسة، أساليب املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت   ، صدق أداة الدراسةالدراسة
  . ، وذلك من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها  لتحليل بيانات الدراسة

م����Wא��� �א�� �

والدراسات  هناك العديد من مناهج البحث العلمي اليت تستخدم يف جمال البحوث
انية ، من بني هذه املناهج املنهج الوصفي ، املنهج االستقرائي ، املنهج التجرييب ، ومنهج اإلنس

يف هذه الدراسة احلالية استخدام الباحث املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة . اخل  ... دراسة احلالة
ة الواقع  األسلوب الذي يعتمد على دراس :ن املنهج الوصفي يعرف بأنهإالدراسة وأهدافها ، حيث 

  . كمياً  أو تعبرياً،  كيفياًاً ويعرب عنها تعبري،  ويهتم بوصفها، أو الظاهرة كما توجد يف الواقع

أو املشكلة ويف   يقوم على تفسري الوضع الراهن للظاهرةوالذي املنهج الوصفي يستخدم
صفي إىل حتديد ومن مث يسعى املنهج الو.   متويل التعليم العايل السعوديليةحالتنا هذه هي إشكا
 وأبعادها وتوصيف العالقات بينها دف االنتهاء إىل وصف دقيق متكامل يةظروف هذه اإلشكال

، مصطفى حممود أبو بكر، اللحلح، أمحد عبد اهللا ( .للظاهرة أو املشكلة يقوم على احلقائق املرتبطة

البحث أو عينة  أفراد جمتمع يعويتم البحث الوصفي من خالل استجواب مج.  )٥٦م، ص ٢٠٠٢
، العساف ( ." كبرية منهم ـدف وصف الظاهـرة املدروسـة من حيث طبيعتها ودرجة جودا

  . )١٩١ ص، هـ١٤١٦

 ليس هناك منهجاً يف البحث أكثر  :استخدام املنهج الوصفي بأنه) م٢٠٠٨العزاوي، (يربر 
يت تركز على ما هو كائن ، ذلك أن املنهج الوصفي يشمل البحوث ال انتشاراً من املنهج الوصفي

رة من الظواهر ـواملنهج الوصفي هو استقصاء ينصب على ظاه. اآلن يف حياة اإلنسان واتمع 
كما هي قائمة يف احلاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها 
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بقصد الوصول إيل تقييمات أي أن املنهج الوصفي حيلل ويفسر ويقارن ويقيم . وبني ظواهر أخرى 
  . ذات معين بقصد التبصر بتلك الظاهرة

�
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يف ) اجلامعات والكليات ( يتكون جمتمع الدراسة احلالية من كافة منسويب التعليم العايل 
،  أعضاء هيئة التدريس: املنطقة الغربية ومنطقة الباحة من اململكة العربية السعودية ، وهم 

، هذا ) ٤ملحق رقم ( ، الطالب املوجودين بتلك املؤسسات خالل فترة تطبيق الدراسة  اإلداريون
  . باإلضافة إىل بعض أولياء أمور الطالب وخرباء التأمني 

  : ويوضح اجلدول التايل إحصائية بأعضاء هيئة التدريس والطالب باجلامعات اليت مشلتها الدراسة 
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 ١٣٢,٠٩٤ ٦,١٤٨ جامعة امللك عبد العزيز 

 ٦٧,٧٤٠ ٣,٣٧٢ جامعة أم القرى 

 ٤٢,١٥٨ ١,٧٢٦ جامعة الطائف 

 ١٨,٤١١ ٧٠٧ جامعة الباحة 

�F��G٤٣٧}١٩٩ ٩٥٣}١١ א� 
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 ألمهية موضوع الدراسة وحداثته مت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة ، ونظراً
 تمع الدراسة الذي تستهدفه  صادقاًفقد حرص الباحث إىل أن تكون عينة الدراسة ممثلة متثيالً

د مجيع وبع. مفردة ) ٦٠٠(قام الباحث بتوزيع استمارات االستبيان على عينة مكونة من . الدراسة 
استمارة استبيان ، وبعد الفرز مت حذف عدد ) ٤٩٥(البيانات استطاع الباحث احلصول على عدد 

) ١٠٥( لعدم اكتمال اإلجابات ، كما مل حيصل الباحث على استجابة استمارة استبيان نظراً) ٢٠(
تردة واليت مت  ويوضح اجلدول التايل تفاصيل االستبانات املوزعة واملس.من أفراد العينة املختارة 

  . بياناا اكتمالحذفها لعدم 
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 %١٧,٥ ١٠٥ االستبيانات الغري مستردة 

 %٣،٣ ٢٠ االستبيانات احملذوفة 

 %٧٩,٢ ٤٧٥ االستبيانات املكتمل بياناا  

�F��G٠}١٠٠ ٦٠٠ א�٪ 

من االسـتبيانات   % ٨٠,٠اجلدول يتضح أن نسبة االستبيانات املستردة بلغت حوايل         من  
املوزعة ، وهذا يشري إىل أن نسبة االستجابة عالية وهذا يعكس مدى أمهية املوضوع لـدى عينـة                  

  .  ألنه خيصهم يف املقام األول ؛الدراسة 

، العمـل    ، املؤهل العلمـي    املدينة: ( ريات  ـ للمتغ فيما نتناول وصف عينة الدراسة تبعاً     
  ) : ، وعدد سنوات اخلربة السابقة يف العمل احلايل
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 %١٥,٨ ٧٥ الطائف 

 %١٨,٧ ٨٩ مكة املكرمة 

 %٢٨,٦ ١٣٦ جدة 

 %٣٦,٨ ١٧٥ الباحة 

 ٪٠}١٠٠ ٤٧٥ א]"Qع�

% ١٥,٨توزيع عينة الدراسة تبعا للمدينة ، حيث يتـضح أن             ) ١٠(يوضح اجلدول رقم    
من مكة املكرمـة ، يف حـني        % ١٨,٧من أفراد العينة املشاركني يف الدراسة من الطائف ، بينما           

احة  ، كما بلغت نسبة املشاركني من الب      % ٢٨,٦بلغت نسبة أفراد العينة املشاركني من مدينة جدة         
  . وهي النسبة األعلى % ٣٦,٨
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 ، كما نالحـظ أن      اًعليه نستنتج من املؤشرات باجلدول أن توزيع عينة الدراسة يعترب تناسب          
  . املشاركني من الباحة ميثلون النسبة األكرب يف عينة الدراسة 

  : ويوضح الشكل التايل املؤشرات السابقة 
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 %١٥,٤ ٧٣  دكتوراه

 %١٣,٩ ٦٦ ماجستري 

 %٣٨,٩ ١٨٥ بكالوريوس 

 %٢٦,٩ ١٢٨ دبلوم 

 %٤,٨ ٢٣ دون الدبلوم 

 ٪٠}١٠٠ ٤٧٥ א]"Qع�
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توزيع عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي ، حيث يتبني أن نـسبة       ) ١١(يوضح اجلدول رقم    
، بينما بلغت نـسبة محلـة املاجـستري املـشاركني يف الدراسـة          % ١٥,٤محلة الدكتوراه بلغت    

، كما بلغـت نـسبة محلـة الـدبلوم          % ٣٨,٩، يف حني  بلغت نسبة البكالوريوس        % ١٣,٩
  . يذكروا أي مؤهل تعليمي من أفراد العينة مل % ٤,٨، كما أن هناك % ٢٦,٩

وبالتايل نستنتج مما سبق أن غالبية أفراد العينة املشاركني يف الدراسة من محلة البكالوريوس،              
  % . ٣٨,٩حيث بلغت نسبتهم 
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 %٢٥,٢ ١٢٠ عضو هيئة تدريس 

 %٤٢,٦ ٢٠٢ طالب دراسات عليا 

 %٢٥,٠ ١١٩ ويل أمر طالب جامعي 

 %٧,٢ ٣٤ خبري يف التامني 

 ٪٠}١٠٠ ٤٧٥ א]"Qع�
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توزيع عينة الدراسة تبعا للعمـل احلـايل ، حيـث يتـضح أن              ) ١٢(يوضح اجلدول رقم    
، يف   طالب دراسـات عليـا    % ٤٢,٦، بينما   لعينة هم أعضاء هيئة تدريس      من أفراد ا  % ٢٥,٢
من أفراد العينـة    % ٧,٢ميثلون أولياء أمور الطالب باجلامعات ، كما يتبني أن          % ٢٥,٠حني أن   

  . هم خرباء يف جمال التأمني 

 ،  وعليه نستنتج مما سبق أن غالبية أفراد العينة املشاركني يف الدراسة طالب دراسات عليـا              
  .  من إمجايل أفراد العينة الذين حددوا العمل احلايل% ٤٢,٦حيث بلغت نسبتهم 
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 %٣٤,٠ ١٦١  سنوات ٥أقل من 

 %٢٢,٣ ١٠٦  سنوات ١٠ ألقل من  ـ٥من 

 %٢١,٤ ١٠٢  سنة ١٥ ألقل من  ـ١٠من 

 %٢٢,٣ ١٠٦  سنة فأكثر ١٥

 ٪٠}١٠٠ ٤٧٥ Qع�EEEEEEEEEEEא]"
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من أفراد العينـة سـنوات   % ٣٤,١أعاله ، يتضح أن  ) ١٣(من املؤشرات باجلدول رقم     
ألقل  ـ  ٥( ات خربم يف العمل ما بني تراوحت سنو% ٢٢,٣ سنوات ، بينما ٥خربم أقل من 

 ألقـل   ـ١٠( سنوات خربم يف العمل تراوحت ما بني        % ٢١,٤سنوات ، يف حني أن      ) ١٠من  
  .  سنة فأكثر ١٥سنوات خربم يف العمل % ٢٢,٣سنة ، كما يتبني أن هناك ) ١٥من 

 سنوات فأكثر  ،     ٥من  وعليه يتبني مما سبق أن غالبية أفراد العينة سنوات خربم يف العمل             
، مما يشري إىل أن غالبية أفراد العينة لديهم خربة جيـدة يف جمـال               % ٦٦,٠حيث بلغت نسبتهم    

  . العمل مما يكون لرؤيتهم فيما يتعلق بالتأمني التعاوين يف التعليم العايل يف حتقيق أهداف الدراسة 
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استخدم الباحث استمارة االستقصاء أو االستبيان ، كأداة جلمع البيانات األولية املطلوبة 
ار يف جمال البحوث ـات اليت أخذت يف االنتشـحيث يعترب االستبيان من أهم أدوات مجع البيان

وقام الباحث بتصميم استمارة .  اناتوال تزال متثل موقعاً بارزاً يف الوقت احلايل بني وسائل مجع البي
 استبيان تغطى متغريات وتساؤالت البحث ويتميز استخدام أسلوب االستبيان عن غريه بعدة مزايا

جيعل شخصية الباحث جمهولة فيتيح الفرصة للمبحوث لإلجابة باطمئنان على  " : أنه وتتلخص يف
  . )٦٦م، ص٢٠٠٩الزين، (  ." األسئلة احلساسة واخلاصة
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االستبانة هي وسيلة جلمع البيانات من جمموعة من األفراد عن طريق إجابتهم عن إن 
 ،القحطاين وآخرون ( .جمموعة من األسئلة املكتوبة حول موضوع معني دون مساعدة من الباحث هلم

وتعد االستبانة من أكثر األدوات استخداماً يف جماالت حبث الظواهر التربوية .  )٢٦٤ ص،هـ١٤٢٥
 ،أبو طالب(، وهي األداة الرئيسة اليت ختدم الباحث يف االستفتاء أو فحص املبحوثني  سيةوالنف

وقد قام الباحث بإعدادها حول التأمني التعاوين التعليمي كتصور مقترح .  )٢٧ ص،م١٩٨٧
 الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي ،  وقد صيغت االستبانة يف صورا األولية يف

:   وبعد إجراء التعديالت على فقراا تضمنت االستبانة يف صيغتها النهائية ما يلي. حماور) ٥(
  .  البيانات األولية

 . فقرة) ٨٠(حماور تضمنت ) ٥(كما اشتملت األداة النهائية على 

 واستخدمت . يـاس ليكرت اخلماسـ مدرجاً وفق مقياًـأعطي الباحث لكل فقرة وزن
 على الترتيب اًـومتثل رقمي)  نادرةـ قليلة  ـ إىل حد ما ـ كبرية ـة جداًكبري( العبـارات 

)١ .٢ .٣ .٤ .٥( .  
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على جمموعة من احملكمني املختصني ) ١ملحق رقم (ولية ألمت عرض االستبانة يف صورا ا
واء كان بالتعديل ـداة سأل مالحظام حول ااحيث أبدو  ،)٢ملحق رقم (يف جمال البحث العلمي 

م ، وبعد اخذ ـ وقد مت إجراء التعديالت املطلوبة بناء على مالحظا،ضافةإلأو احلذف أو ا
  ) . ٣ملحق رقم ( يف صورا النهائية هستبانألمالحظات السادة احملكمني ظهرت ا
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 صدق أداة الدراسة من خالل قياس االتساق الداخلي والذي يعين درجة مت التحقق من
ارتباط كل عبارة باموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه ، وارتباط كل حمور مع اموع الكلي 

 Internal(ألداة الدراسة ، حيث مت استخدام معامل االرتباط بريسون لقياس االتساق الداخلي 

Consistency ( هو موضح باجلداول التالية، كما  :  
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 ٠,٠١ ٠,٧٢٤  .ص التحاق الطالب بالتعليم العايلزيادة فر ١

 ٠,٠١ ٠,٧٩٦ .تطوير بيئة التعليم العايل من أبنية وجتهيزات ومعامل وخمتربات ٢

 ٠,٠١ ٠,٧٩٣  .اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد منها ٣

 ٠,٠١ ٠,٧٨٤  .تعزيز التقدم العلمي للجامعات ٤

 ٠,٠١ ٠,٧٢٦  .دراسية مدفوعة الرسومتوفري برامج  ٥

 ٠,٠١ ٠,٨٢٠  .حتسني املختربات البحثية للتعليم العايل ٦

 ٠,٠١ ٠,٨١٦  .تعزيز فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالب ٧

 ٠,٠١ ٠,٨١٨  .توفري موارد إضافية لتحقق جودة التعليم العايل ٨

 ٠,٠١ ٠,٧٩٨  .ايلتوفري مصادر متويل إضايف ألنشطة التعليم الع ٩

 ٠,٠١ ٠,٧٧٨  .إجياد فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايل ١٠

 ٠,٠١ ٠,٧٩٤  .إجياد موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايل ١١

 ٠,٠١ ٠,٨٢٠  .تنويع مصادر متويل التعليم العايل بني املؤسسات اتمعية ١٢

 ٠,٠١ ٠,٧٠٥  .اه التعليم العايلختفيف العبء على ميزانية الدولة جت ١٣

 ٠,٠١ ٠,٨٢٣  .تدعيم ميزانيات البحوث العلمية ١٤

 ٠,٠١ ٠,٧٥٢  .تقاسم املخاطر املالية بشان متويل التعليم العايل ١٥

  

يتضح أن قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية تشري إىل أن ) ١٤(من اجلدول رقم 
ة باحلاجة إيل استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل  ترتبط بشكل مجيع عبارات احملور األول واخلاص

وبالتايل ) . ٠,٠١(معنوي مع اموع الكلي للمحور الذي تنتمي عند مستوى داللة إحصائية 
نستنتج من ذلك أن هذه العبارات حتقق هدف القياس يف هذا اال ، مما يعين أا تتمتع بدرجة 

  .مرتفعة من الصدق 
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 ٠,٠١ ٠,٧٦٣  .يم العايلاستخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعل ١

 ٠,٠١ ٠,٨٢٣  .ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل ٢

 ٠,٠١ ٠,٧٨٢  .زيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة التعليم العايل ٣

 ٠,٠١ ٠,٧٧٣  .ترشيد إنفاق األموال املخصصة لتامني يف جمال التعليم العايل ٤

 ٠,٠١ ٠,٧٨٨  .التعليم العايلزيادة فعالية مؤسسات  ٥

 ٠,٠١ ٠,٧٩٩  .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل ٦

 ٠,٠١ ٠,٨٢٣  .إجياد نظام تامني إسالمي لدعم مؤسسات التعليم العايل ٧

 ٠,٠١ ٠,٨٢٧  .تفعيل النظام التكافلي يف متويل مؤسسات التعليم العايل ٨

 ٠,٠١ ٠,٧٨٤  .إلسالمي يف جمال التعليم العايلنشر ثقافة الفكر االقتصادي ا ٩

 ٠,٠١ ٠,٨٢٧  .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل ١٠

 ٠,٠١ ٠,٨١٩  .تعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل التعليم العايل ١١

 ٠,٠١ ٠,٧٨٤  .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل ١٢

 ٠,٠١ ٠,٨١٨  .فرص استثمارية يف جمال متويل التعليم العايلتوفري  ١٣

 ٠,٠١ ٠,٧٩٥  .تقدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع ١٤

 ٠,٠١ ٠,٧٩١  .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل ١٥

 ٠,٠١ ٠,٧٣٦  .نشر ثقافة التطوع يف اتمع السعودي ١٦

  

أن مجيع قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية تشري إىل         يتضح  ) ١٥(من اجلدول رقم    
أن مجيع عبارات احملور الثاين ترتبط بشكل معنوي مع الدرجة  الكلية للمحور الذي تنتمي إليه عند                 

وبالتايل نستنتج من ذلك أن مجيع العبارات حتقق هدف القيـاس           ) . ٠,٠١(مستوى داللة إحصائية    
  . أا تتمتع بصدق مرتفع يف هذا اال ، مما يعين
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 ٠,٠١ ٠,٧٨٦  .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة ١
 ٠,٠١ ٠,٨٥٦  .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار ٢
 ٠,٠١ ٠,٨٥٩ املراجعة املستمرة لعمليات التامني ومنتجاا من اجل حتسينها ٣

٤ 
تطوير األنظمة املالية للجامعـات الـسعودية السـتيعاب فكـرة           

  .الصندوق
٠,٠١ ٠,٨٠٩ 

 ٠,٠١ ٠,٨٠٩  .منوذج شرعي آلليات العمل بالصندوقإصدار  ٥
 ٠,٠١ ٠,٨٥١  .إجياد نظام حماسيب  للصندوق ٦
 ٠,٠١ ٠,٨٦٤  .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح ٧

٨ 
توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التامني والتعليم العـايل          

  .واجلهات املهنية األخرى
٠,٠١ ٠,٨٣٦ 

 ٠,٠١ ٠,٨٤٤  .وضع معايري املساءلة واحلوكمة بالصندوق ٩
 ٠,٠١ ٠,٧٧٦  .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق ١٠
 ٠,٠١ ٠,٨١٩  .حتديد أولويات الصرف من الصندوق ١١
 ٠,٠١ ٠,٧٩٦  .ربط استثمارات التامني بتحسني برامج التعليم العايل ١٢
 ٠,٠١ ٠,٨٠٤  .الصندوق يف قطاع التعليم اخلاصتشجيع استثمارات  ١٣
 ٠,٠١ ٠,٧٩٠  .تبين أسلوب الالمركزية يف إدارة فعاليات وأنشطة الصندوق ١٤
 ٠,٠١ ٠,٨٠٥  .تبين سياسة االستقالل اإلداري يف النشطة الصندوق ١٥
 ٠,٠١ ٠,٧٥٣  .وضع آليات لقبول اهلدايا والتربعات املالية للصندوق ١٦

السابق يتضح أن مجيع  قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية ) ١٦(رقم من اجلدول 
تشري إىل أن مجيع عبارات احملور الثالث ترتبط بشكل معنوي مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

وبالتايل نستنتج من ذلك أن مجيع العبارات حتقق هدف ) . ٠,٠١(إليه عند مستوى داللة إحصائية 
 هذا احملور ، مما يعين أا تتمتع بصدق مرتفع ، حيث تراوحت معامالت ارتباطها مع القياس يف

  )  . ٠,٨٦٤ و ٠,٧٧٦(الدرجة الكلية حملورها ما بني 
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 ٠,٠٠ **٠,٦٧٨  .تعهد الطالب خبصم نسبة حمددة من رابته عند التحاقه بالعمل ١

 ٠,٠٠ **٠,٧٧٤  .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم ٢

 ٠,٠٠ **٠,٨٣١  .ت ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليميدعم اجلامعا ٣

 ٠,٠٠ **٠,٧٨٠  .دعم األفراد ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي ٤

 ٠,٠٠ **٠,٧٥٢  .إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم ٥

 ٠,٠٠ **٠,٨٢١  .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق ٦

 ٠,٠٠ **٠,٨٢٨  .إلجراءات بكافة فروع الصندوقتوحيد ا ٧

 ٠,٠٠ **٠,٧٧٦  .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق ٨

 ٠,٠٠ **٠,٧٧٨  .حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق ٩

 ٠,٠٠ ٠,٦٢٢  .اشتراك التفرغ للدراسة من اجل احلصول على دعم من الصندوق ١٠

 ٠,٠ **٠,٧٩٦  .صة للصندوق لتحسني املشاركة اتمعية باجلامعاتإتاحة الفر ١١

تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختصصات أكادمييـة جديـدة          ١٢
  .حسب حاجة العمل

٠,٠٠ **٠,٨١٥ 

تشجيع غري القادرين من الطالب بالربامج التعليمية املعاصرة حسب          ١٣
  .متطلبات سوق العمل

٠,٠٠ **٠,٨١٤ 

 ٠,٠٠ **٠,٨٢٢  .لدعم للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية النادرةزيادة ا ١٤

إجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظـيم فوائـده            ١٥
  .اتمعية

٠,٠٠ **٠,٨٣٦ 

 ٠,٠٠ **٠,٨١٩  .تشجيع العمل بالصندوق من خالل منح االمتيازات للعاملني فيه ١٦

  ) . ٠,٠١(باط دال عند مستوى داللة تشري إىل أن معامل االرت** 
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يتضح أن مجيع قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية تشري إىل ) ١٧(من اجلدول رقم 
أن مجيع عبارات اال الرابع ترتبط بشكل معنوي مع اموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه عند 

 أن مجيع العبارات حتقق هدف القياس وبالتايل نستنتج من ذلك) . ٠,٠١(مستوى داللة إحصائية 
دق مرتفع ، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بني ـيف هذا اال ، مما يعين أا تتمتع بص

  ) . ٠,٦٢٢ ، و ٠,٨٣٦(
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 ٠,٠٠ **٠,٨١٨  .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق ١
 ٠,٠٠ **٠,٨١٥  .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة ٢
 ٠,٠٠ **٠,٨٣٨  .ختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصندوق ٣
 ٠,٠٠ **٠,٦٥٢ .ختصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعد لدعم الصندوق ٤
 ٠,٠٠ **٠,٨٢٨  .فتح باب التربعات واألوقاف لدعم الصندوق ٥
 ٠,٠٠ **٠,٨٢٤  .تشكيل جمل إدارة للصندوق من مؤسسات اتمع املختلفة ٦
 ٠,٠٠ **٠,٨١٧  .تعزيز دور الرقابة احلكومية على أنشطة الصندوق ٧
 ٠,٠٠ **٠,٨٦٣  .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق ٨
 ٠,٠٠ **٠,٨٧٠  .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق ٩
 ٠,٠٠ **٠,٨٢٧  .مراعاة أنشطة الصندوق لسياسة الدولة االقتصادية ١٠
تشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكوميـة املختلفـة لـدعم           ١١

  .الصندوق
٠,٠٠ **٠,٨٤٥ 

 ٠,٠٠ **٠,٨٢٢  .ربط أنشطة  الصندوق بأنشطة التكافل االجتماعي ١٢
 ٠,٠٠ **٠,٨٦٤  .استخدام اإلدارة االلكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوق ١٣
 ٠,٠٠ **٠,٨٤٣  .إنشاء مراكز إشرافية على أنشطة الصندوق ١٤
 االستفادة من أموال الصندوق يف تقـدمي الرعايـة الكاملـة           ١٥

  .للطالب
٠,٠٠ **٠,٨٧٠ 

يتبـع أنـشطة    ) التعليم للجميـع  (إنشاء قسم املسار السريع      ١٦
  .الصندوق املقترح

٠,٠٠ **٠,٨٣٠ 

 ٠,٠٠ **٠,٨٢٢  .اعتماد دعم حكومي افتتاحي للصندوق مببلغ مناسب ١٧
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يتضح أن مجيع قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية تشري إىل ) ١٨(من اجلدول رقم 
أن مجيع عبارات احملور اخلامس ترتبط بشكل معنوي مع اموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه 

وبالتايل نستنتج من ذلك أن مجيع العبارات حتقق هدف ) . ٠,٠١(عند مستوى داللة إحصائية 
القياس يف هذا احملور ، مما يعين أا تتمتع بصدق مرتفع ، حيث تراوحت معامالت االرتباط مع 

  ) . ٠,٦٥٢ ، ٠,٨٧٠(لدرجة الكلية ما بني ا
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 ٠,٠٠ **٠,٨٥٤ .التعليم العايل احلاجة إىل استثمار التأمني يف متويل : احملور األول  ١

 ٠,٠٠ **٠,٨٩٧ .جدوى استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل :  احملور الثاين ٢

ة الستثمار حصيلة صندوق ـالقواعد التنظيمي:  احملور الثالث ٣
 .التأمني يف متويل التعليم العايل 

٠,٠٠ **٠,٨٩٠ 

 ٠,٠٠ **٠,٨٨٩  .ني يف متويل التعليم العايلشروط جناح استثمار التأم: احملور الرابع ٤

مقترحات إجرائية ملستقبل استثمار التأمني يف :  احملور اخلامس ٥
 .التعليم العايل 

٠,٠٠ **٠,٨٤٤ 

يتضح أن قيم معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية تشري إىل أن ) ١٩(من اجلدول رقم 
كلية ألداة الدراسة عند مستوى داللة إحصائية مجيع احملاور ترتبط بشكل معنوي مع الدرجة ال

وبالتايل نستنتج من ذلك أن مجيع احملاور حتقق أهداف القياس ، مما يشري إىل أن أداة ) . ٠,٠١(
 . ٠,٨٤٤( ، حيث تراوحت معامالت صدق احملاور ما بني  الدراسة تتمتع بصدق مرتفع

٠,٨٩٧  . (  


���W+*���'دא%�א��א� �

 أداة الدراسة من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ ، كما هو مبني مت التحقق من ثبات
  :  باجلدول التايل
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 ٠,٩٥٥ ١٦ .م العايل احلاجة إىل استثمار التأمني يف متويل التعلي: احملور األول  ١

 ٠,٩٥٩ ١٥ .جدوى استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل :  احملور الثاين ٢

القواعد التنظيمية الستثمار حصيلة صندوق : احملور الثالث  ٣
 .التأمني يف متويل التعليم العايل 

٠,٩٦٦ ١٦ 

 ٠,٩٥٧ ١٦ م العايل شروط جناح استثمار التأمني يف متويل التعلي: احملور الرابع  ٤

مقترحات إجرائية ملستقبل استثمار التأمني يف : احملور اخلامس ٥
 .التعليم العايل 

٠,٩٧٠ ١٧ 

 ٠,٩٨٧ ٨٠ .الثبات الكلي ألداة الدراسة  ٦

  

، مما يعين أنه  يتضح أن أداة الدراسة وحماورها حتقق ثباتاً مرتفعاً) ٢٠(من اجلدول رقم 
يت تتوصل إليها الدراسة ، كما يشري ذلك أن أداة الدراسة ذات اعتمادية ميكن الوثوق بالنتائج ال

كما نالحظ من املؤشرات باجلدول أن الثبات الكلي حملور ألداة الدراسة بلغت قيمته . عالية 
  )  . ٠,٧٠(، مما يشري إىل أن ثبات أداة الدراسة يفوق احلد املسموح للثبات ) ٠,٩٨٧(

�
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بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ، بعد اإلنتهاء من مجع بيانات 
الدراسة ، مت إدخال بيانات الدراسة ، بعد ترميزها إىل احلاسب اآليل ، حيث متت معاجلتها ، مت 

إلحصائي بالرزم اإلحصائية للعلوم استخراج اجلداول اإلحصائية باستخدام برنامج التحليل ا
   ) . SPSS(االجتماعية 

لتحليل بيانات الدراسة حتليالً علمياً اعتمدت الدراسة على األساليب اإلحصائية الوصفية 
  :  واالستداللية التالية

  .التكرارات ، النسب املئوية لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة  .١
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رية وذلك لقياس استجابات أفراد العينة حول التأمني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيا .٢
  . التعليمي كتصور مقترح الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي 

 . معامل االرتباط بريسون للتأكد من الصدق الداخلي ألداة الدراسة  .٣

ساب ثبات أداة   ، التجزئة النصفية ، معامل جثمان حلAlpha Cornbaphمعامل ألفا كرونباخ  .٤
 . الدراسة وحماورها 

حتليل التباين األحادي وذلك لقياس داللة الفروق بني اجتاهات العينة حنو حماور الدراسة تعزى  .٥
  . املؤهل التعليمي ، العمل احلايل، و عدد سنوات اخلربة السابقة يف العمل : الختالف املتغريات 
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لتحليل بيانات الدراسة مت استخدام برنامج التحليل اإلحصائي بالرزم اإلحصائية للعلـوم             
، حيث مت تفريغ بيانات الدراسة وترميـز املـتغريات ووصـفها ، ومـن مث                ) SPSS(االجتماعية  

  .ائية والعمل على حتليل وتفسري نتائجها استخراج اجلداول اإلحص


����א��א�
�א! ����������W�� �

  :  إن سيناريو حتليل بيانات الدراسة وتفسريها يسعى لإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية

ما مدى حاجة التعليم العايل إىل استثمار أرصدة التأمينات يف متويل أنشطة التعلـيم العـايل يف                  .١
  السعودية ؟ اململكة العربية 

ما جدوى االستثمار يف عائدات التأمينات كبدائل متاحة يف متويل التعليم العـايل يف اململكـة                 .٢
  العربية السعودية ؟ 

ما قواعد االستثمارات املستقبلية يف اململكة لعائدات التأمينات كبدائل متاحة يف متويل التعلـيم          .٣
  ية التعليمية يف اململكة العربية السعودية ؟ العايل عن طريق منتج جديد يسمي التأمينات التعاون

  ؟   ما شروط جناح استثمار التأمينات التعاونية التعليمية يف متويل التعليم العايل السعودي .٤

 الستثماره يف متويل التعليم العايل ـ كتصور  ـما املقترحات التنفيذية للتأمني التعاوين التعليمي   .٥
  السعودي ؟ 

���Wولא! ��
��.�א��-אل�א+ �

ما مدى حاجة التعليم العايل إيل استثمار أرصدة التأمينات يف متويل أنشطة التعلـيم العـايل يف                 
  اململكة العربية السعودية ؟
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١ 
زيادة فرص التحاق الطالب    

  .بالتعليم العايل
١ ١,٠٤ ٣,٩٠ ٢,١ ١٠ ٦,٧ ٣٢ ٢٧,٢ ١٢٩ ٢٧,٢ ١٢٩ ٣٦,٨ ١٧٥ 

٢ 
تطوير بيئة التعليم العايل من     
أبنية وجتهيـزات ومعامـل     

  .وخمتربات
٣ ١,١ ٣,٨٣ ٢,٩ ١٤ ٧,٤ ٣٥ ٣٠,١ ١٤٣ ٢٣,٤ ١١١ ٣٦,٢ ١٧٢ 

٣ 
اإلنفاق على املراكز البحثية    
والتكنولوجيا وإنشاء املزيد   

  .منها
٤ ١,١٤ ٣,٧٩ ٢,٧ ١٣ ١٠,٧ ٥١ ٢٩,٣ ١٣٩ ١٩,٦ ٩٣ ٣٧,٧ ١٧٩ 

٤ 
ــي  ــدم العلم ــز التق تعزي

  .للجامعات
٥ ١,٠٧ ٣,٧٦ ٢,٣ ١١ ٧,٨ ٣٧ ٣٤,٥ ١٦٤ ٢٢,٧ ١٠٨ ٣٢,٦ ١٥٥ 

٥ 
توفري برامج دراسية مدفوعة    

  .الرسوم
٧ ١,١٤ ٣,٧٥ ٤,٤ ٢١ ٨,٤ ٤٠ ٢٩,٣ ١٣٩ ٢٤,٠ ١١٤ ٣٣,٩ ١٦١ 

٦ 
حتسني املختربات البحثيـة    

  .للتعليم العايل
١١ ١,١ ٣,٦٨ ٤,٠ ١٩ ٧,٤ ٣٥ ٣٥,٦ ١٦٩ ٢٢,٣ ١٠٦ ٣٠,٧ ١٤٦ 

٧ 
ــرص مواصــلة  ــز ف تعزي
الدراســات العليــا أمــام 

  .الطالب
٢ ١,١ ٣,٨٦ ٣,٦ ١٧ ٧,٢ ٣٤ ٢٨,٠ ١٣٣ ٢٢,١ ١٠٥ ٣٩,٢ ١٨٦ 

٨ 
ة لتحقق  توفري موارد إضافي  
 جودة التعليم العايل

٦ ١,٠ ٣,٧٥ ٢,٥ ١٢ ٧,٢ ٣٤ ٣٢,٦ ١٥٥ ٢٨,٢ ١٣٤ ٢٩,٥ ١٤٠ 

٩ 
توفري مصادر متويل إضـايف     

  .ألنشطة التعليم العايل
٩ ١,١ ٣,٧٢ ٣,٦ ١٧ ٨,٢ ٣٩ ٣٠,٧ ١٤٦ ٢٧,٦ ١٣١ ٢٩,٩ ١٤٢ 

١٠ 
إجياد فرص التمويل املختلط    

  .ملؤسسات التعليم العايل
١٣ ١,١٠ ٣,٥٨ ٤,٢ ٢٠ ٩,٩ ٤٧ ٣٥,٢ ١٦٧ ٢٥,١ ١١٩ ٢٥,٧ ١٢٢ 

١١ 
إجياد موارد مالية جديـدة     

  .ملؤسسات التعليم العايل
٨ ١,١٢ ٣,٧٢ ٤,٠ ١٩ ٨,٨ ٤٢ ٣٠,٥ ١٤٥ ٢٤,٤ ١١٦ ٣٢,٢ ١٥٣ 

١٢ 
تنويع مصادر متويل التعليم    
العــايل بــني املؤســسات 

 اتمعية
١٢ ١,١٠ ٣,٦٨ ٣,٦ ١٧ ٨,٨ ٤٢ ٣٣,١ ١٥٧ ٢٥,٣ ١٢٠ ٢٩,٣ ١٣٩ 

١٣ 
ختفيف العبء على ميزانية    

  .الدولة جتاه التعليم العايل
١٤ ١,٢٦ ٣,٥٤ ٩,١ ٤٣ ٩,١ ٤٣ ٣٠,٩ ١٤٧ ٢٠,٤ ٩٧ ٣٠,٥ ١٤٥ 

١٤ 
تدعيم ميزانيات البحـوث    

  .العلمية
١٠ ١,١٢ ٣,٦٩ ٣,٤ ١٦ ١٠,٧ ٥١ ٣٠,١ ١٤٣ ٢٥,١ ١١٩ ٣٠,٧ ١٤٦ 

١٥ 
تقاسم املخاطر املالية بشان    

  .متويل التعليم العايل
١٥ ١,١٣ ٣,٤٧ ٦,٥ ٣١ ٧,٨ ٣٧ ٤١,٩ ١٩٩ ١٩,٤ ٩٢ ٢٤,٤ ١١٦ 
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 -١٤٠- 

أعاله يتضح أن استجابات العينة حول احلاجة إىل اسـتثمار    ) ٢١(من النتائج باجلدول رقم     
تأمني يف متويل   التأمني يف متويل التعليم العايل السعودي ، تشري إىل أن هناك حاجة كبرية الستغالل ال              

بـاحنراف  ) ٣,٧١(التعليم العايل ، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام حيث بلغـت              
  ) . ١,١١(معياري قدره 

ة إىل استثمار التـأمني يف      ـدول واخلاصة باحلاج  ـكما يستنتج من املؤشرات الواردة باجل     
دام التأمني يف متويل التعليم يشتمل على       متويل التعليم العايل ، أن من أهم ما يتحقق من خالل استخ           

  : ما يلي 

  . زيادة فرص التحاق الطالب بالتعليم العايل  �

  . تعزيز فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالب  �

  . تطوير بيئة التعليم العايل من أبنية وجتهيزات ومعامل وخمتربات  �

  . د منها اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزي �

  . تعزيز التقدم العلمي للجامعات  �

  . توفري موارد إضافية لتحقق جودة التعليم العايل  �

  . توفري برامج دراسية مدفوعة الرسوم  �

 . إجياد موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايل  �

،  اًحيث يتضح أن استجابات غالبية أفراد العينة تشري إىل أن دور التأمني يف ذلك يعد كبري               
، ٣,٩٠(اوحـت مـا بـني       ة حيث تر  ـة قيم املتوسطات احلسابية املرجح    ـويعزز هذه االستجاب  

  ) . ٣,٧٢و
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١ 
اســتخدام أرصــدة الــصندوق يف 

  .أنشطة التعليم العايل
٤ ١,٠٥ ٣,٧٥ ٣,٨ ١٨ ٥,٧ ٢٧ ٣٠,٣ ١٤٤ ٣٢,٠ ١٥٢ ٢٨,٢ ١٣٤ 

٢ 
ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة     

  .يف التعليم العايل
٥ ١,٠٢ ٣,٧٣ ٢,٣ ١١ ٧,٢ ٣٤ ٣٣,٩ ١٦١ ٢٨,٤ ١٣٥ ٢٨,٢ ١٣٤ 

٣  
زيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة     

  .التعليم العايل
٦ ١,٠٣ ٣,٧٢ ٢,٥ ١٢ ٦,٩ ٣٣ ٣٤,٧ ١٦٥ ٢٨,٠ ١٣٣ ٢٧,٨ ١٣٢ 

٤ 
ترشيد إنفاق األمـوال املخصـصة      

  .لتامني يف جمال التعليم العايل
١٤ ١,٠٤ ٣,٦١ ٢,٧ ١٣ ٩,٥ ٤٥ ٣٦,٠ ١٧١ ٢٧,٨ ١٣٢ ٢٤,٠ ١١٤ 

٥ 
ة مؤسـسات التعلـيم     ـزيادة فعالي 

  .العايل
١١ ١,٠٥ ٣,٦٧ ٣,٤ ١٦ ٨,٢ ٣٩ ٣٢,٨ ١٥٦ ٢٩,٥ ١٤٠ ٢٦,١ ١٢٤ 

٦ 
دعم األفراد الـراغبني يف مواصـلة       

  .التعليم العايل
١ ١,١٠ ٣,٨٢ ٣,٦ ١٧ ٦,٩ ٣٣ ٢٨,٨ ١٣٧ ٢٥,٥ ١٢١ ٣٥,٢ ١٦٧ 

٧ 
إجياد نظام تـامني إسـالمي لـدعم      

  .مؤسسات التعليم العايل
٨ ١,١٣ ٣,٦٩ ٥,١ ٢٤ ٧,٤ ٣٥ ٣١,٢ ١٤٨ ٢٥,٩ ١٢٣ ٣٠,٥ ١٤٥ 

٨ 
لتكـافلي يف متويـل     تفعيل النظام ا  

  .مؤسسات التعليم العايل
١٣ ١,٠٦ ٣,٦٤ ٤,٦ ٢٢ ٦,٧ ٢٩ ٣٤,٧ ١٦٥ ٢٩,٧ ١٤١ ٢٤,٨ ١١٨ 

٩ 
نشر ثقافـة الفكـر االقتـصادي       

  .اإلسالمي يف جمال التعليم العايل
١٠ ١,٠٥ ٣,٦٨ ٣,٢ ١٥ ٧,٨ ٣٧ ٣٣,٩ ١٦١ ٢٧,٨ ١٣٢ ٢٧,٤ ١٣٠ 

١٠ 
فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام      

  .ب التعليم العايلطال
٢ ١,٠٤ ٣,٧٧ ٢,٩ ١٤ ٥,٥ ٢٦ ٣٣,٥ ١٥٩ ٢٧,٤ ١٣٠ ٣٠,٧ ١٤٦ 

١١ 
تعزيز الوعي اتمعي جتـاه متويـل       

  .التعليم العايل
٧ ١,٠٢ ٣,٧١ ٢,٥ ١٢ ٦,٥ ٣١ ٣٥,٦ ١٦٩ ٢٧,٨ ١٣٢ ٢٧,٦ ١٣١ 

١٢ 
تعزيز ثقافة التربع لتـدعيم متويـل       

  .التعليم العايل
٥٧ ٣٢,٨ ١٥٦ ٢٨,٨ ١٣٤ ٢٤,٠ ١١٤ 

١٢,
٠ 

١٦ ١,٠٧ ٣,٥٨ ٢,٩ ١٤ 

١٣ 
توفري فرص استثمارية يف جمال متويل      

  .التعليم العايل
٩ ١,٠٤ ٣,٦٩ ٢,٣ ١١ ٩,٩ ٤٧ ٣٠,٧ ١٤٦ ٣٠,٥ ١٤٥ ٢٦,٥ ١٢٦ 

١٤ 
تقدمي فرص إضافية لتعلـيم أفـراد       

 اتمع
٣ ١,٠٥ ٣,٧٥ ٢,٥ ١٢ ٨,٤ ٤٠ ٢٩,٩ ١٤٢ ٢٩,٧ ١٤١ ٢٩,٥ ١٤٠ 

١٥ 
   تمعي يف أنشطة   إدماج رأس املال ا

 التعليم العايل
١٥ ١,٠٤ ٣,٥٩ ٣,٤ ١٦ ٩,٥ ٤٥ ٣٣,٩ ١٦١ ٣١,٢ ١٤٨ ٢٢,١ ١٠٥ 

١٦ 
نشر ثقافـة التطـوع يف اتمـع        

  .السعودي
١٢ ١,١٠ ٣,٦٥ ٤,٨ ٢٣ ٧,٤ ٣٥ ٣٢,٤ ١٥٤ ٢٨,٢ ١٣٤ ٢٧,٢ ١٢٩ 
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 يتضح أن استجابات العينة حول جـدوى اسـتثمار          أعاله) ٢٢(من النتائج باجلدول رقم     
التأمني  يف متويل التعليم العايل السعودي ، تشري إىل أن غالبية أفراد العينة يؤكدون أن هناك جدوى                  
كبرية الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل ، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املـرجح العـام                 

  ) . ١,٠٦(ياري قدره باحنراف مع) ٣,٦٩(حيث بلغت 

كما نستنتج من املؤشرات باجلدول السابق أن جدوى استثمار التأمني يف متويـل التعلـيم               
  : العايل السعودي تربز من خالل مسامهته فيما يلي 

   .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل �

   .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل �

   .دمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمعتق �

   .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل �

   .ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل �

   .زيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة التعليم العايل �

   .تعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل التعليم العايل �

تجابة أفراد العينة حول الفقرات السابقة اليت متثل جدوى استثمار التأمني           ويدعم درجة اس  
 ،  ٣,٨٢(وحـت مـا بـني       يف متويل التعليم العايل السعودي قيم املتوسطات احلسابية حيـث ترا          

  ) . ٣,٧١و
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١ 
وضــع معــايري للمحاســبة 

  .واملراجعة
١ ١,٠٥ ٣,٨٧ ٢,٧ ١٣ ٥,١ ٢٤ ٣٠,٥ ١٤٥ ٢٥,٧ ١٢٢ ٣٦,٠ ١٧١ 

٢ 
تقييم أرصـدة الـصندوق     

  .باستمرار
٦ ١,٠٥ ٣,٨١ ٢,٣ ١١ ٦,٣ ٣٠ ٣٣,٣ ١٥٨ ٢٤,٤ ١١٦ ٣٣,٧ ١٦٠ 

٣  
املراجعة املستمرة لعمليـات    
التامني ومنتجاا من اجـل     

  .حتسينها
٢ ١,٠٣ ٣,٨٣ ١,٧ ٨ ٦,٣ ٣٠ ٣٣,٧ ١٦٠ ٢٤,٢ ١١٥ ٣٤,١ ١٦٢ 

٤ 
ــة   ــة املالي ــوير األنظم تط
للجامعـــات الـــسعودية 

  .الستيعاب فكرة الصندوق
٧ ١,٠٢ ٣,٧٩ ١,٧ ٨ ٧,٤ ٣٥ ٣٢,٢ ١٥٣ ٢٧,٦ ١٣١ ٣١,٢ ١٤٨ 

٥ 
إصدار منوذج شرعي آلليات    

  .العمل بالصندوق
١١ ١,٠٨ ٣,٧٥ ٤,٠ ١٩ ٥,٩ ٢٨ ٣٢,٦ ١٥٥ ٢٦,١ ١٢٤ ٣١,٤ ١٤٩ 

٦ 
ــيب     ــام حماس ــاد نظ إجي

 .للصندوق
٥ ١,٠٤ ٣,٨١ ٢,٣ ١١ ٦,٧ ٣٢ ٣١,٦ ١٥٠ ٢٦,٣ ١٢٥ ٣٣,١ ١٥٧ 

٧ 
املراقبة املستمرة لفعاليـات    

  .وأنشطة الصندوق املقترح
٣ ١,٠٤ ٣,٨٣ ١,٥ ٧ ٧,٤ ٣٥ ٣٣,٥ ١٥٩ ٢٢,٥ ١٠٧ ٣٥,٢ ١٦٧ 

٨ 

توفري قاعدة بيانات متبادلـة     
ــامني  ــسات الت ــني مؤس ب
والتعليم العـايل واجلهـات     

  .املهنية األخرى

٩ ١,٠٦ ٣,٧٧ ٢,٥ ١٢ ٧,٤ ٣٥ ٣٣,١ ١٥٧ ٢٤,٢ ١١٥ ٣٢,٨ ١٥٦ 

٩ 
ــساءلة   ــايري امل ــع مع وض

  .واحلوكمة بالصندوق
٨ ١,١٠ ٣,٧٨ ٢,٩ ١٤ ٨,٢ ٣٩ ٣١,٤ ١٤٩ ٢٢,٥ ١٠٧ ٣٤,٩ ١٦٦ 

١٠ 
حتديد التخصصات األكادميية   

  .اليت يساهم فيها الصندوق
١٤ ١,٠٧ ٣,٦٧ ٣,٤ ١٦ ٨,٠ ٣٨ ٣٥,٢ ١٦٧ ٢٥,٥ ١٢١ ٢٨,٠ ١٣٣ 

١١ 
حتديد أولويات الصرف مـن     

  .الصندوق
٤ ١,٠٧ ٣,٨٢ ٢,١ ١٠ ٨,٢ ٣٩ ٣٠,٣ ١٤٤ ٢٤,٢ ١١٥ ٣٥,٢ ١٦٧ 

١٢ 
ربط اسـتثمارات التـامني     
 .بتحسني برامج التعليم العايل

١٠ ١,٠٨ ٣,٧٧ ٢,٧ ١٣ ٨,٠ ٣٨ ٣١,٨ ١٥١ ٢٤,٦ ١١٧ ٣٢,٨ ١٥٦ 

١٣ 
تشجيع استثمارات الصندوق   

  .يف قطاع التعليم اخلاص
١٢ ١,١٠ ٣,٧٠ ٣,٢ ١٥ ٨,٤ ٤٠ ٣٥,٤ ١٦٨ ٢١,٣ ١٠١ ٣١,٨ ١٥١ 

١٤ 
تبين أسلوب الالمركزيـة يف     
ــشطة   ــات وأن إدارة فعالي

  .الصندوق
١٥ ١,١٠ ٣,٦٥ ٣,٨ ١٨ ٩,١ ٤٣ ٣٤,١ ١٦٢ ٢٤,٢ ١١٥ ٢٨,٨ ١٣٧ 

١٥ 
تــبين سياســة االســتقالل 

ة ــــاإلداري يف النشط  
 . الصندوق

١٣ ١,٠٧ ٣,٦٧ ٢,٣ ١١ ٩,٩ ٤٧ ٣٤,٩ ١٦٦ ٢٤,٠ ١١٤ ٢٨,٨ ١٣٧ 

١٦ 
وضع آليات لقبول اهلـدايا     

  .والتربعات املالية للصندوق
١٦ ١,١٣ ٣,٥٩ ٤,٨ ٢٣ ٩,١ ٤٣ ٣٦,٠ ١٧١ ٢٢,٥ ١٠٧ ٢٧,٦ ١٣١ 
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أعاله يتضح أن استجابات العينة حول القواعد التنظيميـة         ) ٢٣(من النتائج باجلدول رقم     
الستثمار حصيلة صندوق التأمني  يف متويل التعليم العايل السعودي ، تشري إىل أن غالبية أفراد العينة                 

ت أمهية بدرجة كبرية الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل ، ويدعم            يؤكدون أن هذه القواعد ذا    
  ) . ١,٠٧(باحنراف معياري قدره ) ٣,٧٦(ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام حيث بلغت 

كما نستنتج من املؤشرات الواردة باجلدول أن أهم وأبرز القواعد التنظيمية واليت هلـا دور           
  :م استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل متثلت فيما يلي مؤثر يف تفعيل وتنظي

  . وضع معايري للمحاسبة واملراجعة  �

  . املراجعة املستمرة لعمليات التامني ومنتجاا من اجل حتسينها  �

  . املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح  �

  . حتديد أولويات الصرف من الصندوق  �

  . يب  للصندوق إجياد نظام حماس �

  . تقييم أرصدة الصندوق باستمرار  �

  . تطوير األنظمة املالية للجامعات السعودية الستيعاب فكرة الصندوق  �

  . توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التامني والتعليم العايل واجلهات املهنية األخرى �

ة السـتثمار حـصيلة     ول القواعد التنظيمية الـسابق    ـات العينة ح  ـويعزز درجة استجاب  
 ،  ٣,٨٧(ة حيث تراوحت ما بني      ـصندوق التأمني يف متويل التعليم العايل قيم املتوسطات احلسابي        

  ) . ٣,٧٧و 
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١ 
تعهد الطالب خبـصم نـسبة      
حمددة من رابته عند التحاقـه      

  .بالعمل
١٥ ١,٢٥ ٣,٥٢ ٧,٨ ٣٧ ١٢,٢ ٥٨ ٣٠,٣ ١٤٤ ٢٠,٠ ٩٥ ٢٩,٧ ١٤١ 

٢ 
العدالة يف حتديد نسبة اخلصم     

ه الـوظيفي مقابـل   ـمن راتب 
  .الدعم

١٢ ١,١٥ ٣,٦٧ ٥,٣ ٢٥ ٨,٠ ٣٨ ٣١,٦ ١٥٠ ٢٤,٤ ١١٦ ٣٠,٧ ١٤٦ 

دعم اجلامعات ماليا لصندوق      ٣
  .التامني التعاوين التعليمي

٧ ١,١١ ٣,٧٤ ٣,٦ ١٧ ٨,٠ ٣٨ ٣٢,٦ ١٥٥ ٢٢,٧ ١٠٨ ٣٣,١ ١٥٧ 

٤ 
دعم األفراد ماليا لـصندوق     

  .التامني التعاوين التعليمي
١٣ ١,١٧ ٣,٥٤ ٦,١ ٢٩ ١١,٤ ٥٤ ٣٠,٩ ١٤٧ ٢٥,٥ ١٢١ ٢٦,١ ١٢٤ 

٥ 
إصــدار أســهم وســندات 

  .ق يف سوق األسهمللصندو
١٤ ١,٢٠ ٣,٥٢ ٦,٩ ٣٣ ١١,٢ ٥٣ ٣٢,٠ ١٥٢ ٢٢,٩ ١٠٩ ٢٦,٩ ١٢٨ 

٦ 
ــسات   ــشجيع دور املؤس ت

  .اتمعية الداعمة للصندوق
٨ ١,٠٨ ٣,٧٢ ٢,٧ ١٣ ٩,١ ٤٣ ٣٢,٤ ١٥٤ ٢٥,٣ ١٢٠ ٣٠,٥ ١٤٥ 

٧ 
توحيد اإلجـراءات بكافـة     

  .فروع الصندوق
٣ ١,٠٨ ٣,٨٠ ٣,٢ ١٥ ٦,٩ ٣٣ ٣٠,٣ ١٤٤ ٢٥,٥ ١٢١ ٣٤,١ ١٦٢ 

٨ 
توجيه كافـة االسـتثمارات     

  .لدعم الصندوق
٩ ١,٠٩ ٣,٧٢ ٣,٦ ١٧ ٧,٨ ٣٧ ٣٢,٨ ١٥٦ ٢٥,١ ١١٩ ٣٠,٧ ١٤٦ 

٩ 
حتديد أولويات تسديد الرسوم    

ـ  ــية يف فعاليـ ات ـالدراس
  .الصندوق

١٠ ١,١٢ ٣,٧١ ٤,٦ ٢٢ ٦,٩ ٣٣ ٣٣,١ ١٥٧ ٢٣,٨ ١١٣ ٣١,٦ ١٥٠ 

١٠ 
اشتراك التفرغ للدراسة مـن     

حلصول على دعم مـن     اجل ا 
  .الصندوق

١٦ ١,٢٤ ٣,٤١ ٩,٥ ٤٥ ١١,٤ ٥٤ ٣٣,١ ١٥٧ ٢١,٣ ١٠١ ٢٤,٨ ١١٨ 

١١ 
إتاحة الفرصـة للـصندوق     
لتحسني املـشاركة اتمعيـة     

  .باجلامعات
١١ ١,٠٤ ٣,٦٩ ٢,٧ ١٣ ٨,٠ ٣٨ ٣٤,٣ ١٦٣ ٢٧,٦ ١٣٠ ٢٧,٦ ١٣١ 

١٢ 
تشجيع الصندوق للجامعات   
إلنشاء ختصـصات أكادمييـة     

  .سب حاجة العملجديدة ح
٦ ١,١٢ ٣,٧٥ ٤,٢ ٢٠ ٧,٦ ٣٦ ٢٩,٩ ١٤٢ ٢٥,٩ ١٢٣ ٣٢,٤ ١٥٤ 

١٣ 

تشجيع غري القـادرين مـن      
الطالب بـالربامج التعليميـة     
املعاصرة حـسب متطلبـات     

  .سوق العمل

٥ ١,٠٩ ٣,٧٧ ٣,٦ ١٧ ٦,٩ ٣٣ ٣٠,٩ ١٤٧ ٢٦,١ ١٢٤ ٣٢,٤ ١٥٤ 

١٤ 
زيادة الدعم للطالب امللتحقني    

ــصات التطبي ــبالتخص ة ـقي
  .النادرة

١ ١,٠٧ ٣,٨٣ ٢,٩ ١٤ ٦,٩ ٣٣ ٢٨,٨ ١٣٧ ٢٦,٥ ١٢٦ ٣٤,٧ ١٦٥ 

١٥ 
إجراء مراجعة دورية للكلفـة     
والعائد يف الصندوق لتعظـيم     

  .فوائده اتمعية
٢ ١,٠٣ ٣,٨١ ٢,٥ ١٢ ٥,٧ ٢٧ ٣٢,٢ ١٥٣ ٢٦,٩ ١٢٨ ٣٢,٦ ١٥٥ 

١٦ 
تشجيع العمل بالصندوق من    

ـ     ازات ـخالل مـنح االمتي
  .هللعاملني في

٤ ١,٠٥ ٣,٧٧ ٢,٧ ١٣ ٦,٩ ٣٣ ٣١,٦ ١٥٠ ٢٧,٦ ١٣١ ٣١,٢ ١٤٨ 
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أعاله يتضح أن استجابات العينة حـول شـروط جنـاح           ) ٢٤(من النتائج باجلدول رقم     
يوافقون بدرجة  استثمار  التأمني  يف متويل التعليم العايل السعودي ، تشري إىل أن غالبية أفراد العينة                 

، ويدعم ذلك قيمـة   كبرية إن هذه الشروط تعزز جناح املنتج التأميين اجلديد يف متويل التعليم العايل           
  ) . ١,١٢(باحنراف معياري قدره ) ٣,٦٩(املتوسط احلسايب املرجح العام حيث بلغت 

لتـأميين  كما نستنتج من املؤشرات الواردة باجلدول أعاله أن من أهم شروط جناح املنتج ا             
  : اجلديد كإستراتيجية لتمويل التعليم العايل تتمثل فيما يلي 

  . زيادة الدعم للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية النادرة  •

  . إجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظيم فوائده اتمعية  •

  . توحيد اإلجراءات بكافة فروع الصندوق  •

  . ق من خالل منح االمتيازات للعاملني فيه تشجيع العمل بالصندو •

  . تشجيع غري القادرين من الطالب بالربامج التعليمية املعاصرة حسب متطلبات سوق العمل  •

 .تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختصصات أكادميية جديدة حسب حاجة العمل  •

  .  لصندوق التامني التعاوين التعليمي دعم اجلامعات مالياً •

  . ر املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق تشجيع دو •

  . توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق  •

  . حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق  •

ويعزز درجة استجابات العينة حنو الفقرات السابقة اخلاصة بشروط جناح التأمني يف متويـل              
  .  )٣,٧١ ، و ٣,٨٣( حيث تراوحت ما بني التعليم العايل قيم املتوسطات احلسابية
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١ 
تنويع فرص الدعم للطـالب مـن       

  .الصندوق
١ ١,٠٤ ٣,٩١ ٢,٣ ١١ ٤,٨ ٢٣ ٣٠,٥ ١٤٥ ٢٤,٢ ١١٥ ٣٨,١ ١٨١ 

٢ 
فتح فروع للـصندوق يف منـاطق       

  .اململكة
٣ ١,١٠ ٣,٨٨ ٣,٤ ١٦ ٤,٦ ٢٢ ٣٢,٠ ١٥٢ ٢٠,٦ ٩٨ ٣٩,٤ ١٨٧ 

٣ 
ختصيص جزء من ميزانية اجلامعـات      

  .لدعم الصندوق
١٠ ١,١٠ ٣,٧٧ ٢,٥ ١٢ ٨,٢ ٣٩ ٣٣,٥ ١٥٩ ٢١,١ ١٠٠ ٣٤,٧ ١٦٥ 

٤ 
ختصيص جزء من ميزانية املعاشـات      

  .والتقاعد لدعم الصندوق
١٧ ١,٢١ ٣,٤٥ ٧,٨ ٣٧ ١١,٤ ٥٤ ٣٤,٥ ١٦٤ ٢٠,٢ ٩٦ ٢٦,١ ١٢٤ 

٥ 
فتح باب التربعات واألوقاف لدعم      

  .الصندوق
١٦ ١,١٤ ٣,٧١ ٤,٢ ٢٠ ٩,١ ٤٣ ٣١,٤ ١٤٩ ٢٢,١ ١٠٥ ٣٣,٣ ١٥٨ 

٦ 
رة للصندوق مـن    تشكيل جملس إدا  

  .مؤسسات اتمع املختلفة
١٥ ١,٠٧ ٣,٧٢ ٣,٦ ١٧ ٦,٥ ٣١ ٣٤,٣ ١٦٣ ٢٥,٣ ١٢٠ ٣٠,٣ ١٤٤ 

٧ 
تعزيز دور الرقابة احلكوميـة علـى       

  .أنشطة الصندوق
١١ ١,٠٨ ٣,٧٦ ٢,٥ ١٢ ٧,٦ ٣٦ ٣٥,٢ ١٦٧ ٢١,٣ ١٠١ ٣٣,٥ ١٥٩ 

٨ 
إجراء دراسات تطبيقيـة جبـدوى      

  .استثمار الصندوق
٨ ١,٠٣ ٣,٨٢ ٢,٥ ١٢ ٥,٥ ٢٦ ٣٢,٢ ١٥٣ ٢٧,٢ ١٢٩ ٣٢,٦ ١٥٥ 

٩ 
حتديد أولويات اسـتثمار أرصـدة      

  .الصندوق
٤ ١,٠٦ ٣,٨٥ ٢,٥ ١٢ ٦,١ ٢٩ ٣٠,٧ ١٤٦ ٢٤,٨ ١١٨ ٣٥,٨ ١٧٠ 

١٠ 
مراعاة أنشطة الـصندوق لـسياسة      

  .الدولة االقتصادية
١٣ ١,٠٧ ٣,٧٤ ٢,٥ ١٢ ٧,٦ ٣٦ ٣٥,٢ ١٦٧ ٢٢,٦ ١٠٧ ٣٢,١ ١٥٢ 

١١ 
هات احلكوميـة وغـري     تشجيع اجل 

  .احلكومية املختلفة لدعم الصندوق
٦ ١,٠٨ ٣,٨٣ ٢,٥ ١٢ ٦,٧ ٣٢ ٣٢,٦ ١٥٥ ٢١,٩ ١٠٤ ٣٦,٢ ١٧٢ 

١٢ 
ربط أنشطة  الـصندوق بأنـشطة       

  .التكافل االجتماعي
١٤ ١,٠٧ ٣,٧٣ ٣,٦ ١٧ ٦,١ ٢٩ ٣٤,٣ ١٦٣ ٢٥,٩ ١٢٣ ٣٠,١ ١٤٣ 

١٣ 
ــة يف  ــتخدام اإلدارة االلكتروني اس

  .لصندوقتنظيم أنشطة ا
٢ ١,٠٧ ٣,٩٠ ٢,٥ ١٢ ٥,٧ ٢٧ ٣٠,٣ ١٤٤ ٢٢,٣ ١٠٦ ٣٩,٢ ١٨٦ 

١٤ 
إنشاء مراكز إشرافية على أنـشطة       

  .الصندوق
٧ ١,٠٦ ٣,٨٢ ٢,٥ ١٢ ٧,٢ ٣٤ ٢٩,٩ ١٤٢ ٢٦,٣ ١٢٥ ٣٤,١ ١٦٢ 

١٥ 
االستفادة من أموال الـصندوق يف      

  .تقدمي الرعاية الكاملة للطالب
٥ ١,٠٥ ٣,٨٣ ٢,١ ١٠ ٦,٧ ٣٢ ٣١,٦ ١٥٠ ٢٤,٨ ١١٨ ٣٤,٧ ١٦٥ 

١٦ 

التعلـيم  (إنشاء قسم املسار السريع     
يتبع أنـشطة الـصندوق     ) للجميع
  .املقترح

١٢ ١,٠٤ ٣,٧٥ ١,٥ ٧ ٨,٦ ٤١ ٣٤,٩ ١٦٦ ٢٣,٤ ١١١ ٣١,٦ ١٥٠ 

١٧ 
اعتماد دعـم حكـومي افتتـاحي       

  .للصندوق مببلغ مناسب
 ٩ ١,١٦ ٣,٨٠ ٥,١ ٢٤ ٥,٣ ٢٥ ٣٢,٤ ١٥٤ ١٨,٩ ٩٠ ٣٨,٣ ١٨٢ 
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أعاله يتضح أن استجابات العينة حول املقترحات اإلجرائية        ) ٢٥(من النتائج باجلدول رقم     
ملستقبل استثمار التأمني  يف متويل التعليم العايل السعودي ، تشري إىل أن غالبية أفراد العينة يرون أن                  

ج التأميين اجلديد يف متويل التعليم العايل ، ويدعم ذلك قيمة           هذه املقترحات هامة من أجل  جناح املنت       
  ) . ١,٠٨(باحنراف معياري قدره ) ٣,٧٨(املتوسط احلسايب املرجح العام حيث بلغت 

كما يتضح من املؤشرات باجلدول السابق أن من أهم املقترحات اإلجرائية الستثمار التأمني             
ربية السعودية ، واليت يرى أفراد العينة أا ذات أمهية كـبرية            يف متويل التعليم العايل  يف اململكة الع       

  : تشمل ما يلي 

   .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق �

   .استخدام اإلدارة االلكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوق �

   .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة �

   .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق �

   . الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة للطالباالستفادة من أموال �

   .تشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختلفة لدعم الصندوق �

   .إنشاء مراكز إشرافية على أنشطة الصندوق �

   .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق �

   .اعتماد دعم حكومي افتتاحي للصندوق مببلغ مناسب �

  .اجلامعات لدعم الصندوقختصيص جزء من ميزانية  �

ويدعم اجتاهات العينة حول املقترحات اإلجرائية السابقة لنجاح استثمار التأمني التعاوين يف            
متويل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية قيم املتوسطات احلسابية الستجابات العينة حيـث              

 ) . ٣,٧٧ ، ٣,٩١(تراوحت ما بني 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه احلاجـة              
، نوع   املؤهل العلمي : (إىل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى إىل املتغريات            

    ؟)، عدد سنوات اخلربة  الوظيفة
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 د.غ ٠,٩٤٥ ٠,١٢٦ )٤٤٨، ٣( ٣,٩٠ ٣,٩١ ٣,٩٤ ٣,٩٩  .زيادة فرص التحاق الطالب بالتعليم العايل

تطوير بيئة التعليم العايل مـن أبنيـة وجتهيـزات ومعامـل       

  .وخمتربات
 د.غ ٠,٤٥٥ ٠,٨٧٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٩ ٣,٧٦ ٣,٨٩ ٣,٩٧

اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد       
  .منها

 دال  ٠,٠٠٣ **٤,٦٨٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٨ ٣,٥٧ ٣,٩٢ ٤,٠١

 د.غ ٠,١٨٥ ١,٦١٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٤ ٣,٦٤ ٣,٩١ ٣,٨٦  .تعزيز التقدم العلمي للجامعات

 د.غ ٠,٥٦٢ ٠,٦٨٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٢ ٣,٧٥ ٣,٨٨ ٣,٦٣  .توفري برامج دراسية مدفوعة الرسوم

 د.غ ٠,١٩٢ ١,٥٨٦ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٧ ٣,٦١ ٣,٩٢ ٣,٧٧  .حتسني املختربات البحثية للتعليم العايل

 د.غ ٠,١٧١ ١,٦٧٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٩٣ ٣,٧٩ ٤,١٤ ٣,٨٨  .تعزيز فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالب

 د.غ ٠,٣١٤ ١,١٨٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٩ ٣,٧٥ ٣,٩١ ٣,٦٧  .توفري موارد إضافية لتحقق جودة التعليم العايل

 دال  ٠,٠٣٧ *٢,٨٥٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٠ ٣,٦٢ ٤,٠٦ ٣,٧٥  .توفري مصادر متويل إضايف ألنشطة التعليم العايل

 دال  ٠,٠١٧ *٣,٤١٦ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٤٤ ٣,٥٨ ٣,٧٠  .إجياد فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايل

 د.غ ٠,٣٥٢ ١,٠٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٤ ٣,٦٣ ٣,٨٣ ٣,٧٤  . مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايلإجياد موارد

 د.غ ٠,٢٤٣ ١,٣٩٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٥ ٣,٤٢ ٣,٥٦ ٣,٦٨  .تنويع مصادر متويل التعليم العايل بني املؤسسات اتمعية

 د.غ ٠,١٥٤ ١,٧٦٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٥ ٣,٤٢ ٣,٥٦ ٣,٥٦  .ختفيف العبء على ميزانية الدولة جتاه التعليم العايل

 دال  ٠,٠٥ *٢,٦٢٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٥ ٣,٥٩ ٣,٩٢ ٣,٥٦  .تدعيم ميزانيات البحوث العلمية

 دال  ٠,٠٢٦ *٣,١٢٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٨ ٣,٣٢ ٣,٦٥ ٣,٤١  .تقاسم املخاطر املالية بشان متويل التعليم العايل

�
@�'�r��94
��sFא`#(:��Y4#���(��
و��tא�F٠٥}٠E�
@�'�uv���]�`ول�t���Uw4��4i��@M�
و��
��Fود� ���`�9tא�F٦٠}٢E 



 -١٥٠- 

يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه يف بعض             ) ٢٦(من جدول رقم    
فقرات احلاجة إىل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمي              

  : ، وهي ) ٠,٠٥(لة إحصائية عند مستوى دال

  . اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد منها  �

  . توفري مصادر متويل إضايف ألنشطة التعليم العايل  �

  . إجياد فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايل  �

  . تدعيم ميزانيات البحوث العلمية  �

  . ل التعليم العايل تقاسم املخاطر املالية بشان متوي �

  . حيث يتضح أن مجيع الفروق تعود لصاحل أفراد العينة محلة درجة املاجستري
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 د.غ ٠,٥٢٧ ٠,٧٤٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٢ ٣,٨٥ ٣,٩٠ ٤,٠  .م العايلزيادة فرص التحاق الطالب بالتعلي

 د.غ ٠,٤٣٢ ٠,٩١٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٣ ٣,٨٣ ٣,٨٠ ٣,٩٦  .تطوير بيئة التعليم العايل من أبنية وجتهيزات ومعامل وخمتربات

 د.غ ٠,٢١٠ ١,٥١٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨٦ ٣,٧٠ ٣,٩٧  .اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد منها

 د.غ ٠,١٥٥ ١,٧٥٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٣٨ ٣,٨١ ٣,٧٧ ٣,٨٦  .تعزيز التقدم العلمي للجامعات

 د.غ ٠,٨٥٢ ٠,٢٦٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨٢ ٣,٧٧ ٣,٧٠  .توفري برامج دراسية مدفوعة الرسوم

 د.غ ٠,٨٨٤ ٠,٢١٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٦٩ ٣,٧٠ ٣,٧٤  .حتسني املختربات البحثية للتعليم العايل

 د.غ ٠,٧٦٤ ٠,٣٨٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٨ ٣,٨١ ٣,٨٦ ٣,٩٦  .تعزيز فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالب

 د.غ ٠,٩٤٨ ٠,١٢٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٨١ ٣,٧٩ ٣,٧٤ ٣,٧٣  .توفري موارد إضافية لتحقق جودة التعليم العايل

 د.غ ٠,٩٦٢ ٠,٠٩٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٨١ ٣,٧١ ٣,٧١ ٣,٧٤  .توفري مصادر متويل إضايف ألنشطة التعليم العايل

 د.غ ٠,٥٣٥ ٠,٧٣٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٢ ٣,٦٩ ٣,٥٢ ٣,٦٣  .إجياد فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايل

 د.غ ٠,٨٧٨ ٠,٢٢٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٨ ٣,٧٩ ٣,٧١ ٣,٦٨  .إجياد موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايل

 د.غ ٠,٥٣٨ ٠,٧٢٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨١ ٣,٦٢ ٣,٧١  . املؤسسات اتمعيةتنويع مصادر متويل التعليم العايل بني

 د.غ ٠,٢٤٦ ١,٣٨٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٨ ٣,٧١ ٣,٤٦ ٣,٥٠  .ختفيف العبء على ميزانية الدولة جتاه التعليم العايل

 د.غ ٠,٩١٧ ٠,١٦٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٦ ٣,٧٤ ٣,٧٣ ٣,٦٥  .تدعيم ميزانيات البحوث العلمية

 د.غ ٠,٤٠٩ ٠,٩٦٥ )٤٤٨، ٣( ٣٢٨ ٣,٦٣ ٣,٥٠ ٣,٤٥  .اطر املالية بشان متويل التعليم العايلتقاسم املخ
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ئية بني متوسطات العينة    يتضح أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصا       ) ٢٧(من جدول رقم     �
جتاه فقرات احلاجة إىل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الوظيفة احلالية              

وبالتايل فإن هناك توافق بني اجتاهات العينة حول احلاجة         ) . ٠,٠٥(عند مستوى داللة إحصائية     
ويربر ذلك مدى أمهيـة     . باختالف الوظيفة      استثمار التأمني التعاوين يف متويل التعليم العايل         إىل

هذه اإلستراتيجية اجلديدة للتمويل من أجل النهضة بالتعليم العايل وتطويره وتوسـيع جماالتـه              
  . وخاصة العلمية منها 
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 دال  ٠,٠١٥ ٣,٥١ )٤٤٠، ٣( ٣,٩١ ٤,٠٣ ٤,٠٨ ٣,٧٠  .زيادة فرص التحاق الطالب بالتعليم العايل

تطوير بيئة التعليم العايل مـن أبنيـة وجتهيـزات ومعامـل       
  .وخمتربات

 دال  ٠,٠٠ ٦,٧٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٨ ٤,٠٤ ٤,٠٤ ٣,٥٤

يـد  اق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املز      ـاإلنف
 .منها

 دال  ٠,٠٠ ٧,٣٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٥ ٤,٠٨ ٣,٩٨ ٣,٤٨

 دال  ٠,٠٠ ٦,٣١ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٠ ٤,٠٢ ٣,٩٨ ٣,٥٣  .تعزيز التقدم العلمي للجامعات

 دال  ٠,٠١٤ ٣,٦٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٣ ٣,٨٧ ٤,٠٠ ٣,٥٦  .توفري برامج دراسية مدفوعة الرسوم

 دال  ٠,٠٠ ٧,٧٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٨ ٤,٠٠ ٣,٩٢ ٣,٤٢  .حتسني املختربات البحثية للتعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٧ ٤,٠٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٥ ٤,٠٥ ٤,٠٧ ٣,٦٥  .تعزيز فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالب

 دال  ٠,٠٠١ ٥,٩٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٥ ٣,٩٤ ٤,٠٠ ٣,٥٢  .توفري موارد إضافية لتحقق جودة التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٣ ٤,٦٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٣ ٣,٩٢ ٣,٩٥ ٣,٥٣  .ة التعليم العايلتوفري مصادر متويل إضايف ألنشط

 دال  ٠,٠٠ ٦,١٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٠ ٣,٨٣ ٣,٨٣ ٣,٣٤  .إجياد فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايل

 دال  ٠,٠١٨ ٣,٣٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٧ ٣,٨٧ ٣,٩٦ ٣,٥٥  .إجياد موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايل

 دال  ٠,٠١٥ ٣,٥٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٦ ٣,٨٢ ٣,٩٠ ٣,٤٩  .تنويع مصادر متويل التعليم العايل بني املؤسسات اتمعية

 غري دال   ٠,٣٣٧ ١,١٢٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٥ ٣,٦٦ ٣,٦٨ ٣,٤٢  .ء على ميزانية الدولة جتاه التعليم العايل ختفيف العب

 دال  ٠,٠٠٢ ٥,٠١ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٠ ٣,٩٣ ٣,٨٨ ٣,٤٥  .تدعيم ميزانيات البحوث العلمية

 دال  ٠,٠٠١ ٥,٣٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٣٥ ٣,٦٥ ٣,٧٩ ٣,٢٩  .تقاسم املخاطر املالية بشان متويل التعليم العايل
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يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه           ) ٢٨(من جدول رقم    
فقرات احلاجة إىل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الخـتالف سـنوات               



 -١٥٢- 

كما هو مبني يف اجلدول أعاله ما عـدا         ) ٠,٠٥، و   ٠,٠١(اخلربة عند مستويات  داللة إحصائية       
ث تبني أنه ال توجد فروق باختالف سنوات اخلربة فيمـا باحلاجـة إىل              حي) ١٤(فقرة واحدة رقم    

  .  استثمار التأمني التعاوين يف ختفيف العبء على ميزانية الدولة جتاه التعليم العايل 

�E��Aض�א��	א$#"���א��%&�#��W� �

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه جـدوى              
، نـوع   املؤهل العلمـي (  : التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى إىل املتغريات           استثمار
    ؟)، عدد سنوات اخلربة  الوظيفة
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 دال  ٠,٠٠٣ **٤,٦٦٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٥٨ ٤,٠٩ ٣,٧٩  .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل

 غري دال  ٠,٠٧٣ ٢,٣٣٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٩ ٣,٦٠ ٣,٩٤ ٣,٨٣  .ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل

 دال ٠,٠١١ *٣,٧٤٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٥٤ ٣,٩٧ ٣,٦٨  .زيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة التعليم العايل

 غري دال  ٠,١٧٨ ١,٦٤٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٤ ٣,٤٩ ٣,٦٨ ٣,٥٧ .شيد إنفاق األموال املخصصة لتامني يف جمال التعليم العايلتر

 غري دال  ٠,٣٥٧ ١,٠٨٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٥٦ ٣,٧٤ ٣,٧٠  .زيادة فعالية مؤسسات التعليم العايل

 غري دال  ٠,٣٤٥ ١,١٠٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٧٨ ٤,٠٣ ٣,٩٠  .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل

 غري دال  ٠,٣٣٩ ١,١٢٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٠ ٣,٦٣ ٣,٨٣ ٣,٦٠  .إجياد نظام تامني إسالمي لدعم مؤسسات التعليم العايل

 غري دال  ٠,٢٨٢ ١,٢٧٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٥ ٣,٥٤ ٣,٧٦ ٣,٦٦  .تفعيل النظام التكافلي يف متويل مؤسسات التعليم العايل

 غري دال  ٠,١٠٣ ٢,٠٧٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٥٤ ٣,٨٢ ٣,٨٠ .فة الفكر االقتصادي اإلسالمي يف جمال التعليم العايلنشر ثقا

 غري دال  ٠,٤١٥ ٠,٩٥٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٨١ ٣,٧٣ ٣,٩٥ ٣,٧٠  .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل

 غري دال  ٠,٧٨٧ ٠,٣٥٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٨ ٣,٦٧ ٣,٧١ ٣,٧٨  .ايلتعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل التعليم الع

 دال ٠,٠١٠ **٣,٨٥٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٠ ٣,٣٩ ٣,٧٣ ٣,٧٨  .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل

 غري دال  ٠,٦٨٦ ٠,٤٩٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٥ ٣,٦٤ ٣,٧٩ ٣,٧٣  .توفري فرص استثمارية يف جمال متويل التعليم العايل

 غري دال  ٠,٤٧٢ ٠,٨٤٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٠ ٣,٧٠ ٣,٨٦ ٣,٨٩  .تقدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع

 دال  ٠,٠٠٣ **٤,٧٠٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٧ ٣,٤٠ ٣,٨٢ ٣,٦٦  .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٢ **٤,٨٩١  ٣,٧٤ ٣,٤٧ ٣,٩٧ ٣,٨٦  .نشر ثقافة التطوع يف اتمع السعودي
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  ) . ٠,٠١(تشري إىل وجود فروق عند مستوى داللة * 
 .) ٠,٠٥(تشري إىل وجود فروق عند مستوى داللة ** 
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ك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينـة جتـاه           يتضح أن هنا  ) ٢٩(من جدول رقم        
فقرات جدوى استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمـي              

  : ، وهي ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة إحصائية 

   .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل �

   .نشطة التعليم العايلزيادة املوارد املالية املخصصة أل �

   .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل �

   .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل �

   .نشر ثقافة التطوع يف اتمع السعودي �

ني أن غالبية الفروق تعود لـصاحل أفـراد      ـات املتعددة تب  ـوبإجراء اختبار شيفيه للمقارن   
جة املاجستري ، هذا يعين أن محلة املاجستري يرون أكثر من غريهم جبـدوى الفقـرات                العينة محلة در  

السابقة كعناصر داعمة إلستراتيجية توظيف التأمني التعاوين يف متويل التعليم العـايل الـسعودي يف               
 . املستقبل 
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 غري دال  ٠,٣٥٢ ١,٠٩٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٧ ٣,٨٤ ٣,٧٤ ٣,٧٩  .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل

 غري دال  ٠,٢٦٥ ١,٣٢٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٧ ٣,٧٧ ٣,٧٢ ٣,٨٦  .ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل

 غري دال  ٠,٦٦٧ ٠,٥٢٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٨٠ ٣,٧٠ ٣,٧٥  .ية املخصصة ألنشطة التعليم العايلزيادة املوارد املال

 غري دال  ٠,٣٨٦ ١,٠١٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٤ ٣,٧٤ ٣,٦٠ ٣,٥٤ .ترشيد إنفاق األموال املخصصة لتامني يف جمال التعليم العايل

 غري دال  ٠,٧٠٩ ٠,٤٦٢ )٤٤٠ ،٣( ٣,٥٣ ٣,٧٥ ٣,٦٣ ٣,٦٥  .زيادة فعالية مؤسسات التعليم العايل

 غري دال  ٠,٣٤٢ ١,١١٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٠ ٣,٨٥ ٣,٨٣ ٣,٨٩  .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل

 غري دال  ٠,٦١٠ ٠,٦٠٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٣ ٣,٨١ ٣,٦٩ ٣,٦٨  .إجياد نظام تامني إسالمي لدعم مؤسسات التعليم العايل

 غري دال  ٠,٢٩٥ ١,٢٣٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٢ ٣,٧٨ ٣,٥٥ ٣,٧٠  .متويل مؤسسات التعليم العايلتفعيل النظام التكافلي يف 

 غري دال  ٠,١٩٣ ١,٦٢٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٤ ٣,٧٨ ٣,٦٢ ٣,٨٠ .نشر ثقافة الفكر االقتصادي اإلسالمي يف جمال التعليم العايل

 غري دال  ٠,٥٨٢ ٠,٦٥٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٨٤ ٣,٨١ ٣,٧٦  .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل

 غري دال  ٠,٣٠٠ ١,٢٢٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٤ ٣,٧٤ ٣,٧١ ٣,٨٢  .تعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل التعليم العايل

 غري دال  ٠,٥٥٠ ٠,٧٠٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٠ ٣,٦٨ ٣,٥٢ ٣,٦٢  .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل

 غري دال  ٠,٤٥٧ ٠,٨٦٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٨٣ ٣,٦٥ ٣,٧٠  .ستثمارية يف جمال متويل التعليم العايلتوفري فرص ا

 غري دال  ٠,٣٤٢ ١,١١٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٥٩ ٣,٨٥ ٣,٧٠ ٣,٨٦  .تقدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع

 غري دال  ٠,١٦٣ ١,٧١٦ )٤٤٨ ،٣( ٣,٤٠ ٣,٧٦ ٣,٥٣ ٣,٦٦  .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل

 غري دال  ٠,٢١٩ ١,٤٨٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٥ ٣,٦٤ ٣,٥٩ ٣,٨٦  .نشر ثقافة التطوع يف اتمع السعودي
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 متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق هناك ليست نهأ يتضح) ٣٠ (رقم جدول من
 احلالية الوظيفة تعزى السعودي العايل التعليم متويل يف التأمينات استثمار جدوى فقرات جتاه العينة
 جدوى حول العينة اجتاهات بني توافق هناك فإن وبالتايل) . ٠,٠٥ (إحصائية داللة مستوى عند

 هذه أمهية مدى ذلك ويربر . الوظيفة باختالف العايل التعليم ويلمت يف التعاوين التأمني استثمار
 وخاصة جماالته وتوسيع وتطويره العايل بالتعليم النهضة أجل من للتمويل اجلديدة اإلستراتيجية

   . منها العلمية
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 دال  ٠,٠٠٠ **١٠,٧١٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٢ ٤,٠٨ ٤,٠٢ ٣,٤٥  .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **١٠,٦٠٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٨ ٣,٠٤ ٣,٩٥ ٣,٤١  .ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠١ **٥,٦٦٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨٩ ٣,٩٥ ٣,٤٨  .عليم العايلزيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة الت

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٠٦٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٦ ٣,٩٦ ٣,٧١ ٣,٤٧ .ترشيد إنفاق األموال املخصصة لتامني يف جمال التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٧١٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٣ ٣,٧٩ ٣,٨٦ ٣,٣٨  .زيادة فعالية مؤسسات التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٦ **٤,١٦٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٠ ٤,٠١ ٣,٩٦ ٣,٥٩  .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠١ **٥,٤٣٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٨ ٣,٩٢ ٣,٩٨ ٣,٥١  .إجياد نظام تامني إسالمي لدعم مؤسسات التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٧,١١٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٧ ٣,٨١ ٣,٩٨ ٣,٤٢   .تفعيل النظام التكافلي يف متويل مؤسسات التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٠٩٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٨ ٣,٩٦ ٣,٩٠ ٣,٤٠ .نشر ثقافة الفكر االقتصادي اإلسالمي يف جمال التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٩٦٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٦ ٤,٠٤ ٤,٠٠ ٣,٥٤  .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل

 دال  ٠,٠١١ **٣,٧٤٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٤ ٣,٨٤ ٣,٩٣ ٣,٥٤  .تعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٦٤٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٢ ٣,٨٧ ٣,٧٧ ٣,٣٢  .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٥٨٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٥ ٣,٩٢ ٣,٩٤ ٣,٤٥  .توفري فرص استثمارية يف جمال متويل التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠١ **٥,٧١٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٩ ٤,٠٢ ٣,٩٣ ٣,٥٣  .تقدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٤٠٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٣ ٣,٨٤ ٣,٧٩ ٣,٣٤  .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,١٩١ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٨ ٣,٨٩ ٣,٩٣ ٣,٤٣  . اتمع السعودينشر ثقافة التطوع يف
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 )٠,٠١( عند مستوى داللة تشري إىل أن الفروق دالة إحصائياً** 

يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه           ) ٣١(من جدول رقم    
فقرات جدوى استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلـربة              

  . كما هو مبني يف اجلدول ) ٠,٠٥، و ٠,٠١(عند مستويات  داللة إحصائية 
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د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه قواعد            هل توج " 
، نـوع   املؤهل العلمـي : ( استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى إىل املتغريات           

   ؟)، عدد سنوات اخلربة  الوظيفة
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 دال  ٠,٠٢٨ *٣,٠٦٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٦ ٣,٧٨ ٣,٩٨ ٤,١٩   .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة

 دال  ٠,٠٠٥ **٤,٣٣٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٦٨ ٣,٨٨ ٤,١٨  .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار

 غري دال  ٠,٢٢٢ ١,٤٧٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٦ ٣,٧٣ ٣,٩٤ ٤,٠٠  .املراجعة املستمرة لعمليات التامني ومنتجاا من اجل حتسينها

تطوير األنظمة املالية للجامعـات الـسعودية السـتيعاب فكـرة           

  .الصندوق
 غري دال  ٠,٥٧٨ ٠,٦٥٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٤ ٣,٧٣ ٣,٨٦ ٣,٩٠

 غري دال  ٠,١٩٧ ١,٥٦٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٦٢ ٣,٨٨ ٣,٨٣  .إصدار منوذج شرعي آلليات العمل بالصندوق

 غري دال  ٠,٠٩٠ ٢,١٧٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٨١ ٣,٧٠ ٣,٩٥ ٤,٠٣  .د نظام حماسيب  للصندوقإجيا

 دال  ٠,٠٢٩ *٣,٠٤٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٦٨ ٣,٨٦ ٤,١١  .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح

توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التامني والتعليم العـايل          

  .خرىواجلهات املهنية األ
 غري دال  ٠,٢٣٧ ١,٤١٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٨١ ٣,٦٨ ٣,٨٨ ٣,٩٦

 دال  ٠,٠٢٨ *٣,٠٧٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٤ ٣,٦٣ ٣,٩٤ ٤,٠٤  .وضع معايري املساءلة واحلوكمة بالصندوق

 دال  ٠,٠٣٧ *٢,٨٥٦ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٠ ٣,٥١ ٣,٨٦ ٣,٧٢  .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق

 غري دال  ٠,٣٤٧ ١,١٠٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٤ ٣,٧٥ ٣,٨٨ ٤,٠١  .يات الصرف من الصندوقحتديد أولو

 غري دال  ٠,٤٥٨ ٠,٨٦٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٩ ٣,٧٠ ٣,٨٩ ٣,٨٩  .ربط استثمارات التامني بتحسني برامج التعليم العايل

 غري دال  ٠,٣١١ ١,١٩٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٦٣ ٣,٩١ ٣,٧١  .تشجيع استثمارات الصندوق يف قطاع التعليم اخلاص

 غري دال  ٠,١٢٤ ١,٩٣٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٨ ٣,٥٢ ٣,٧٧ ٣,٧٧  .تبين أسلوب الالمركزية يف إدارة فعاليات وأنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٥٩٧ ٠,٦٢٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٧ ٣,٦١ ٣,٦٥ ٣,٧٤  .تبين سياسة االستقالل اإلداري يف النشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٢٥ ٣,١٣٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٥ ٣,٤٢ ٣,٦٨ ٣,٧٨  .عات املالية للصندوقوضع آليات لقبول اهلدايا والترب
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عينة جتاه  يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ال         ) ٣٢(من جدول رقم    
قواعد استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمـي عنـد               

  : ، وهي ) ٠,٠٥(مستوى داللة إحصائية 

   .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة •

   .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار •

   .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح •

   .ري املساءلة واحلوكمة بالصندوقوضع معاي •

  .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق •

وبالتايل نستنتج مما سبق أن هناك عالقة بني املؤهل العلمي والقدرة على تقييم هذه القواعد               
فيه كما يتبني من خالل إجـراء اختبـار شـي         . التنظيمية الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل        

  .  للمقارنات املتعددة أن الفروق تعود لصاحل أعضاء هيئة التدريس
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  غري دال ٠,٢١٤ ١,٤٩٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٩ ٣,٨٩ ٣,٨٣ ٤,٠١   .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة

 غري دال  ٠,١١٥ ١,٩٨٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٨٠ ٣,٧٤ ٣,٩٩  .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار

 غري دال  ٠,٨٢١ ٠,٣٠٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٥ ٣,٨٥ ٣,٧٨ ٣,٨٧  .املراجعة املستمرة لعمليات التامني ومنتجاا من اجل حتسينها

تطوير األنظمة املالية للجامعـات الـسعودية السـتيعاب فكـرة           

  .الصندوق
 غري دال  ٠,٤٧٥ ٠,٨٣٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٩ ٣,٨٤ ٣,٧٣ ٣,٨٦

 غري دال  ٠,٣٤٩ ١,٠٩٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٣ ٣,٨٥ ٣,٦٩ ٣,٨٣  .إصدار منوذج شرعي آلليات العمل بالصندوق

 غري دال  ٠,٣٨٩ ١,٠٠٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٥ ٣,٨٦ ٣,٧٥ ٣,٩٣  .إجياد نظام حماسيب  للصندوق

 غري دال  ٠,١٠٤ ٢,٠٦٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٢ ٣,٩٢ ٣,٧٤ ٣,٩٩  .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح

توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التامني والتعليم العـايل          

  .واجلهات املهنية األخرى
 غري دال  ٠,١١٥ ١,٩٩١ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٣ ٣,٩٢ ٣,٧٠ ٣,٨٩

 غري دال  ٠,٢٧١ ١,٣٠٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٣ ٣,٨٩ ٣,٧٢ ٣,٨٧  .وضع معايري املساءلة واحلوكمة بالصندوق

 غري دال  ٠,٣٦٦ ١,٠٦٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٢ ٣,٨١ ٣,٦٠ ٣,٧٢  .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق

 غري دال  ٠,١٨٤ ١,٦١٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٩٤ ٣,٧٢ ٣,٩٢  .حتديد أولويات الصرف من الصندوق

 غري دال  ٠,٩١٣ ٠,١٧٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٥ ٣,٧٨ ٣,٨٠ ٣,٨٠  .ربط استثمارات التامني بتحسني برامج التعليم العايل

 غري دال  ٠,٦٧٧ ٠,٥٠٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٨٠ ٣,٦٨ ٣,٦٨  .تشجيع استثمارات الصندوق يف قطاع التعليم اخلاص

 غري دال  ٠,٤٠٣ ٠,٩٧٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٩ ٣,٧٢ ٣,٥٥ ٣,٧٦  .ركزية يف إدارة فعاليات وأنشطة الصندوقتبين أسلوب الالم

 غري دال  ٠,٤٨٧ ٠,٨١٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٥٩ ٣,٧٨ ٣,٥٩ ٣,٦٩  .تبين سياسة االستقالل اإلداري يف النشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٣٣٤ ١,١٣٦  ٣,٤٠ ٣,٦٦ ٣,٥٤ ٣,٧٤  .وضع آليات لقبول اهلدايا والتربعات املالية للصندوق

�
@�'�r��94
��sFא`#(:��Y4#���(��
و��tא�F٠٥}٠�E�
@�'�uv���]�`ول�t���Uw4��4i��@M�
و��
�Fود� ���`�9tא�F٦٠}٢E 

يتضح أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات           ) ٣٣(من جدول رقم    
ويل التعليم العايل السعودي تعزى الوظيفة احلاليـة عنـد          العينة جتاه قواعد استثمار التأمينات يف مت      

وبالتايل فإن هناك توافق بني اجتاهات العينة حول قواعد استثمار          ) . ٠,٠٥(مستوى داللة إحصائية    
ويربر ذلك مدى أمهية هذه اإلستراتيجية      . التأمني التعاوين يف متويل التعليم العايل باختالف الوظيفة           

 . من أجل النهضة بالتعليم العايل وتطويره وتوسيع جماالته وخاصة العلمية منها اجلديدة للتمويل 
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 دال  ٠,٠٠٠ **١٠,٣٥٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٣ ٤,٠٨ ٤,١٩ ٣,٥٥  .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة

 دال  ٠,٠٠٠ **١٢,٠٨٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٤ ٤,٠٧ ٤,٠٨ ٣,٤٥  .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار

 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٠٩٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٣ ٤,٠٣ ٤,٠٦ ٣,٥٣  .املراجعة املستمرة لعمليات التامني ومنتجاا من اجل حتسينها

تطوير األنظمة املالية للجامعـات الـسعودية السـتيعاب فكـرة           

  .دوقالصن
 دال  ٠,٠٠٠ **٧,٥٨٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٨ ٣,٩٩ ٤,٠١ ٣,٥٠

 دال  ٠,٠٠٠ **٧,٢٢٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٩ ٣,٩٧ ٣,٩٩ ٣,٤٥  .إصدار منوذج شرعي آلليات العمل بالصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ **٧,٧٧٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٦ ٤,٠٤ ٤,٠٤ ٣,٥٢  .إجياد نظام حماسيب  للصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ **١٠,٨٤٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٢ ٤,٠٢ ٤,١٥ ٣,٤٩  . الصندوق املقترحاملراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة

توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التامني والتعليم العـايل          

  .واجلهات املهنية األخرى
 دال  ٠,٠٠٠ **١٢,٩٣٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٧ ٤,٠٣ ٤,٠٩ ٣,٤٠

 دال  ٠,٠٠٠ **١٥,٥٦٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٥ ٤,١١ ٤,٠٥ ٣,٣٤  .وضع معايري املساءلة واحلوكمة بالصندوق

 دال  ٠,٠٠١ **٥,٥٦٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٧١ ٣,٨٤ ٣,٩٣ ٣,٤٤  .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ **٩,٨١٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٩ ٤,٠٦ ٤,٠٣ ٣,٤٨  .حتديد أولويات الصرف من الصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ **٦,٦٥٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٣ ٤,٠٨ ٣,٩٥ ٣,٥٣  .ج التعليم العايلربط استثمارات التامني بتحسني برام

 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٢٨٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٣ ٣,٨٩ ٣,٨٨ ٣,٣٨  .تشجيع استثمارات الصندوق يف قطاع التعليم اخلاص

 دال  ٠,٠٠٠ **٩,٤٠٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٣ ٣,٩٢ ٣,٩٢ ٣,٣٢  .تبين أسلوب الالمركزية يف إدارة فعاليات وأنشطة الصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٤٧٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٧ ٣,٩٥ ٣,٩٢ ٣,٣٨  .تبين سياسة االستقالل اإلداري يف النشطة الصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٥٢٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٤ ٣,٨٣ ٣,٨٨ ٣,٢٧  .وضع آليات لقبول اهلدايا والتربعات املالية للصندوق
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 ) ٠,٠١(تشري إىل أن الفروق دالة عند مستوى عند مستوى داللة ** 

يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه           ) ٣٤(من جدول رقم    
م العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلـربة        فقرات قواعد استثمار التأمينات يف متويل التعلي      

  ) . ٠,٠١(عند مستوى  داللة إحصائية 

وبالتايل نستنتج مما سبق أن عامل اخلربة يف العمل هام جدا يف حتديد القواعـد التنظيميـة                 
كما نستنتج من خالل إجراء اختبار شيفيه أن        .  الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعودي        

  .  سنة١٥ ـ١٠، أو سنوات١٠ـ٥فروق تعود إما لصاحل أفراد العينة الذين سنوات خربم من ال
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة جتاه شروط             " 
،  املؤهل العلمـي  : ( تغريات  جناح استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى إىل امل          

    ؟)، عدد سنوات اخلربة  نوع الوظيفة
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 ال د ٠,٠٠٦ ٤,١٧٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٠ ٣,٣٢ ٣,٨٦ ٣,٥٦  .تعهد الطالب خبصم نسبة حمددة من رابته عند التحاقه بالعمل

 دال  ٠,٠٤٥ ٢,٧٠٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٨١ ٣,٥٢ ٣,٨٦ ٣,٨٣  .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم

 دال  ٠,٠٤٨ ٢,٦٥١ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٦١ ٤,٠٠ ٣,٦٨  .دعم اجلامعات ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي

 دال  ٠,٠١٧ ٣,٤٣١ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٩ ٣,٣٦ ٣,٨٢ ٣,٥٩  .تعليميدعم األفراد ماليا لصندوق التامني التعاوين ال

 دال  ٠,٠٢٢ ٣,٢٤١ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٩ ٣,٣٥ ٣,٧٩ ٣,٥٣  .إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم

 دال  ٠,٠٢٤ ٣,١٨٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٦١ ٣,٠٧ ٣,٧٠  .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق

 غري دال  ٠,١٤٣ ١,٨٢٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٦٩ ٤,٠١ ٣,٨٩  .كافة فروع الصندوقتوحيد اإلجراءات ب

 دال  ٠,٠١٤ ٣,٦٠١ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٥٩ ٤,٠١ ٣,٦٠  .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق

  دال غري ٠,١٢٩ ١,٨٩٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٨ ٣,٦٥ ٣,٨٨ ٣,٥٩  .حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق

ة من اجل احلصول علـى دعـم مـن          ـاشتراك التفرغ للدراس  
  .الصندوق

 دال  ٠,٠٠٠ ٧,٢٥٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٢ ٣,١١ ٣,٦٣ ٣,٤٥

 غري دال  ٠,٢١٤ ١,٥٠١ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٣ ٣,٦٣ ٣,٩٤ ٣,٦٨  .إتاحة الفرصة للصندوق لتحسني املشاركة اتمعية باجلامعات

صات أكادميية جديـدة    تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختص    
  .حسب حاجة العمل

 غري دال  ٠,٣٢٩ ١,١٤٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٢ ٣,٧١ ٣,٩٨ ٣,٨٢

تشجيع غري القادرين من الطالب بـالربامج التعليميـة املعاصـرة        
  .حسب متطلبات سوق العمل

 غري دال  ٠,٨١٢ ٠,٣١٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٢ ٣,٧٤ ٣,٨٨ ٣,٧٥

 غري دال  ٠,٦٠١ ٠,٦٢٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٠ ٣,٨٣ ٣,٩٥ ٣,٩٧  .ت التطبيقية النادرةزيادة الدعم للطالب امللتحقني بالتخصصا

إجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظيم فوائـده          
  .اتمعية

 غري دال  ٠,٩٤٩ ٠,١١٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٦ ٣,٨٥ ٣,٨٩ ٣,٧٩

 غري دال  ٠,٣٠١ ١,٢٢٢ )٤٤٨ ، ٣( ٣,٩٠ ٣,٧١ ٣,٩١ ٣,٧٤  .تشجيع العمل بالصندوق من خالل منح االمتيازات للعاملني فيه
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يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه           ) ٣٥(من جدول رقم    
اح استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الخـتالف املؤهـل             فقرات شروط جن  

  : ، وهي ) ٠,٠٥(العلمي عند مستوى داللة إحصائية 

   .تعهد الطالب خبصم نسبة حمددة من رابته عند التحاقه بالعمل �

   .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم �

   . لصندوق التامني التعاوين التعليميدعم اجلامعات مالياً �

   . لصندوق التامني التعاوين التعليميدعم األفراد مالياً �

   .إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم �

   .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق �

   .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق �

   .ى دعم من الصندوقاشتراك التفرغ للدراسة من اجل احلصول عل �

  . حيث أن غالبية الفروق تعود لصاحل محلة املاجستري      
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 غري دال  ٠,٤٣٤ ٠,٩١٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٣٤ ٣,٦٧ ٣,٥٤ ٣,٤٤  .تعهد الطالب خبصم نسبة حمددة من رابته عند التحاقه بالعمل

 غري دال  ٠,٢٥٧ ١,٣٥٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٠ ٣,٨٠ ٣,٦١ ٣,٧٤  .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم
  دال غري ٠,١٦٨ ١,٦٩١ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٠ ٣,٨٩ ٣,٧٧ ٣,٧٢  .دعم اجلامعات ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي

 غري دال  ٠,١٣٩ ١,٨٤٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٢٢ ٣,٧٣ ٣,٥٠ ٣,٥٣  .دعم األفراد ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي

 دال  ٠,٠٠٤ **٤,٥٥٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٢٥ ٣,٨٨ ٣,٤٨ ٣,٣٨  .إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم

 دال  ٠,٠٤٩ *٢,٦٤٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٢٥ ٣,٨٥ ٣,٧١ ٣,٧٥  .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق

 غري دال  ٠,١٦٠ ١,٧٣٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٤ ٣,٩٢ ٣,٧٨ ٣,٨٤  .توحيد اإلجراءات بكافة فروع الصندوق

 دال  ٠,٠٢٧ *٣,٠٨٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٢٥ ٣,٨٧ ٣,٧٥ ٣,٦٣  .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق

 دال  ٠,٠٢٧ *٣,٠٨٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٧ ٣,٩٢ ٣,٧٧ ٣,٥٢  .عاليات الصندوقحتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف ف

ة من اجل احلصول علـى دعـم مـن          ـاشتراك التفرغ للدراس  
  .الصندوق

 دال  ٠,٠٠٧ **٤,١٣٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٠٣ ٣,٧٤ ٣,٣١ ٣,٣٤

 غري دال  ٠,١٦١ ١,٧٢٣ )٤٤٠، ٣( ٣,٣١ ٣,٧٩ ٣,٦٩ ٣,٦٩  .إتاحة الفرصة للصندوق لتحسني املشاركة اتمعية باجلامعات

 غري دال  ٠,١٤٢ ١,٨٢٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٠ ٣,٨٤ ٣,٦٩ ٣,٨٦   .تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختصصات أكادميية جديدة

 غري دال  ٠,١٥٩ ١,٧٣٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٣٧ ٣,٨٥ ٣,٧٦ ٣,٨٣  .الب بالربامج التعليمية املعاصرةتشجيع غري القادرين من الط

 غري دال  ٠,٢٢٥ ١,٤٥٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٥٠ ٣,٧٩ ٣,٨٤ ٣,٩٤  .طالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية النادرةزيادة الدعم لل

 غري دال  ٠,١٥٧ ١,٧٤٨ )٤٤٨، ٣( ٣,٤٧ ٣,٨٦ ٣,٨٩ ٣,٧٤ .إجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظيم فوائده 

 غري دال  ٠,٦٠٠ ٠,٦٢٣  ٣,٥٩ ٣,٨٦ ٣,٨٠ ٣,٧٥  .ملني فيهتشجيع العمل بالصندوق من خالل منح االمتيازات للعا
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  ) . ٠,٠٥(تشري إىل أن الفروق دالة عند مستوى داللة *
  ) ٠,٠١(ند مستوى داللة تشري إىل أن الفروق دالة إحصائيا ع** 

أعاله يتضح أن  هناك فروق ذات داللة إحـصائية بـني            ) ٣٦(من النتائج باجلدول رقم     
متوسطات العينة جتاه شروط جناح استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الوظيفة              

  :  ، التالية)٠,٠٥(احلالية عند مستوى داللة إحصائية 

   .دات للصندوق يف سوق األسهمإصدار أسهم وسن �

   .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق �

   .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق �

   .حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق �

  .اشتراك التفرغ للدراسة من اجل احلصول على دعم من الصندوق �
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 دال  ٠,٠٠٥ **٤,٢٨١ )٤٤٠، ٣( ٣,٢٣ ٣,٦١ ٣,٨٤ ٣,٤٩  .تعهد الطالب خبصم نسبة حمددة من رابته عند التحاقه بالعمل

 دال  ٠,٠١٤ **٣,٥٥٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٢ ٣,٨٢ ٣,٩٤ ٣,٥١  .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم

 دال  ٠,٠٠١ **٥,٥٣٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٩٩ ٣,٩٨ ٣,٥٢  .دعم اجلامعات ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي

 غري دال  ٠,٠٨٣ ٢,٢٤١ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٩ ٣,٧٦ ٣,٦٧ ٣,٤١  .دعم األفراد ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي

 دال  ٠,٠٠٨ **٤,٠٢٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٨ ٣,٦٣ ٣,٧٩ ٣,٢٩  . وسندات للصندوق يف سوق األسهمإصدار أسهم

 دال  ٠,٠٠٣ **٤,٦٥٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٠ ٣,٩١ ٣,٩٣ ٣,٤٩  .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق

 دال  ٠,٠٠١ **٥,٦٧٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٢ ٤,٠٣ ٤,٠٣ ٣,٥٦  .توحيد اإلجراءات بكافة فروع الصندوق

 دال  ٠,٠١٥ **٣,٥٤٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٧١ ٣,٨٩ ٣,٨٨ ٣,٥٠  .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق

 دال  ٠,٠١٣ **٣,٦٤٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٣ ٣,٨٢ ٣,٩٨ ٣,٥٣  .حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق

ول علـى دعـم مـن       ـاشتراك التفرغ للدراسة من اجل احلص     

 . الصندوق
 غري دال  ٠,٥٢٨ ٠,٧٤٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٢ ٣,٥٣ ٣,٤٩ ٣,٣١

 دال  ٠,٠٠٢ **٥,١٩١ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٥ ٣,٨٨ ٣,٩٥ ٣,٤٩  .إتاحة الفرصة للصندوق لتحسني املشاركة اتمعية باجلامعات

تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختصصات أكادميية جديـدة        

  .حسب حاجة العمل
 دال  ٠,٠٠٠ **٧,١١٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٥ ٣,٩٥ ٤,٠٦ ٣,٤٨

تشجيع غري القادرين من الطالب بـالربامج التعليميـة املعاصـرة        

  .حسب متطلبات سوق العمل
 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٣٢٥ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٢ ٤,٠٠ ٤,٠٢ ٣,٤٥

 ل دا ٠,٠٠٠ **٧,٤٨٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٦ ٤,١٢ ٤,٠٤ ٣,٥٦ .زيادة الدعم للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية النادرة

إجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظيم فوائـده          

  .اتمعية
 دال  ٠,٠٠٠ **٨,٣٩٦ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٠ ٤,٠٥ ٤,٠١ ٣,٥٤

 دال  ٠,٠٠٠ **٩,٠٩١ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٨ ٤,٠٠ ٤,١١ ٣,٥٠  .تشجيع العمل بالصندوق من خالل منح االمتيازات للعاملني فيه

�
@�'�r��و���sFא`#tא��
94(:��Y4#���(��
F٠٥}٠�E�
@�'�uv���]�`ول�t���Uw4��4i��@M�
و��
�Fود� ���`�9tא�F٦٠}٢E 

  ) . ٠,٠١(تشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ** 

يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه           ) ٣٧(من جدول رقم    
ر التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سـنوات           فقرات شروط جناح استثما   

، كما هو مبني يف اجلدول أعاله ما عدا الفقـرتني           ) ٠,٠١(اخلربة عند مستويات  داللة إحصائية       
  . حيث تبني أنه ال توجد فروق باختالف سنوات اخلربة بني متوسطات أفراد العينة ) ٣٠(أرقام 

ـ ٥(لفروق تعود لصاحل أفراد العينة يف ذوي سنوات اخلـربة           كما تبني أن غالبية ا     ) ١٠ـ
  .سنة ) ١٥ـ١٠(سنوات و 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اسـتجابات عينـة الدراسـة جتـاه                
ـ  ودي تعزى إ  ـاملقترحات التنفيذية الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السع          : ريات  ـىل املتغ

   ؟)املؤهل العلمي، نوع الوظيفة، عدد سنوات اخلربة ( 
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  غري دال ٠,٩٠٣ ٠,١٩١ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٧ ٣,٩٣ ٣,٩٤ ٣,٩٨  .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق

 غري دال  ٠,٨٤٧ ٠,٢٧٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٩٣ ٣,٨٩ ٣,٩٦  .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة

 غري دال  ٠,٨٣٦ ٠,٢٨٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٨١ ٣,٨٠ ٣,٧٤ ٣,٦٨  .ختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصندوق

 دال  ٠,٠١٨ ٣,٤٠٦ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٠ ٣,٢٩ ٣,٦٠ ٣,٣٧  .ختصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعد لدعم الصندوق

 غري دال  ٠,٤٩٧ ٠,٧٩٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٠ ٣,٦٤ ٣,٨٦ ٣,٨٢  .فتح باب التربعات واألوقاف لدعم الصندوق

 غري دال  ٠,٢٨٢ ١,٢٧٧ )٤٤٨، ٣( ٣,٧١ ٣,٦٧ ٣,٨٦ ٣,٩٢  .تشكيل جمل إدارة للصندوق من مؤسسات اتمع املختلفة

 غري دال  ٠,٩٥٢ ٠,١١٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٧٥ ٣,٧٦ ٣,٨٣  .ى أنشطة الصندوقتعزيز دور الرقابة احلكومية عل

 غري دال  ٠,٢٦٦ ١,٣٢٤ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٣ ٣,٨٠ ٣,٩٨ ٣,٩٦  .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق

 غري دال  ٠,٧٢٥ ٠,٤٣٩ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٨٣ ٣,٨٩ ٣,٩٨  .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق

 غري دال  ٠,٦٦٥ ٠,٥٢٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٤ ٣,٧٠ ٣,٧٠ ٣,٧٢  .اعاة أنشطة الصندوق لسياسة الدولة االقتصاديةمر

 غري دال  ٠,٦٤٧ ٠,٥٥٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٨ ٣,٨١ ٣,٩٨ ٣,٨٣ .تشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختلفة لدعم الصندوق

 غري دال  ٠,٤٠١ ٠,٩٨٢ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٦ ٣,٦٧ ٣,٩١ ٣,٨٣  .ربط أنشطة  الصندوق بأنشطة التكافل االجتماعي

 غري دال  ٠,١٥٤ ١,٧٦٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٨ ٣,٨٢ ٤,١٠ ٤,٠٧  .استخدام اإلدارة االلكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٦٢٢ ٠,٥٩٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٧٩ ٣,٩٨ ٣,٨٩  .إنشاء مراكز إشرافية على أنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٨١٧ ٠,٣١١ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٥ ٣,٨٥ ٣,٩٧ ٣,٨١  .أموال الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة للطالباالستفادة من 

يتبع أنشطة الصندوق   ) التعليم للجميع (إنشاء قسم املسار السريع     
  .املقترح

 غري دال  ٠,٣٣٣ ١,١٤٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٣ ٣,٧٥ ٣,٨٨ ٣,٥٩

 غري دال  ٠,٩٦٤ ٠,٠٩٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٩ ٣,٨٣ ٣,٨٨ ٣,٨٣  .لغ مناسباعتماد دعم حكومي افتتاحي للصندوق مبب
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يتضح أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات           ) ٣٨(من جدول رقم    
اه املقترحات التنفيذية الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف            العينة جت 

واملتعلقة بتخصيص جزء مـن ميزانيـة املعاشـات         ) ٤(املؤهل العلمي ، ما عدا فقرة واحدة رقم         
) . ٠,٠٥(، حيث تبني أن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللـة              والتقاعد لدعم الصندوق  
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ما يتضح أن الفروق تعود لصاحل محلة الدبلوم ، حيث يوافق أفراد العينة محلة الدبلوم أكثر مـن                  ك
  . غريهم أن هناك أمهية لتخصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعد لدعم الصندوق 
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 غري دال  ٠,٧٨٢ ٠,٣٦٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٥ ٣,٨٨ ٣,٩٥ ٣,٩١  .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق

 غري دال  ٠,٤٩٨ ٠,٧٩٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨٠ ٣,٩٤ ٣,٩٣  .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة

 غري دال  ٠,٤٩٦ ٠,٧٩٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٦ ٣,٨٧ ٣,٧٧ ٣,٧١  .ختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصندوق

 غري دال  ٠,٨٣٤ ٠,٢٨٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٧ ٣,٥٤ ٣,٤٥ ٣,٣٩  .ختصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعد لدعم الصندوق

 غري دال  ٠,٩٤٦ ٠,١٢٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٥٩ ٣,٧٠ ٣,٧١ ٣,٧٣  .فتح باب التربعات واألوقاف لدعم الصندوق

 غري دال  ٠,٧٦٦ ٠,٣٨٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٨ ٣,٦٣ ٣,٧٠ ٣,٧٧  .ل إدارة للصندوق من مؤسسات اتمع املختلفةتشكيل جم

 غري دال  ٠,٩٥٥ ٠,١٠٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٤ ٣,٧٢ ٣,٧٤ ٣,٧٦  .تعزيز دور الرقابة احلكومية على أنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٩٦٦ ٠,٠٨٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٥ ٣,٨٠ ٣,٨٠ ٣,٨٥  .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق

 غري دال  ٠,٨٩٩ ٠,١٩٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٨ ٣,٨٧ ٣,٨١ ٣,٨٩  .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق

 غري دال  ٠,٣٨٥ ١,٠١٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٥ ٣,٨٩ ٣,٧٢ ٣,٦٥  .مراعاة أنشطة الصندوق لسياسة الدولة االقتصادية

 غري دال  ٠,٧٥٢ ٠,٤٠١ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٥ ٣,٨٨ ٣,٨٣ ٣,٧٩ .ية املختلفة لدعم الصندوقتشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكوم

 غري دال  ٠,٥٠٢ ٠,٧٨٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٤٧ ٣,٧٥ ٣,٧٧ ٣,٧٧  .ربط أنشطة  الصندوق بأنشطة التكافل االجتماعي

 غري دال  ٠,٢٩٦ ١,٢٣٧ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٤ ٣,٩٠ ٣,٧٨ ٤,٠٢  .استخدام اإلدارة االلكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٨٤٠ ٠,٢٨٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٨ ٣,٧٧ ٣,٧٩ ٣,٨٩  .إنشاء مراكز إشرافية على أنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٨٥٢ ٠,٢٦٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٢ ٣,٨٣ ٣,٨٧ ٣,٧٩  .االستفادة من أموال الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة للطالب

يتبع أنشطة الصندوق   ) م للجميع التعلي(إنشاء قسم املسار السريع     

  .املقترح
٣,٤٧ ٣,٨١ ٣,٨١ ٣,٦٣ 

)٤٤٨، ٣( 
 غري دال  ٠,١٩٤ ١,٥٧٨

 غري دال  ٠,٩١٣ ٠,١٧٥ )٤٤٨، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨١ ٣,٧٥ ٣,٨٢  .اعتماد دعم حكومي افتتاحي للصندوق مببلغ مناسب
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يتضح أنه ال ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة            ) ٣٩(من جدول رقم    
جتاه املقترحات التنفيذية الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعـزى الوظيفـة              

غالبية أفراد العينة يتفقون مدى أمهية هذه املقترحات من         وبالتايل فإن  ذلك يشري إىل أن        . احلالية
ويربر ذلك أن هناك مربرات     . استثمار التأمني التعاوين يف متويل التعليم العايل باختالف الوظيفة            

  . عديدة تدعو ألن يتم تبين الفكرة وجعلها حقيقة واقعية لتحقيق أهداف التعليم العايل 
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 غري دال  ٠,٧٨٢ ٠,٣٦٠ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٥ ٤,٠٨ ٤,١٦ ٣,٦٨  .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق

 غري دال  ٠,٤٩٨ ٠,٧٩٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٩٠ ٣,٩٤ ٤,٢٠ ٣,٦٣  .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة

 غري دال  ٠,٤٩٦ ٠,٧٩٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٠ ٣,٩٧ ٤,٠٠ ٣,٥٠  .ختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصندوق

ختصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعـد لـدعم         
  .الصندوق

 غري دال  ٠,٨٣٤ ٠,٢٨٨ )٤٤٠، ٣( ٣,٣٨ ٣,٥٧ ٣,٦٦ ٣,٣٤

 غري دال  ٠,٩٤٦ ٠,١٢٤ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٨ ٣,٩٣ ٣,٩١ ٣,٤٨  .فتح باب التربعات واألوقاف لدعم الصندوق

تشكيل جمل إدارة للصندوق من مؤسـسات اتمـع         
  .املختلفة

 غري دال  ٠,٧٦٦ ٠,٣٨٢ )٤٤٠، ٣( ٣,٨١ ٣,٩٣ ٣,٩٤ ٣,٤٥

 غري دال  ٠,٩٥٥ ٠,١٠٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٧٢ ٣,٨٦ ٤,٠٨ ٣,٥٤  .تعزيز دور الرقابة احلكومية على أنشطة الصندوق

 غري دال  ٠,٩٦٦ ٠,٠٨٩ )٤٤٠، ٣( ٣,٨٣ ٣,٩٣ ٤,١٥ ٣,٥٦  .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق

 غري دال  ٠,٨٩٩ ٠,١٩٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٩١ ٤,٠١ ٤,١٥ ٣,٥٦  .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق

 غري دال  ٠,٣٨٥ ١,٠١٨ )٤٤٠ ،٣( ٣,٨١ ٣,٨٣ ٤,٠٢ ٣,٤٧  .مراعاة أنشطة الصندوق لسياسة الدولة االقتصادية

تشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختلفة لدعم       
  .الصندوق

 غري دال  ٠,٧٥٢ ٠,٤٠١ )٤٤٠، ٣( ٤,٠١ ٣,٩٤ ٤,٠٤ ٣,٥٤

 غري دال  ٠,٥٠٢ ٠,٧٨٦ )٤٤٠، ٣( ٣,٦٩ ٣,٨٠ ٤,٠٤ ٣,٥٨  .ربط أنشطة  الصندوق بأنشطة التكافل االجتماعي

ـ  استخدام اإلدارة االل   ي تنظـيم أنـشطة     ـكترونية ف
  .الصندوق

 غري دال  ٠,٢٩٦ ١,٢٣٧ )٤٤٠، ٣( ٤,٠٤ ٤,٠١ ٤,٢١ ٣,٥٦

 غري دال  ٠,٨٤٠ ٠,٢٨٠ )٤٤٨، ٣( ٣,٧٣ ٤,٠٢ ٤,١٥ ٣,٥٧  .إنشاء مراكز إشرافية على أنشطة الصندوق

االستفادة من أموال الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة        
  .للطالب

 غري دال  ٠,٨٥٢ ٠,٢٦٣ )٤٤٨، ٣( ٣,٨٦ ٣,٩٢ ٤,١٩ ٣,٥٧

يتبع أنشطة ) التعليم للجميع(إنشاء قسم املسار السريع   
  .الصندوق املقترح

 غري دال  ٠,١٩٤ ١,٥٧٨  ٣,٧٢ ٣,٨٤ ٤,٠٨ ٣,٥٠

 غري دال  ٠,٩١٣ ٠,١٧٥  ٣,٨٣ ٣,٨٩ ٤,١٠ ٣,٥٥  .اعتماد دعم حكومي افتتاحي للصندوق مببلغ مناسب
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يتضح أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة            ) ٤٠(من جدول رقم    
ى الختالف  جتاه فقرات املقترحات التنفيذية الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعز           

وهذا يبني وجود توافق بني أفراد العينة باختالف سنوات خربم على أمهية هـذه              . سنوات اخلربة   
   .املقترحات كآليات لتنفيذ املشروع يف املستقبل من أجل النهضة الشاملة بالتعليم العايل 
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ستجابات أفراد عينة الدراسـة مـن       هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ا        
جوانـب التـأمني التعـاوين      ( أعضاء هيئة التدريس باجلامعات ومن اخلرباء يف جمال التأمينات جتاه           

  ؟  ، عدد سنوات اخلربة ، الوظيفة تعزى الختالف املؤهل العلمي) التعليمي املقترح 

  : سريد يف اجلداول التالية كما  لإلجابة عن هذا السؤال مت إجراء حتليل التباين األحادي ،
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احلاجة إىل استثمار التأمني يف متويل التعليم 
 .العايل 

 غري دال  ٠,١١٩ ١,٩٦٣ )٤٤٨ ، ٣( ٣,٨٤ ٣,٦٣ ٣,٨٥ ٣,٧٥

 غري دال  ٠,٠٥٨ ٢,٥١٧ )٤٤٨ ، ٣( ٣,٧٨ ٣,٥٨ ٣,٨٦ ٣,٧٥ .العايل جدوى استثمار التأمني يف متويل التعليم 

القواعد التنظيمية الستثمار حصيلة صندوق 
 التأمني يف متويل التعليم العايل 

 غري دال  ٠,٠٦٤ ٢,٤٣٩ )٤٤٨ ، ٣( ٣,٨٢ ٣,٦٥ ٣,٨٦ ٣,٩٣

شروط جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم 
   .العايل

 دال  ٠,٠٢٣ ٣,١٩٣* )٤٤٨ ، ٣( ٣,٧٩ ٣,٥٥ ٣,٩٠ ٣,٦٦

مقترحات إجرائية ملستقبل استثمار التأمني يف 
 .التعليم العايل 

 غري دال  ٠,٨٣٤ ٠,٢٨٩ )٤٢٢ ، ٣( ٣,٨٠ ٣,٧٩ ٣,٩١ ٣,٨٣
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  ) . ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تشري إىل وجود *

يتضح أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات           ) ٤١(من اجلدول رقم    
أفراد العينة تعزى الختالف املؤهل العلمي حول جوانب التأمني التعاوين التعليمي ، ما عدا جانـب                

العايل حيث تبني أن هناك فروق ذات داللة إحـصائية          شروط جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم        
وبإجراء اختبار شيفيه أن الفروق تعود لصاحل أفراد العينـة  ) . ٠,٠٥(عند  مستوى داللة إحصائية  

  .  الذين مؤهلهم العلمي ماجستري
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احلاجة إىل استثمار التأمني يف متويل التعليم 
 .العايل 

 غري دال  ٠,٨٧٥ ١,٢٣١ )٤٤٠ ، ٣( ٣,٦٦ ٣,٧٧ ٣,٧٠ ٣,٧٥

 غري دال  ٠,٣٥٨ ١,٠٨ )٤٤٠ ، ٣( ٣,٥٢ ٣,٧٨ ٣,٦٦ ٣,٧٥  .جدوى استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل

القواعد التنظيمية الستثمار حصيلة صندوق 
 .ويل التعليم العايل التأمني يف مت

 غري دال  ٠,٢٧٧ ١,٢٩٠ )٤٤٠ ، ٣( ٣,٦٠ ٣,٨٣ ٣,٧٠ ٣,٨٥

شروط جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم 
 .العايل 

 غري دال  ٠,٠٥٤ ٢,٥٦ )٤٤٠ ، ٣( ٣,٣٥ ٣,٨٣ ٣,٦٦ ٣,٦٤

مقترحات إجرائية ملستقبل استثمار التأمني يف 
 .التعليم العايل 

 غري دال  ٠,٩٧٦ ٠,٠٧١ )٤١٤ ، ٣( ٣,٧٣ ٣,٨١ ٣,٧٩ ٣,٧٨
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يتضح أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات           ) ٤٢(من اجلدول رقم    
وبالتايل فـإن   . ني التعاوين التعليمي    ـلتأمأفراد العينة تعزى الختالف العمل احلايل حول جوانب ا        

ي لتمويـل التعلـيم العـايل       ـهناك توافق بني اجتاهات العينة حول برنامج التأمني التعاوين التعليم         
إال أننا نستنتج أن هناك حتفظ من جانب خرباء التأمني حول شروط جنـاح اسـتثمار                . السعودي  

 ذلك قيمة املتوسط احلسايب الستجابام حيـث بلغـت          التأمني يف متويل التعليم العايل ، ويشري إىل       
)٣,٣٥ . (  
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احلاجة إىل استثمار التأمني يف متويل التعليم 
 .العايل 

 دال  ٠,٠٠ **٧,٥٣ )٤٥٤ ، ٣( ٣,٧٠ ٣,٩١ ٣,٩٤ ٣,٥٠

 دال  ٠,٠٠ **٩,٨٩ )٤٥٤ ، ٣( ٣,٦٩ ٣,٩٣ ٣,٩١ ٣,٤٥   .وى استثمار التأمني يف متويل التعليم العايلجد

القواعد التنظيمية الستثمار حصيلة صندوق 
 .التأمني يف متويل التعليم العايل 

 دال  ٠,٠٠ **١٣,٨١ )٤٥٤ ، ٣( ٣,٨٤ ٤,٠٠ ٤,٠١ ٣,٤٤

يم شروط جناح استثمار التأمني يف متويل التعل
 .العايل 

 دال  ٠,٠٠ **٧,٢٩٩ )٤٥٤ ، ٣( ٣,٦٥ ٣,٨٦ ٣,٩٢ ٣,٤٥

مقترحات إجرائية ملستقبل استثمار التأمني يف 
 .التعليم العايل 

 دال  ٠,٠٠ **٨,١٤ )٤٢٩ ، ٣( ٣,٨١ ٣,٩٢ ٤,٠٩ ٣,٥٥
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يتبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة           ) ٤٣(من اجلدول رقم    
، ومجيع   حول جوانب التأمني التعاوين لتمويل التعليم العايل تعزى الختالف سنوات اخلربة يف العمل            

ن بني وجهات نظـر     ويعزز وجود هذا التباي   ) .  ٠,٠١(الفروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية       
أفراد العينة قيم الداللة اإلحصائية الفعلية حيث جاءت مجعيها  أقل من  مستوى الداللة اإلحصائية                  

)٠,٠١ (  
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، فإن أبرز مـا توصـلت إليـه          بناء على حتليل وتفسري بيانات الدراسة يف الفصل السابق        
  : الدراسة من نتائج كما يلي 

 بينت الدراسة أن هناك حاجة كبرية الستغالل التأمني يف متويل التعليم العايل ، ويـدعم ذلـك                 -١
) . ١,١١(باحنراف معياري قـدره     ) ٣,٧١(قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام حيث بلغت        

 متويل التعليم يـشتمل     كما أشارت النتائج أن من أهم ما يتحقق من خالل استخدام التأمني يف            
  :  ى ما يليعل

  . زيادة فرص التحاق الطالب بالتعليم العايل  �

  . تعزيز فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالب  �

  . تطوير بيئة التعليم العايل من أبنية وجتهيزات ومعامل وخمتربات  �

  . اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد منها  �

  . ت تعزيز التقدم العلمي للجامعا �

  . توفري موارد إضافية لتحقق جودة التعليم العايل  �

  . توفري برامج دراسية مدفوعة الرسوم  �

  . إجياد موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايل  �

 أشارات الدراسة إىل أن غالبية أفراد العينة يؤكدون أن هناك جدوى كبرية الستثمار التأمني يف                -٢
) ٣,٦٩(عم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام حيث بلغـت           متويل التعليم العايل ، ويد    
كما بينت الدراسة أن جدوى استثمار التـأمني يف متويـل           ) . ١,٠٦(باحنراف معياري قدره    

 : التعليم العايل السعودي تربز من خالل مسامهته فيما يلي 

   .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل �

   .ربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايلفتح املزيد من ال �

   .قدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع �

   .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل �

   .ضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل �
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   .زيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة التعليم العايل �

   .عي جتاه متويل التعليم العايلتعزيز الوعي اتم �

 كشفت الدراسة إىل أن غالبية أفراد العينة يؤكدون أن القواعد التنظيمية ذات أمهيـة بدرجـة          -٣
كبرية الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل ، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام               

كما بينت الدراسة أن أهـم وأبـرز        ) . ١,٠٧(باحنراف معياري قدره    ) ٣,٧٦(حيث بلغت   
القواعد التنظيمية واليت هلا دور مؤثر يف تفعيل وتنظيم استثمار التأمني يف متويل التعليم العـايل                

  : متثلت فيما يلي 

  . وضع معايري للمحاسبة واملراجعة    �

  . جل حتسينها أاملراجعة املستمرة لعمليات التامني ومنتجاا من    �

  .  لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح املراقبة املستمرة   �

  . حتديد أولويات الصرف من الصندوق    �

  . إجياد نظام حماسيب  للصندوق    �

  . تقييم أرصدة الصندوق باستمرار    �

  . تطوير األنظمة املالية للجامعات السعودية الستيعاب فكرة الصندوق    �

 العـايل واجلهـات املهنيـة       توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التامني والتعليم          �
  . األخرى

 أوضحت الدراسة أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة كبرية إن شروط جناح املنتج التـأميين                -٤
اجلديد يف متويل التعليم العايل ذات أمهية كبرية ، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املـرجح                

كما أشارت الدراسة إىل أن من      ) . ١,١٢(باحنراف معياري قدره    ) ٣,٦٩(العام حيث بلغت    
  : أهم شروط جناح املنتج التأميين اجلديد كإستراتيجية لتمويل التعليم العايل تتمثل فيما يلي 

  . زيادة الدعم للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية النادرة   �

  . إجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظيم فوائده اتمعية   �

  . توحيد اإلجراءات بكافة فروع الصندوق   �

  . تشجيع العمل بالصندوق من خالل منح االمتيازات للعاملني فيه   �
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ع غري القادرين من الطالب بالربامج التعليمية املعاصرة حسب متطلبـات سـوق             ـتشجي  �
  . العمل 

  تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختصصات أكادميية جديدة حسب حاجة العمل   �

  .  اجلامعات ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي دعم  �

  . تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق   �

  . توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق   �

  .حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق   �

مار التأمني يف متويـل التعلـيم        كشفت الدراسة أن أهم عشرة من  املقترحات اإلجرائية الستث          -٥
ة ، واليت يرى أفراد العينة أا ذات أمهية كبرية تشمل           ـة السعودي ـالعايل  يف اململكة العربي    

  : ما يلي 

   .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق  �

   .استخدام اإلدارة االلكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوق  �

   .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة  �

   .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق  �

   .االستفادة من أموال الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة للطالب  �

   .تشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختلفة لدعم الصندوق  �

   .إنشاء مراكز إشرافية على أنشطة الصندوق  �

   .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق  �

   . دعم حكومي افتتاحي للصندوق مببلغ مناسباعتماد  �

    .ختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصندوق  �

 بينت الدراسة أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينـة تعـزى      -٦
الختالف املؤهل العلمي والوظيفة حول جوانب التأمني التعاوين التعليمي ، ما عـدا جانـب               

 جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل حيث تبني أن هنـاك فـروق ذات داللـة                  شروط
  ) .٠,٠٥(إحصائية عند  مستوى داللة إحصائية 



 -١٧٣- 

 كشفت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة حول جوانب               -٧
، ومجيع الفـروق   وات اخلربة يف العملالتأمني التعاوين لتمويل التعليم العايل تعزى الختالف سن 

  ) . ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 

 كشفت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه بعض فقـرات                -٨
احلاجة إىل استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمـي              

  : ، وهي ) ٠,٠٥(اللة إحصائية عند مستوى د

  . اإلنفاق على املراكز البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد منها  �

  . توفري مصادر متويل إضايف ألنشطة التعليم العايل  �

  . إجياد فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايل  �

  . تدعيم ميزانيات البحوث العلمية  �

  . يل التعليم العايل تقاسم املخاطر املالية بشان متو �

  . حيث أن مجيع الفروق تعود لصاحل محلة املاجستري 

 مل تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه احلاجـة إىل                 -٩
 . استثمار التأمني التعاوين يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف الوظيفة 

بـني  ) ٠,٠١(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة            أثبتت الدراسة أن     -١٠
متوسطات عينة الدراسة تعزى الختالف سنوات اخلربة جتاه احلاجة إىل استثمار التأمني التعاوين             

ختفيف العبء على ميزانيـة     ) ١٤(يف متويل التعليم العايل السعودي ، ما عد فقرة واحدة رقم            
   .الدولة جتاه التعليم العايل 

 بينت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه فقرات جـدوى                -١١
استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمي عند مستوى             

  : ، التالية ) ٠,٠٥(داللة إحصائية 

   .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل �

   .ادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة التعليم العايلزي �

   .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل �

   .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل �
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   .نشر ثقافة التطوع يف اتمع السعودي �

تري ، هذا يعين أن محلـة  حيث تبني أن غالبية الفروق تعود لصاحل أفراد العينة محلة درجة املاجس           
املاجستري يرون أكثر من غريهم جبدوى الفقرات السابقة كعناصر لدعم إستراتيجية توظيـف             

  . التأمني التعاوين يف متويل التعليم العايل السعودي 

 كشفت الدراسة أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات العينـة جتـاه                 -١٢
مني التعاوين يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الوظيفة احلاليـة           فقرات جدوى استثمار التأ   
وبالتايل فإن هناك توافق بني اجتاهـات العينـة حـول           ) . ٠,٠٥(عند مستوى داللة إحصائية     

ويربر ذلـك مـدى   . جدوى استثمار التأمني التعاوين يف متويل التعليم العايل باختالف الوظيفة    
جلديدة للتمويل من أجل النهضة بالتعليم العايل وتطـويره وتوسـيع           أمهية هذه اإلستراتيجية ا   

  . جماالته وخاصة العلمية منها 

 بينت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه فقرات جـدوى      -١٣
  . استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلربة 

كشفت نتائج حتليل التباين األحادي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطات                -١٤
العينة جتاه قواعد استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهـل              

  : ، وهي ) ٠,٠٥(العلمي عند مستوى داللة إحصائية 

   .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة •

   .لصندوق باستمرارتقييم أرصدة ا •

   .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح •

   .وضع معايري املساءلة واحلوكمة بالصندوق •

   .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق •

وبالتايل نستنتج مما سبق أن هناك عالقة بني املؤهل العلمي والقدرة على تقييم هـذه القواعـد                 
كما يتبني من خالل إجراء اختبـار شـيفيه         . ة الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل        التنظيمي

  .  للمقارنات املتعددة أن الفروق تعود لصاحل أعضاء هيئة التدريس

بينت الدراسة أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه قواعـد                -١٥
لتعليم العايل السعودي تعزى الوظيفة احلالية عند مـستوى داللـة    استثمار التأمينات يف متويل ا    
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وبالتايل فإن هناك توافق بني اجتاهات العينة حول قواعد استثمار التـأمني            ) . ٠,٠٥(إحصائية  
ويربر ذلك مدى أمهية هذه اإلسـتراتيجية       . التعاوين يف متويل التعليم العايل باختالف الوظيفة        

   .النهضة بالتعليم العايل وتطويره وتوسيع جماالته وخاصة العلمية منهااجلديدة للتمويل من أجل 

أن هنـاك فـروق ذات داللـة        ) ٣٧( كشفت نتائج حتليل التباين األحادي يف جدول رقم          -١٦
إحصائية بني متوسطات العينة جتاه فقرات قواعد استثمار التأمينات يف متويل التعلـيم العـايل               

  ) . ٠,٠١( اخلربة عند مستوى  داللة إحصائية السعودي تعزى الختالف سنوات

وبالتايل نستنتج من ذلك أن عامل اخلربة يف العمل هام جدا يف حتديـد القواعـد التنظيميـة                  
كما نستنتج من خالل إجراء اختبار شيفيه       .  الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعودي        

ـ ٥ين سنوات خربم من أن الفروق تعود إما لصاحل أفراد العينة الذ  ـ١٠ سنوات ، أو ١٠ 
  .  سنة ١٥

 بينت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات العينة جتاه فقرات شـروط             -١٧
جناح استثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل العلمي عنـد              

  : ، وهي ) ٠,٠٥(مستوى داللة إحصائية 

   .عهد الطالب خبصم نسبة حمددة من رابته عند التحاقه بالعملت �

   .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم �

   . لصندوق التامني التعاوين التعليميدعم اجلامعات مالياً �

   . لصندوق التامني التعاوين التعليميدعم األفراد مالياً �

   .ق األسهمإصدار أسهم وسندات للصندوق يف سو �

   .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق �

   .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق �

   .اشتراك التفرغ للدراسة من اجل احلصول على دعم من الصندوق �

  . حيث يتضح أن غالبية الفروق تعود لصاحل أفراد العينة محلة املاجستري 

أن  هنـاك فـروق ذات داللـة         ) ٣٩(ي يف جدول رقم      كشفت نتائج حتليل التباين األحاد     -١٨
إحصائية بني متوسطات العينة جتاه شروط جناح استثمار التأمينات يف متويـل التعلـيم العـايل                

  :  ، التالية )٠,٠٥(السعودي تعزى الوظيفة احلالية عند مستوى داللة إحصائية 
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  إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم �

  ات اتمعية الداعمة للصندوقتشجيع دور املؤسس �

  توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق �

  حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق �

  اشتراك التفرغ للدراسة من اجل احلصول على دعم من الصندوق

أن هنـاك فـروق ذات داللـة        ) ٤٠( كشفت نتائج حتليل التباين األحادي يف جدول رقم          -١٩
ئية بني متوسطات العينة جتاه فقرات شروط جناح استثمار التأمينات يف متويـل التعلـيم               إحصا

، ) ٠,٠١(ات  داللة إحصائية     ـالف سنوات اخلربة عند مستوي    ـالعايل السعودي تعزى الخت   
حيث تبني أنه ال توجد فروق بـاختالف سـنوات اخلـربة بـني     ) ٣٠(ما عدا الفقرتني أرقام   
   . متوسطات أفراد العينة

 كشفت الدراسة أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات العينـة جتـاه                 -٢٠
املقترحات التنفيذية الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف املؤهل            

د واملتعلقة بتخصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاع      ) ٤(العلمي ، ما عدا فقرة واحدة رقم        
) . ٠,٠٥(توى داللـة  ـ عند مس اك فروق دالة إحصائياً   ـ، حيث تبني أن هن     لدعم الصندوق 

  . كما يتضح أن الفروق تعود لصاحل محلة الدبلوم 

أنه ال ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية        ) ٤٣( بينت نتائج حتليل التباين يف جدول رقم         -٢١
الستثمار التأمينات يف متويـل التعلـيم العـايل         بني متوسطات العينة جتاه املقترحات التنفيذية       

وبالتايل فإن  ذلك يشري إىل أن غالبية أفراد العينـة يتفقـون             .  السعودي تعزى الوظيفة احلالية   
ذه املقترحات من استثمار التأمني التعاوين يف متويل التعلـيم العـايل بـاختالف      ـمدى أمهية ه  

  . الوظيفة 

أنه ال توجد  فـروق ذات داللـة         ) ٤٣(األحادي يف جدول رقم      بينت نتائج حتليل التباين      -٢٢
إحصائية بني متوسطات العينة جتاه فقرات املقترحات التنفيذية الستثمار التـأمني التعـاوين يف              

وهذا يبني وجود توافـق بـني       . متويل التعليم العايل السعودي تعزى الختالف سنوات اخلربة         
على أمهية هذه املقترحات كآليات لتنفيـذ املـشروع يف          أفراد العينة باختالف سنوات خربم      

  .  املستقبل من أجل النهضة الشاملة بالتعليم العايل
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)   التعليمي التأمني التعاوين  (يتناول هذا الفصل اخلتامي من الدراسة التصور املقترح حول          
 العايل السعودي ، مع عـرض ألهـم النتـائج والتوصـيات             م التعلي لالستثمار التأمينات يف متوي   

  . الدراسات املقترحة و

 أكثر مـن خـالل      تربز العايل مشكلة و   تعليم أن متويل ال   يتضحفمن خالل ما سبق عرضه      
 نرى التزايد املستمر يف النمـو الـسكاين         حيثالنظر الفاحص تمعاتنا العربية على سبيل املثال ،         

 فاحلصول على تعليم موسع     اخل ، ومن مث    ...  التعليم واحلاجة اىل حتسني نوعية التعليم      فة كل تفاعوار
يشمل اجلميع ويواكب تطور العصر ال يتم إال بالتكاتف بني الدول وشعوا عن طريق التشاركية يف                
متويل التعليم وهذا يتطلب انتهاج أساليب جديدة يف التفاعل واالتصال مبؤسسات التمويل احملليـة              

  . وتوفري مستلزماته الضرورية  التعليم مادياًدعم احلكومية لغريوغري احمللية احلكومية و

 الفعالة من القطاع اخلاص يف تقدمي وتطـوير         املشاركة من   يد يتم بإتاحة الفرصة مبز    كذلك
اخلدمات التعليمية يف خمتلف مستويات وأمناط التعليم ومن ابرز اآلليات اليت تتمشى مع هذا االجتاه               

       سياسات خاصة   لورةم الرسوم التعليمية وب    تنظي اوتعمل على تعزيزه اختاذ تدابري وإجراءات من شأ 
، وتطـوير أسـاليب وآليـات         وفقاً للظروف واإلمكانات القائمة    ةبسبل حتصيل الرسوم الطالبي   

،   مبا ال خيل بالعملية التعليمية ومتطلباـا       ات اجلاد جتاه ترشيد النفق    مل يف التعليم مع الع    ثماراالست
  . للتعليم ومبا حيافظ على االرتقاء النوعي املستمر

 سـنواجه  حيث ، اىل العون املادي من األهايل واحلكومات من اآلن فصاعداً         جة حبا فالتعليم
 أحد اخليارين إمـا احنطـاط التعلـيم         سوى وليس هناك    ، يف املوارد املادية املخصصة للتعليم       اًشح

  .  يف دعمه هايل سبل وأطر ملشاركة األجياد وإما إ،وتراجعه 

 املسلمني قد صار عندهم نوع من اإلدمان على اخلدمات اانية           الدن ب  الناس يف كثري م    إن
 مبلغاً يسريا يف الشهر مـن دخـل رب األسـرة            وإن. غري آني بالنتائج اليت ستترتب على ذلك        

 توى ، لكنه يؤدي إىل حتسني مس      األسرة رب التكافل والتعاون ال يؤثر على تكاليف معيشة         بأسلوب
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 تقوم ا مـن    أنميكن    ال ،ويساعدها على تنظيم برامج وأنشطة مفيدة وكثرية        اخلدمات التعليمية ،    
  .  سرأل والذي سينعكس بدوره على مجيع العام بل وستنعكس إجيابياً على الوضع ا،غري مال 
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اسة تدعو للبحث يف وجود تصور مقترح للتـأمني التعـاوين            أمور ونتائج هلذه الدر    ةإن مث 
  :  مور ما يليأل ومن هذه ا،  العايل السعوديمالتعليمي من أجل دعم متويل التعلي

 املاليـة يف    املخصـصات  كلفته يف مقابـل تراجـع        فاع الطلب على التعليم العايل وارت     زيادة   . أ
 والطلـب  ، الـنفط التقلب يف أسـعار   و، ميزانيات الدول للتعليم بسبب الركود االقتصادي   

 االجتمـاعي ،    لـضمان  وا ،  كالصحة ،  من قطاعات أخرى   كوميةالكبري على املخصصات احل   
 . الطلب على التعليم العايل والقبول لألعداد الكبرية من الطالب ة أن زيادباإلضافة إىل

 لفـة ليم يف الدول املخت    مصادر متويل التع   تتنوع بل   ،  ال يوجد منط حمدد لتمويل التعليم العايل       .  ب
 . واالقتصادية لكل دولة ،  واالجتماعية، السياسية لتباين واختالف األنظمة تبعاً

 فنظرا حلداثة مؤسساا التعليمية وظروفها االقتصادية والسياسية اليت متـر ـا             لنامية ا الدول  .  ت
،  حلكومـات دم من ا  ـى الدعم املق  ـد بشكل كلي عل   ـ تلك الدول فإن التمويل يعتم     بيةغال
 أغلـب ن  أ ، مثل ذلك يف الدول العربية ، خاصـة و          أما دور املصادر األخرى فمحدود جداً     و

 . أو قريب من اانية ،  العربية جامعات حكومية  والتعليم فيها جمايناجلامعات

نـه ميكـن    أ إال   لـدول  إدارته ومتويله بني ا    ليب وأسا ،  التعليم العايل  ظم من اختالف ن   بالرغم  .  ث
 مصادر إىل مصدرين أساسيني مها      جلامعيأهم مصادر متويل مؤسسات التعليم العايل وا      تصنيف  

  . غري حكومية ومصادر ، كوميةالتمويل احل

 متويـل  يتم حيث اليت جيب االهتمام ا ،  املهمة جداًصادر بواسطة األفراد يعترب من امل التمويل  . ج
 أو أهاليهم دفع نفقات مالية نظري       بالطالالتعليم من قبل األفراد املستفيدين منه ، أي أن على           

 ومن مميزات هذا النمط تقليل اهلدر الناتج عـن          ،اخلدمات التعليمية اليت يتلقاها داخل اجلامعة       
 ما ال يدفع مثنـه ، واانيـة تدفعـه إىل            زدراءالتسرب والرسوب ، فعادة اإلنسان مييل إىل ا       

 على الدقـة يف     لتمويل جيعل الطالب حريصاً   االستهالك غري املنضبط ، كذلك هذا النوع من ا        
  . ئ تنتج عن االختيار اخلاطة لتفادي أي خسائر ماديتخصصاختيار نوع ال
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 قد خلصت بعـض الدراسـات إىل أن التمويـل           ، مبسامهة الدولة واألفراد     ملختلط ا التمويل  . ح
  . واملؤسسات اخلاصة على حد سواء ،  للمؤسسات احلكوميةوباملختلط مطل

 والقطاع اخلـاص    ،  على امللكية اخلاصة   واالعتماد ، والتحوالت االقتصادية العاملية     رياتالتغ  . خ
 والطلب فقد أوضـحت جتـارب الـدول         ،  وعوامل العرض  ، قالذي حتكمه توجهات السو   

 إىل مؤسسات يتشارك يف إدارا أعداد       ا وضرورة حتويله  ، االشتراكية عقم املؤسسات املركزية   
 يتوقع يف ضوء اتمع االقتصادي اجلديد أن ينحسر التمويل احلكـومي            كرب من الناس ، كما    أ

 . اخلاصة واألهلية تمويلللتعليم وتتعدد مصادر ال

 ، املـسؤولني  والة األمر ومن  باهتمام خاصملكة امليف العايل التعليم  حظيقدنه أ املالحظ من  . د
 اسـتجابة احلكومـة    ىل ، كما يرجع إ    والتنمية  بني التعليم العايل   يقة ذلك إىل الصلة الوث    ويرجع

 األمـر  ، الذي مل يكن متاحاً يف املاضـي         التعليم  من نوعلشدة الطلب االجتماعي على هذا ال     
 العديد من كليات املعلمني إىل افة باإلض السعودية اجلامعات نالذي أدى إىل انتشار العديد م
  الـيت أحلقـت مـؤخراً   اتمـع   وكليات، صحية الالكليات و، واملعلمات وكليات البنات

    . املختلفةملكةباجلامعات السعودية يف مناطق امل

 اجلامعـات يف    د يف ظل ارتفـاع عـد      ٢٠١٢م يف عام     أعلى ميزانية للتعلي   ية السعود ختصيص  . ذ
، وارتفع عـدد اجلامعـات        جامعة حكومية وأهلية   ٣٢ جامعات إىل    ٨ من   ات سنو ٦غضون  
 ٨ باإلضافة إىل    ،  مدينة وحمافظة  ٧٦ تتوزع على    ،  كلية ٤٩٤ تضم   ،  جامعة ٢٤ إىل   يةاحلكوم
 والتعلـيم   ، عليم العـام   اململكة لقطاع الت   وخصصت.   أهلية تضم عشرات الكليات    معاتجا
 العامة مليزانية   فقاتئة من الن   يف امل  ٢٤ ميثل مليار ريال    ١٦٨,٦ العاملة وتدريب القوى    ، لعايلا

 قطاع التعليم العـايل خـصص       ويف. ٢٠١١ نية يف املائة عن ميزا    ١٣، بزيادة نسبتها     ٢٠١٢
 ١٢ص ما يربو على     ، وختصي   كلية جديدة هذا العام    ٤٠ مليار ريال واعتماد نفقات      ٢٥مبلغ  

، وتوقع وصول إمجايل النفقات للمبتعثني ايـة عـام            أعضاء هيئة التدريس   لسكن المليار ري 
 . ال مليار ري٢٠ حوايل ٢٠١٢

 هذا املبدأ   ب اقتبس الغر  وقد ، اً منذ أكثر من أربعة عشر قرن      الم مبدأ التكافل قد رمسه لنا اإلس       . ر
 لثالـث  القرن ا   والذي ساد أوروبا يف    ، جاريتأمني الت  والذي عِرف فيما بعد بال     ، من اإلسالم 

 الشعوب ومع بدايـة عـصر النهـضة         بني، ومع اتساع نطاق العمل بالتبادل التجاري         عشر
 الصناعية اليت شهدها العامل انتقل التأمني التجاري مبفهومه الغريب الذي تطبقه الرأمسالية             ثورةوال

، فشرع أرباب األموال يف إنـشاء        الد اإلسالم واملسلمني  ويقوم على مبدأ الفائدة والربا إىل ب      
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 مقاومة وتصحيح هلذا النوع مـن       ظهر التأمني التجاري على النمط الغريب ، فسرعان ما          ركةش
 .  التأمني قاد إلنشاء التأمني التعاوين

سـوق   متنوعة يف تجاتهور منظسالمية ، وإل التعاوين يف الدول العربية وا     مينات ثقافة التأ  تطور  . ز
 ن الحتواء العديد م   ؛  ومستقبل قريب  ،  التعاوين سوق واعد   ني ذلك جيعل من التأم    كلالتأمني ،   

 .  نشطة التعليمأل هذه امن و، سالمية عادلة وواعدةإنشطة اتمعية بطريقة ألا

 يف كـل    كـبري  واألمـل    ، ميثل فرصة لنا ألن نتقدم لألمام بسرعة قـصوى           حلايل ا الوقت  . س
 مل أكـرب يف   أل، وا   ألم يدركون أمهية املرحلة احلالية     ،  العايل مسات التعلي املسؤولني عن مؤس  

 للنهوض  عاونمجيع املواطنني ومجيع مؤسسات الدولة املختلفة احلكومية واخلاصة ، لتتكافل وتت          
 اجليل القادم من رواد التعليم العايل بالعلم والفكر ليكملوا مسرية العطاء            لنرى ودعمه   التعليمب

 فلنتفاءل  ،  موجودة بفضل اهللا واملعادلة ليست صعبة      نجاح فمؤشرات ال  ،دأها جيل البناء    اليت ب 
  . ولنتقن العمل

 التعليم العايل يف أي مكـان مـن العـامل           مؤسسات أن   التأكيد خالل ما سبق نستطيع      من
 بعد  ةايد سن  وهذه املتطلبات املالية تتز    .تتطلب موارد مالية عالية حىت حتقق أهدافها بكفاءة واقتدار          

 كثري من الدول    تواجهو.  ا براجمها وخططها وأحباثه   ر التعليمية من تطوي   ؤسسةأخرى حىت تتمكن امل   
 وذلـك بـسبب ضـخامة       ، النامية واملتقدمة صعوبات عديدة يف توفري املوارد املاليـة الالزمـة          

 وضـوحاً يف الـدول      وتظهر املشكلة بشكل أكثر   .  االستثمارات املالية اليت يتطلبها التعليم العايل     
ففي اململكة العربيـة    .   ومن ضمنه التعليم العايل    . النامية اليت اتبعت سياسة التمويل الكامل للتعليم      

 وتؤكـد الكـثري مـن الدراسـات         .  دعمت الدولة بكل سخاء التعليم جبميع مراحله       وديةالسع
ري احملدود ملؤسسات التعلـيم     واملؤمترات العاملية على صعوبة استمرار التوسع يف التمويل احلكومي غ         

  .   أو املزمع تطويرها أو افتتاح مؤسسات جديدة.  سواء للمؤسسات القائمة، العايل

 باإلضافة  ، ةـ يستدعي البحث عن وسائل جديدة لتمويل التعليم العايل يف اململك          هذاكل  
ن ـ م ، ة التعليم ـ سياس  وثيقة هملا يتوفر من املوارد احلكومية من متويل التزمت به وفقا ملا نصت علي            

 فال تفرض الدولة رسوماً دراسية على الدارسني مقابل         . أن التعليم جماين يف كافه أنواعه ومراحله       "
 اخلارجي ملؤسـسات    ويل واضحة لفتح أبواب التم    اًوقد شهدت السنوات األخرية جهود    "  تعليمهم
 واألفـراد   ،  احلكوميـة اخلاصـة     التنمية املؤسسات  ط فعلى سبيل املثال دعت خط     . العايلالتعليم  

 التجهيـزات   ودعـم  وتقدمي املنح الدراسية     ، ى متويل مراكز البحث العلمي    ـورجال األعمال إل  
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 والبحثية للقطاع اخلاص مقابل متويـل       ستشارية إىل تبين اخلدمات اال    عات كما دعت اجلام   . املختلفة
  . اجلامعات

 حيث يصطدم الطموح    ، لكثرية من الدول   املعاصرة ا  الت متويل التعليم من أهم املشك     يعد
 . التعليميـة ة  ـ للعملي الدولات هذه   ـاح وحمدود من ميزاني   ـيف حتقيق اآلمال التعليمية مبا هو مت      

 وما ينبغـي    ،  إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية      ، جيد أن التعليم حيتاج إىل متويل       هومما ال شك في   
 واملنهج وأعضاء هيئة التـدريس واملبـاين والتجهيـزات           عالية يف اإلدارة   كفاءة من هأن تكون علي  

 إليهـا   الوصـول  أو   ،  يصعب حتقيقهـا   يمية وأن هذه اجلودة العالية يف املدخالت التعل       . يميةالتعل
 بقدرا  ة ولذالك ارتبط التعليم اجليد يف جمتمعات العامل كاف        . مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة     

 وأن التعلـيم    ،  األموال الالزمة للوفاء بالتزامات العمليـة التعليميـة        على التمويل اجليد أي توفري    
 أي  ،  واتمع ولة بني الد  اونـبالتعل التعليم   ـ واتمع حيث يتم متوي    ة مشتركة بني الدول   مسؤولية

  .  ال تكون فكرة جمانية التعليم مطلقة

 العاملي يف القـرن     ن التعليم  أن تنوع مصادر التعليم اجلامعي أمر أكده البيان العاملي ع          كما
  .   حيث أشار إيل أمهية دعم اتمع مبختلف فئاته لتمويل التعليم اجلامعي. نياحلادي والعشر
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 الـسعودية عـن طريـق    ربية العململكة التصور املقترح لتمويل التعليم اجلامعي يف ا      يهدف
  :  التعاوين التعليمي العايل إىلنيمأتال

 .  أكثر من مصدر لتمويل التعليم العايل السعوديإجياد  . أ

 .   التمويل الالزم لإلنفاق على التعليم العايل السعودي مبا يضمن جودتهتوفري .  ب

 .  السعوديعايل التعليم الويل األفراد يف متاشتراك .  ت

 . ويل التعليم العايل السعودي  اهليئات واملنظمات واملؤسسات والشركات يف متاشتراك .  ث

تعتمد على التكافل والتعاون للنهوض بالتعليم العايل وحتقيق        )  متنامية  (يةستثمارا مؤسسة   بناء . ج
 .  غايته
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 التعاوين   طريق التأمني  عني السعودي   ـ أهم مربرات التصور املقترح لتمويل التعليم العال      
  : التعليمي هو

 .   إثارة للجدلثرها من أهم القضايا وأكدإن متويل التعليم العايل يع  - أ

 .   العاملي إىل االعتماد على التمويل املختلط يف متويل التعليمالتوجه  - ب

 .  يف زيادة املوارد املالية مع ترشيد استخدامهاالتوسع  - ت

 .  لعامةتوفري االعتمادات الالزمة له من األموال ا التعليم العايل استثمار اجتماعي مما يتطلب أن  - ث

 .  إيل موارد جديدة لتمويل التعليم العايل السعوديالتوصل   - ج

 .  فعالية مؤسسات التعليم العايل السعوديزيادة   - ح

 .  العايل السعوديعليم التل مصادر متويتنوع   - خ

 . ي فئات اتمع لتمويل التعليم العايل السعوددعم   -  د

 .  اجتماعية وجيب أال يكون مسؤولية الدولةسؤوليةم التعليم أن  -  ذ

 مشتركة بني الدولة واتمع حيث يتم متويل التعليم بالتعاون بني الدولـة             مسؤولية التعليم   أن   -  ر
 .واتمع 

  .    ووضوح صورته وآليات عملهاإلسالمي تطور منتجات التأمني   -  ز
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 والباب فيـه مفتـوح لعـدد مـن          .نه ال يوجد خيار موحد وحمدد لتمويل التعليم       إ حيث
ات االجتماعيني  ـ أو الشرك  ،  أو أصحاب العمل   ، رادـن طريق الدولة أو األف    ـاخليارات ، أما ع   

  .  أو ما يعرف بالنظام الثنائي وغري ذلك من اخليارات املتاحة

 ومنها اململكـة العربيـة      ،  التأمني أصبح ثقافة منتشرة هذه األيام يف مجيع البلدان          أن ومبا
 لكي تصبح متوافقة مع شرعنا املطهر ومع         بل ومت تطوير منتجات التأمني وتكيفها شرعاً       . السعودية

على الرب والتقوى ونه وتكاتفه وتعاتمعأهدافه النبيلة يف بناء ا .  

 جالنمـوذ  هو)  التكافلي (أمني بصيغته احملددة بالتأمني التعاوين       وجد الباحث أن الت    وحيث
مـن  )  التأمني التعاوين التعليمي  ( تصور جديد ملنتج تأميين إسالمي تعاوين يعرف باسم          ءاألفضل لبنا 

 الغرض تـضخ    ا وذلك من خالل إنشاء صندوق هلذ      ، خالله يتم دعم متويل التعليم العايل السعودي      
 باستقطاع من ميزانية التعليم العايل السعودي مببالغ معينة مـع    ياًمعني مع دعمه سنو   فيه الدولة مبلغ    

 وغريها من مؤسسات الدولة     ،  ومؤسسة التأمينات االجتماعية   ،  والتعاقد ، توجيه مؤسسة املعاشات  
  . للمسامهة يف هذا الصندوق واملشاركة يف إدارته أيضاً

دمي الدعم املادي للطالب ألجل حصوله علـى        لذا تقوم فكرة الصندوق األساسية على تق      
 مقابل التزام هذا الطالب مبوافقة على استقطاع        ململكة سواء داخل أو خارج ا     ، عايلفرصة التعليم ال  

 سـواء  ،  وتضاف هذه النسبة إىل النسب املقررة سابقاً. نسبة من راتبه الشهري بعد خترجه وتوظفه   
لنسبة املنقطعـة    االجتماعية حيث ستكون هذه ا     اتالتأمينملؤسسات املعاشات والتقاعد أو ملؤسسة      

 نـسبة   ب وما يستقطع من أجره حس     ،  ويتم موازنة ما ينفق على الطالب      . دوقمصدر إيراد للصن  
 واستمرارية من جهة وحتقق العدالة وعدم اإلجحـاف         ، عادلة حتقق التوازن االقتصادي للصندوق    

الصندوق دعم ومشاركة اجلامعات يف تـبين بعـض          كما ميكن هلذا     .  أخرى ةحبق الطالب من جه   
  . الربامج العلمية أو األحباث وحنومها ومبا يعود على الصندوق بعائد مايل وهكذا

 مـن البيئـة     ءا يعد جز  ، والتعليم العايل بصفة خاصة   بصفة عامة   أن التعليم   يرى الباحث   
 .  يكون محال على االقتصاد الوطين      ألنه ميثل فرصة كبرية لتعزيز االقتصاد بدال من أن         ؛ ةاالقتصادي

 منـه  يستفادكما أن األزمة االقتصادية اخلانقة اليت مرت ا العديد من الدول ينبغي أن تكون درساً      
 مثـل هـذا األمـر       أن  وال شك أيضاً   .  هلا ناسبة العايل يف إجياد احللول امل     لتعليموذلك أن يسهم ا   

 وحل العديد من    . ة التعليم العايل إىل قوة دافع     ساتسحتويل مؤ  تعيننا على    ظمةسيحتاج إىل وضع أن   
 واملال لتـبين    باجلهد ئه وتسهم يف بنا   ،  احمللي د موارد بشرية متميزة تدعم االقتصا     خراجمشكالتنا بإ 
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 ،  مهماً يف ربط مجيع مشكالت الدولـة       ستراتيجياً للدولة الذي يقدم حالً ا     ملما يسمى باحلل الشا   
 واإلسهام فيهـا مـن كـل        ،  تبنيها كنوأن تلك احللول مي   .  املناسبة هلا والقدرة على إجياد احللول     

 وإجياد حلـول    ،  الراعي للتكافل والتعاون بني أفراد اتمع      ، األطراف مبا يتوافق مع شرعنا املطهر     
  . رتقاء واالفاءة منها دعم برامج اجلامعات وتبين مناهج إعادة اهليكلة اليت تعزز الك،  وعادلةةشامل
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ـ   (و صندوق باسم    أ مؤسسة حكومية    نشاءإ الباحث   يقترح ـ  أمؤسسة الت ي ـمني التعاون
 رقـم   ملحق (ذا الصندوق   ـ ه اف ورسالة وأهد  ية وقد وضع الباحث مقترحات لرؤ     ، ) التعليمي
ـ  أ املاليةسة وزير    أو الصندوق جملس إدارة برئا     ،  املؤسسة ذه، ويكون هل  )  ١٠ ر التعلـيم   ـو وزي
 ،  ومـدير مؤسـسة املعاشـات      ،  الس من مدير مؤسسة التأمينات االجتماعية      تكّون ي مث ، العايل

ثنان مـن   إ و ، هليةأل وواحد من مدراء اجلامعات ا     ، والتقاعد واثنان من مدراء اجلامعات احلكومية     
 ، حسب املتبع يف هذا الشأن       ، نفيذية الت  ويوضع نضام الصندوق ولوائحه    ، التامني   ركاتمدراء ش 

 هذه املؤسسة بشخـصية اعتباريـة       وتتمتع  ،   ة عام للصندوق مبؤهالت مناسب    منيأو  أ مدير   يعنيو
   .  وحنو ذلك، ء والشرا،  والبيع، ثمار واالست،  وهلا احلق يف فتح احلسابات البنكية، مستقلة

ـ  ـه الدول ـربع ب ـ تت دوقـي لرصيد الصن  ـ افتتاح مبلغ خـ ذلك يتم ض   بعد در ـة يق
يرادات الصندوق الـسنوية    إ كون ت مث . ن مليار ريال سعودي   يعشر) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( بـ

   :على ان تكون كما يلي 

  . مليار ريال) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  قدره حكومي سنوي من ميزانية وزارة التعليم العايلدعمـ 

ـ  تؤخذ من النسب احلالية      ةباملائواحد  %) ١ (نسبةـ   ي تـستقطعها مؤسـسة التأمينـات       ـالت
ـ      املوظفني  والتقاعد على مجيع     ،  ومؤسسة املعاشات  ، االجتماعية  تم السعوديني مبعـىن أدق ي

واحد باملائة من رواتب مجيع املشتركني الـسعوديني        ) ٪١(حتويل مبلغ شهري للصندوق بنسبة      
 اسـتثمارات   ربـاح  من أ  ةئباملان  ي عشر ٪٢٠و االستعاضة عنها بنسبة     أ املؤسستني ،    هاتنييف  

   .  املؤسستنيهاتني 

حل الـصندوق    الذي حيظى برعاية الصندوق يف متويل دراسته العليا يتعهد بتربعه لـصا            الطالبـ  
 من راتبه مقابل كل مخسني ألف ريال دعم له يف دراسته ، وذلـك               ةباملائواحد  %) ١(بنسبة  

 لـصاحل  النسب االخرى املـستقطعة      بعد خترجه والتحاقه بعمل مناسب ، وهذه النسبة خبالف        
   .  وحنو ذلك، التقاعد
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ـ و عدميـة املخـاطر  أقليلة ـ  عقارية وجتارية وحنوها  ات أموال الصندوق يف استثماراستثمارـ     
   . ثالثة ونصف باملائة%) ٣,٥(حتقق إيرادات سنوية ال تقل عن و

سسات والـشركات واهليئـات     فراد واملؤ أل واألوقاف وحنو ذلك من ا     اهلبات التربعات و  قبولـ  
   . احلكومية واألهلية

 إمجـايل عشرة باملائـة مـن      %) ١٠( من إيرادات اجلامعات السعودية احلكومية بنسبة        مسامهةـ  
   .   احلكوميةا من غري خمصصاااإيراد

 مـن   ةباملائ ونصف   نياثن%) ٢,٥( بنسبة   ةالسعودي يف اململكة العربية     األهلية اجلامعات   مسامهةـ  
   . اا إيرادايلإمج

واحـد باملائـة مـن      %) ١(مني يف اململكة العربية السعودية بنسبة       أ مجيع شركات الت   مسامهةـ  
 هذه النسبة مجيـع الـشركات واملؤسـسات         شملن ت أ إمكانيةإيرادات هذه الشركات ، مع      

  .  ول من وض التعليمألا املستفيد األالتجارية 

) ٨ملحق رقم   (دراسة مالية بناًء على هذه االفتراضات        السياق أقترح الباحث يف هذا      وقد
 بالتعليم العـايل    لتحقني وعدد الطلبة امل   ، توضح جدوى االستثمار من هذا الصندوق ومنوه السنوي       

، وقد أكد الباحث من خالل هذه الدراسة املالية واليت مت بنائهـا علـى االفتراضـات                 من خالله   
  مـستجد  طالبأالفعشرة ) ١٠،٠٠٠(كاليف دراسة عدد السابقة أنه بإمكان حتمل الصندوق ت     

ام الرابع  ـداًء من الع  ـبتا دد الطالب الذي ينفق عليهم الصندوق     ـحيث يبلغ إمجايل ع   يف العام ،    
، ) ٨(يف امللحق رقم    ) ١٤( حسب اجلدول رقم      سنوياً أربعون ألف طالب  ) ٤٠،٠٠٠(ما جمموعه   

مرحلـة الـدكتوراه     (مجيع طالب الدراسات العليا     ومن شأن هذه االعداد من الطالب أن حتتوى         
يف مجيع اجلامعات احلكومية يف اململكة العربية السعودية حسب ما هوا موضح            )  ومرحلة املاجستري 
، ويف الوقت ذاته فإن تكاليف دراسة الطالب مقارنة بالعوائد السنوية املتوقعـه       ) ٥(يف امللحق رقم    

باح الصندوق تؤدي إىل منوه السنوي وقابلية استيعابه ألعـداد          جتعل هناك وفر سنوي يف عوائد وأر      
يف امللحق رقـم    ) ١٩ و   ١٨(أكرب من الطالب يف االعوام التالية كما يتضح من خالل جدول رقم             

 ألعداد الطالب   ستيعابههم جداً الستمراره من جهة ولسعة ا      ، حيث أن منو الصندوق مطلب م      ) ٨(
  . من جهة أخرى املتزايدة
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ن أ يـث جور الشهرية للفـرد ، ح     ألمن املعلوم أن الشهادة العلمية تنعكس على مستوى ا        
 خيتلف عن الذي ال حيملها وهكذا بالنسبة لبقية الشهادات          وراه حلامل شهادة الدكت   الشهري األجر

ئة التدريس يف اجلامعات الـسعودية      اء هي ض العلمية ألع  ةواملستويات العلمية ، فمثال جند أن الشهاد      
تؤثر على مستوى األجر وذلك حسب ما هو منصوص عليه يف سلم رواتب أعضاء هيئة التـدريس                 

وتـاريخ  )  م ب    / ٤٠٩٧(  امللكي رقـم     باألمرواحملاضرين واملعيدين باجلامعات السعودية املعتمد      
لبكالوريوس يبدأ راتبـه     حيث جند أن احلاصل على شهادة ا       ،) ٩ملحق رقم    ( ـه٢٥/٦/١٤٣٢

ريال ، أما الذي شهادته العلمية ماجستري فإنه يبدأ راتبه مـن     ) ٦,٦٥٠ ( ةالشهري حسب الالئح  
  . ريال ) ١٢,٧٦٥(ريال ، والذي شهادته العلمية دكتوراه فإن راتبه يبدأ من ) ٨,٧٦٥(

) ٢,١١٥(من خالل ما سبق جند أن فرق راتب املاجستري عن البكالوريوس يزيـد مببلـغ           
 لـصاحل  امن هذا املرتب شـهري   % ٥ ولو مت استقطاع نسبة      ، ريال شهريا لصاحل شهادة املاجستري    

رنا باملثل لفـرق راتـب شـهادة        ظ ولو ن  ، فقط   رياال) ٣٣٢( فسيكون املبلغ املستقطع     الصندوق
 توراهالدكريال لصاحل شهادة    ) ٤,٠٠٠( عن املاجستري جند أا ستزيد مببلغ شهري قدره          الدكتوراه

) ٦٣٨ (قدرهمن الراتب ستكون مبلغ شهري      % ٥ وهي   الصندوقبينما النسبة املستقطعة لصاحل     
. ة أعاله   ـ وال تدخل يف النسب    املوظف اليت حيصل عليها     ى األخر لبدالت فقط ، هذا خبالف ا     رياال

سـيما أن  تبه الشهري تعد مربرة ومقبولـة ال  من را  لبسيطة الطالب ذه النسبة ا    سامهةلذا جند أن م   
  . من حصوله على الشهادة العلمية العليا األكرب والرابح تفيدالطالب هو املس
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  . عالقة التأمني التعاوين التعليمي بربنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاثأ  ـ 

 للتعلـيم   داً ج همةأحد الروافد امل   يعد   جي برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلار      إن
 أن ومبـا    .  كما مت اإلشارة إليه    ،  مبا مت اجنازه على مستوى الكم والكيف       ، العايل السعودي 
 تربز هنا أمهية وجود صندوق      .  هو برنامج مؤقت وقد يتوقف يف أي وقت        ملهمهذا الربنامج ا  

قيق وتلبية االبتعـاث اخلـارجي      مني التعاوين التعليمي لكي يقوم بدور هذا الربنامج يف حت         أالت
 د فقط بل ق   نامجللطالب حسب شروط الصندوق علماً أن الصندوق ال يقتصر على هذا الرب           

 األمثل للـصندوق وحتقيـق   الستثمارتكون له منتجات متنوعة يف الداخل واخلارج مبا حيقق ا 
  .  الساميةاألهداف التعليمة والوطنية 
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 :  يف السعوديةحلكوميةيمي مبؤسسات التأمني ا التأمني التعاوين التعلعالقةب ـ 

، األوىل مؤسسة املعاشـات       تأمينية تان أن الدولة لديها مؤسس    إليه شارة املعلوم كما مت اإل    من
 وتقوم هذه املؤسستني بدور كبري يف حتقيق        . ، والثانية مؤسسة التأمينات االجتماعية     والتقاعد

 وخمتصر عمل هذه املؤسسات أا تأخـذ        .  اتمع التكافل والتعاون لشرحية كبرية من أفراد     
 بلوغه سـن معـني تقـوم        ند طيلة فترة عمله وع    ري الشه أجرهمن الفرد نسبة بسيطة من      

 تعرض لظرف صحي أو حادث أو وفـاة أيـضاً           إذا، كما أنه      يعول نه وم ـ علي اقـنفباإل
 التعليمي هي فكرة    ينعاووفكرة صندوق التأمني الت   .   وفق شروط وضوابط معينة    ثلتقوم بامل 

 عندما يكون غري قادر على اإلنفـاق         ابتداءً  الفرد لى هلذا العمل حيث يتم اإلنفاق ع      كملةم
 ذلك يقـوم هـذا      عدعلى نفسه وتعليمها ليستطيع احلصول على عمل مناسب بعائد جمزي ب          

 . وهكذا ايل فرصة التعليم الع   ائهالفرد بدعم الصندوق جبزء بسيط من راتبه ليتيح لغريه وألبن         
فيمكن استثمار أرصدة هذه املؤسسات التأمينية املتجمعة لديها من حتصيل النسب من األفراد             
العاملني يف القطاعات احلكومية واألهلية ألجل دعم الطالب ومساندم يف احلـصول علـى      

 مث تقوم الحقاً بأخذ نسب من أجـور هـؤالء الطـالب عنـدما               ومنفرص تعليمية مناسبة    
  .   سوق العملينخرطون يف

 :  وشركات التأمني املختلفةسساتعالقة التأمني التعاوين التعليمي مبؤ ـ ت

 املختلفة أحد أنواع االسـتثمار      أنواعه التأمني التجاري امللتزم بالضوابط الشرعية جبميع        يعد
 عمالقة ، والزال هـذا      شركات له   وأنشأتاالقتصادي وأصبح سوق التأمني له رواج كبري        

 مناسـبة ملـا     عوائد عنصر االستثمار وحتقيق     ه والتأمني لو مل يتوفر في     .  منو مستثمر  السوق يف 
  .   وأصبح من املنتجات التجارية املتداولةتمراس

 كثرياً عن فكرة االستثمار وحتقيق عوائد مناسـبة         عتمد التأمني التعاوين التعليمي ت    رة فك لذا
 أن تكـون هنـاك      ميكـن راريته ومنوه ، بل و    على رأمسال الصندوق املعد هلذا الغرض لضمان استم       

 صـندوق   ولكـل صناديق تأمينية تعليمية متعددة ومتنوعة لكل صندوق شروطه وضوابطه املختلفة           
 بني هذه الـصناديق يف هـذا        تنافسيةمموليه اخلاصني به سواء شركات أو أفراد ، وذا يكون هناك            

 كما ميكن دمج هذا املنـتج التـأميين مـع           .وه   ومن تطوره املهم مما يؤدي إىل سرعة       ييناملنتج التأم 
  .  منتجات وهكذايتضمن وتقدم يف صورة عقد واحد أخرىمنتجات 
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إن أبرز ما وجه هلذا التصور من نقد هوا أن صيغة التأمني التعاوين التعليمي ختتلف عن 
مقابل ) مقدما( واليت تعتمد على قيام الشخص بدفع أقساط التأمني ةكاله احلاليالتأمني بصوره وأش

 ، بينما يعترب التأمني التعاوين التعليمي صورة من صور القروض حيث ما يتوقع أن حيصل عليه الحقاً
) الحقا(أنه عكس ذلك متاما وهي أن الشخص حيصل على مبلغ مقدما مث يقوم بدفع أقساط التأمني 

  . تبه وهذا يعترب مبثابة قرض وليس تأمني من مر

ولتوضيح هذا االلتباس املهم بني التأمني التعاوين التعليمي وبني القرض سيتم إيضاح بسيط 
القرض  و .، ألن املقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض القطع:  القرض لغةًعن القرض ف

د إىل اهللا سبحانه ـرض قربة يتقرب ا العبـالق و . مث يرد بدله إليه ،دفع مال ملن ينتفع به:  شرعاً
من نفس عن : (  قال. ، وتيسري أمورهم، وتفريج كرم م ملا فيه من الرفق بالناس والرمحة

، ومن يسر عن معسر، يسر  من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربةً من كرب يوم القيامة مسلم كربةً
:  وقال. رواه مسلم )  يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه، واهللا عليه يف الدنيا واآلخرة اهللا
واه ابن ماجه وحسنه األلباين ر( )  مرة ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتني إال كان كصدقتهما(

 . حسن رواه الطرباين بإسناد ) كل قرض صدقة: (   وقال .)هـ ١٣٨٩ ، اإلرواءرمحه اهللا يف 
فإذا أجل   األجل ويلزم الشرطاشتراطجيوز :  قال اإلمام مالك أجله القرض واجب السداد يفو

�����I...����  :لقوله تعاىل  وم تأجلـالقرض إىل أجل معل �H� �G� �F� �E� �D

JK��...�ُ����  ) ويشترط لصحة القرض أن يكون املقرض ممن يصح . )  ٢٨٢ آية : البقرةسورة
، وكذلك يشترط معرفة قدر املال املدفوع  اليتيميقرض من مال  تربعه فال جيوز لويل اليتيم مثالً أن

  . ، ليتمكن من رد بدله إىل صاحبه يف القرض ومعرفة صفته

 ، وتيسري وسائل ، ومعاونتهم على شؤون عيشهم إن املقصود من القرض الرفق بالناس

نه أو مثله م ، وهلذا ال جيوز أن يرد املقترض للمقرض إال ما أقرضه ، وليس وسيلة لالستغالل حيام
مقيدة هنا مبا كان نفع  واحلرمة). كل قرض جر نفعاً فهو ربا : (  عمالً بالقاعدة الفقهية القائلة

، كانت الزيادة جائزة  متعارفاً عليه ، فإن مل يكن مشروطاً وال القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه
ل�א��د��� �ن���ل���א� �א�
�	���ول�א��� (:  قال ودليل ذلك حديث أيب رافع���
����
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�)&��מ  ��(ن *�&�� ����� �'ط� وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا   .رواه أمحد ومسلم )�,���מ
والقرض واجب   .لبخاريرواه ا )  ,ق��������وزאد�� �'�-���ول�א��� ��ن���: ( عنهما قال
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�9س�א���7ن���6��� (:    النيب ولقول ، رواه ابن ماجه وصححه األلباين ) ،�وא�د&ن�وא��5ول
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,���   . الترمذي وصححه األلباين رواه)  د&

 يف ذمة الطالب  أو ديناً ال يعد قرضاً ـ من وجهة نظر الباحث ـاوين التعليميالتأمني التع
 أنه غري ملزم بسداده ، فإذا مل يعمل الطالب أو لو تويف فإن ذمته بريئة من السداد ، بل وذلك ألنه

أن الطالب ال يلزم بتسديد مبلغ معني إذا وجد عمال بعد خترجه بل هي نسبة حمددة من راتب 
 إليهد يكون على طول فترة التسديد أقل أو أكثر من تكلفة دراسته ، وكما سبق اإلشارة جمهول ق

 ، فإن مل يكن مشروطاً وال مقيدة مبا كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه احلرمةيف القرض أن 

ل والتعاون مع  ، كما أن دفعه هلذا املبلغ من راتبه من باب التكاف، كانت الزيادة جائزة متعارفاً عليه
  .  إخوانه املسلمني وأبنائه من بعده وليس من باب فائدة من أقرضه 

من جهة أخرى يعد التأمني التعاوين التعليمي وفق هذا التصور منتجا تأمينيا جديدا ووجه 
 هذا التصور بكل التزامآخر للتأمني من ناحية وقت الدفع والسداد فحسب ، مع ضرورة 

ط التأمني التعاوين املباح شرعا ، وعدم التأثر مبا جرى عليه العرف يف بعض مسوغات اإلباحة يف من
املؤسسات التأمينية التعاونية من خالل التطبيق هلذا النوع من التأمني وخمالفتها لبعض القواعد 
الشرعية املهمة ، ويف الوقت ذاته ال بد من مراجعة هذا التصور اجلديد وكل ما يرتبط به من طريقة 

الستثمار واملضاربة وعقوده ومنهجه وذلك من قبل جلنة شرعية متخصصة ألجل جتنب الوقوع يف ا
  .  يف أي شكل أو صورة من صور اإلقراض أو البيوع احملرمة 


�D3 !��"�W$%�א �

  : من أهم نتائج الدراسة كان

 .  العايل التعليم متويل يف التأمني الستغالل كبرية حاجة هناك .١

 .  العايل التعليم متويل يف التأمني الستثمار كبرية جدوى هناك أن .٢

 .  العايل التعليم متويل يف التأمني الستثمار كبرية بدرجة أمهية ذات التنظيمية القواعد .٣

 .  كبرية أمهية ذات العايل التعليم متويل يف اجلديد التأميين املنتج جناح شروط إن .٤

 العربيـة  اململكـة  يف العـايل  التعليم ويلمت يـف التأمني الستثمار اإلجرائية واتـاخلط أمهية .٥
 .  السعودية
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 إنـشاء نظـم     ضـرورة  مع   ، إىل حد ما عن متويل التعليم العايل         ةمسؤول أن تظل الدولة     جيب .١
 مراعاته من قبل الباحث يف وضـع  متوهذا ما   )وساهمتعلم واعمل  ( بشعار للتمويلمتطورة 

 .التصور للتأمني التعليمي 
والـيت   ( ، إىل املستويات العاملية     السعودييم العايل   ـة يف التعل  ـ معدالت املشارك  ادةزي جيب  .٢

 وزيادة الوعي   ، )  الدول الغربية  وبعضدة  ـي الواليات املتح  ـف% ٥٠ إىل   ٤٠ من   هي حالياً 
 .بذلك 

 اخلاص يف متويل التعلـيم      القطاع و األفراد إسهام اخلطط واالستراتيجيات املناسبة ألجل      وضع  .٣
  .لعايل يف اململكةا

 . صندوق أو مؤسسة للتأمني التعاوين التعليمي نشاء يقترح الباحث إ .٤
 الدكتوراهادات  ـ بشه هـفي والبدءوق  دـ عمل هذا الصن   قيـ تطب يتمث بأن   ـ الباح يقترح .٥

يف اململكة مث منها لشهادات املاجستري وهكذا نزوال حسب إمكانية الصندوق املاليـة ومنـوه               
 . املستقبلي 

��א'�#א
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  :    والبحوث التاليةتالدراسا الباحث إجراء يقترح
 .   املالية للتأمني التعاوين التعليميدوى التعليم حول اجلاقتصاديات يف دراسة. ١
 .   يف حتليل النظم عن التأمني التعاوين التعليميدراسة .٢
 . التعاوين التعليمي  مني العاملية وبني التأويلية التماألنظمة مقارنة بني دراسة .٣
 العربيـة   ململكـة  ا يف التعليم العـام     دعم أجل   من التأمني التعاوين التعليمي     جدوى يف   دراسة .٤

 .  السعودية
 التعليم األهلي يف اململكـة العربيـة        دعم التأمني التعاوين التعليمي من أجل       جدوى يف   دراسة .٥

 .  السعودية
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.  ةـالثاني ةـالطبع  .,!!א��+*	(�)!!!!א�'&��א%א$!!!!!و#��"!!! �	�:  )م١٩٩٨ (عادل ، طاحون أبو •

 . احلديث اجلامعي املكتب:  اإلسكندرية

ـ   " �א�+!2 �1א�+�!	0/,����.�-!�  " :)م٢٠٠٧(الستار   ، عبد   غدة أبو • ر الثـاين للمـصارف     ـ، املؤمت

 . ، فندق الفورسيزنز ، دمشقم ١٣/٣/٢٠٠٧ يف املنعقد،  اإلسالمية

، املنظمة  " �8א>�6;:�����8�/�9+*�7!�6א�+�/!���א��!	�,�و�0!��45	�+!������3 ": ) م٢٠٠٣( عدنان   ، األمحدي •

، ذو القعـدة     ٢ لعـدد ، ا ٢٣، الـد     ة للتربي ية، الة العرب   العربية للتربية والثقافة والعلوم   

 . تونس:  ـه١٤٢٤

 مقارنة بـني  ة دراسـ التعاوين وتطبيقاته املعاصرة  التأمني  " :)م٢٠٠٤( وفاء أمحد ، األنصاري •

، جامعـة    كليـة القـانون   ، ، رسالة ماجستري   " نظرية التأمني التعاوين ونظرية التأمني التجاري     

 . ، الكويت الكويت

ـ ١٤٢٢(ني  ـية حممد ، وجنوى عبد الرحيم شاه       ، شاد  بامشاخ • 49��!�6א�-!+?*	��א�<�!7=������:  )هـ

�/,�د���(,وא�@+
	د=�وא��+*	�Aא���/�+�	� التعليم األهلي الـسادس     لقاء، حبث مقدم ل    � �8א��!����א-��

 .  اإلدارة العامة للتعليم بالعاصمة املقدسة.هـ ٢٥/٢/١٤٢٢ـ٢٤مبكة املكرمة يف الفترة من 

ـ ١٤٢٢(وى عبد الرحيم    ـ جن .  وشاهني مددية حم  ، شا  بامشاخ • 49��!�6א�-!+?*���:  )هـ�	7=���!��א�<

�/,��+*	(,وא�@+
	د=�وאAא���/�+�	�  . دراسة ميدانية: ��

#دא��-�K	!-	���IJ!9�$א��H!	ع�אF!	ص�C�D!	ل�א�+�/!������������������:  )هـ١٤٢٢(اهللا بن راجح      ، عبد  البقمي •

��!��/�!��א��!	م��Dא�*������7د������א�M!جامعـة   .ل درجة الدكتوراه كلية التربية بـالفيوم        دراسة لني .  �א� 

 . القاهرة


�	د��Qא�+!2 �1אF	O�D��!P!�%7א�N#����������������������!�4!	��  " :)م٢٠٠٥( جمدي   ، ترك •!��R!-	S�$	! 7/����T!	م� 

, U-Vא�R-	Wمصر ، جامعة األزهر ، كلية التجارة ، رسالة ماجستري " א ، . 

�,���  " :)م٢٠٠٠( داخـل   ، جربوع • 	!Xא���!/�، املـؤمتر   " �!�1אزد�!	د�א��Y!/Hو !U�J$�א�+*�7!�����6א�+

  .نيسان١٩ـ١٧،  ، بريوت  إحتاد اجلامعات العربيةلس ٣٣ دورة املصاحب للميالعل

��!�������و�,���T*!��وو�!	>�Qא�+!2 �1א�+�!	���������9!���7  " :)م٢٠٠٩( حممـد سـعدو      ، اجلرف •����Dא�*/�!��א�

�7د���M!العلميـة لالقتـصـاد   سـالمية ، اهليئـة اإل  ، حبث مقدم إىل ملتقى التأمني التعاوين  "��א� 

، م  ٢٢/١/٢٠٠٩-٢٠ املنعقـد خالل الفتـرة      ، مي، رابطـة العالـم اإلسـال    والتمويـل

 .  فندق االنتركونتننتال، اضالري
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 منـشورات  ، عمان ، السعيد غالب أنور:  ترمجة . א�+�/!����א@+!
	د�	$�:  )م٢٠٠٠ (ج . جونز •

 . األردنية اجلامعة

��������!�P!�  " :)م٢٠٠٩(د الـسيد   حمم، حامد • �^/�!��6![�#دא�!\�K	��Nوא-!+?*	���@!M	ط�א�+!2 �1א�+�!	و�,

،  ، اهليئة اإلسالمية العلمية لالقتصاد والتمويـل      ، حبث مقدم إىل ملتقى التأمني التعاوين       "�و�9!���

، فنـدق    ، الريـاض  م  ٢٢/١/٢٠٠٩-٢٠ املنعقد خالل الفترة     ، ميرابطة العالـم اإلسـال  

 . تننتالاالنتركون

���אO��!-V!��%7א�+�	0!�6א�+�!	و�,��������D�-.  " :)م٢٠٠٤( حسن حامد    ، حسان •��J!א���� U "   حبـث ،

 . ، ديب مقدم ملؤمتر االقتصاد اإلسالمي

49��!�6:  )هـ١٤٢٤ (وآخرون أمحد فؤاد،   حلمي •����I�9א>!-#��_�
�,��@'!��6א�+�/!�����Dא�+`! 	!Xא�

K7زא������ . الرياض.   والتعليمالتربية ةوزار.  مقترح منوذج.  وא�+�/���א�<

 أبريل ، ٢١ العدد ، א���C���!0/!�� . أمة يف استثمار:  )م١٩٧٧ (خالد بن الواحد عبد ، احلميد •

 . م١٩٩٧

، ذو احلجـة     ٢١، العـدد     א���C��!0/!����.  "استثمار يف أمة  " .   بن خالد  الواحد عبد   ، احلميد •

 . م١٩٩٧أبريل / هـ ١٤١٧

دار النهـضة   :  ، القاهرة  " � �D�T*	$�אA(*!	ل����	����وאVدא��Kא����6א�+*7  " :)م٢٠٠٠( حممد   ، محيد •

 . العربية

، حبث مقـدم إىل   " א�4	�c<א�+5�a�D�b� 2	$�א�+!2 �1אU!-V ,������� "  :)م٢٠٠٩( هيثم حممد    حيدر، •

،  ي، رابطة العامل اإلسـالم     ، اهليئة اإلسالمية العلمية لالقتصاد والتمويل       التأمني التعاوين  ملتقى

 . النتركونتننتال، فندق ا ، الرياضم ٢٢/١/٢٠٠٩-٢٠املنعقد خالل الفترة 

�!	$��������������dא��!�  " :)م٢٠٠٨( خضري بن سعود     ، اخلضري • 	I/��$	�8!&+وא���!��	��א� K�	!I+א���!*T�م��	*

���������!���� يف الدول   يلحبث مقدم إىل املؤمتر الثاين لتخطيط وتطوير التعليم العا        ،   " א�D��!�/Wא�!8ول�א�

، جامعـة    م٢٧/٢/٢٠٠٨-٢٤عربية املنعقد جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن خالل الفترة          ال

 . الظهران:  امللك فهد للبترول واملعادن

، حبـث مقـدم إىل ملتقـى         " א�+2 �1א�+�	0/,�אU-V ,��  " :)م٢٠٠٩( رياض منصور    ، اخلليفي •

، املنعقـد    ، رابطة العامل اإلسالمي    والتمويل، اهليئة اإلسالمية العلمية لالقتصاد       التأمني التعاوين 

 .  االنتركونتننتالق، فند ، الرياض٢٢/١/٢٠٠٩ـ٢٠خالل الفترة 

 العربيـة أوضـاعها وسـبل    لدولكفاية متويل التعليم العايل يف ا  " :)م٢٠٠٠( أنطوان   ، رمحة •

�!	$�א����.�#^	د�אX	 �i�!!/�٣٣א���fgא��/*,�א�
	��Ye/8و������K،   " سينهاحت��!��ـ ١٧، بريوت،    ١٩ـ

 . نيسان
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تطوير وإدارة ومتويل التعليم اجلامعي يف ضوء بعـض           " :)م١٩٩٨( أمحد ومسري بركات     ، زاهر •

، تقـومي األداء   א���fgא��!7 ,�א�!M�7=�א!F	 H9�j!5���.!���7א�+�/!��������������،   " االجتاهات العاملية املعاصرة  

  .ديسمرب ١٠ـ٨،   جامعة عني مشس، عياجلام

، منـشورات   عمان. Johnes. G .  تأليف.  א@+
	د�	$�א�+�/��.  )ترمجة(نور غالب  أ، السعيد •

 . م٢٠٠٠،  اجلامعة األردنية

���א�<  " :)م٢٠٠٢(العزيز    عبد ، السنبل •����k��J��,�(/J �n	��mא���ن�אl	د=�وא���،  " ��Dא��kN7א�

 .  املكتب اجلامعي احلديثاإلسكندرية

ر مصادر التمويـل للتعلـيم اجلـامعي        ـتطوي  " :)م٢٠٠٠ ( حممد وحممود باطويح   ، السيدية •

ــا ��!!���٣٣א�!!
	��Ye/!!8و����Kא��/*!!,�א�!!�fg،  " وتنويعه���!!	$�א� 	Xد�א	!!^#�.!!/i� ــريوت ،  ، ب

 . اننيس١٩ـ١٧

ـ ١٤٢٣(ن  ـ خالد عبد الرمح   ، السيف • �/!,�9�D!07:�אF!8 	$��������������א�!8و�:  )هـAع�א	!H�/��,/'�+M!א��

��������7د�����א�+�/�*�!���Dא�*/�!��א�M!א���!�� من  وديحبث مقدم لندوة الرؤية املستقبلية لالقتصاد السع      .  

 .  الرياضـ شعبان ، وزارة التخطيط ١٧ـ١٣

،   يف اململكة العربيـة الـسعودية      معيمتويل التعليم اجلا    " :)هـ١٤٢١(الرمحن    عبد ، الصائغ •

������	$�א� 	Xد�א	א^��/C  . األردن:  )٣(العدد املتخصص . 

أبعـاد  :  متويل التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية        " :)م٢٠٠٠(الرمحن    عبد ، صائغ •

��!����٣٣א���fgא��/*,�א�
	��Ye/8و��K،  "� القضية وبعض البدائل املمكنة   ���!	$�א� 	Xد�א	!^#�./i�  ،

 . نيسان١٩ـ١٧،  بريوت

، حبث مقدم للمـؤمتر الثالـث    " �-.�و�P[�א�+!2 �1אU!-V ,��� ": ) م٢٠٠٨( أمحد حممد    ، صباغ •

 . ، دمشق للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

���אU!-V ��� �!��������3  " :)م٢٠١٠ (مد أمحد حم  ، صباغ •��Jא��o@7 @�3و	و�0�pد	��،  " א�+2 �1א�+�	و�,��

 )ايسيـسكو (، جممع الفقه اإلسالمي، املنظمة اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة         اجلامعة األردنية 

 . م١٢/٤/٢٠١٠-١١:   خالل الفترةداملنعق

.  א-!+`8א 	��W�3! 7r4 �،��3M!-��،��39אM!�V	�����א��/!7م���Dא��q7!+W^/�!�6:  )م١٩٨٧ (رشدي  ، طعيمة •

 . العريب الفكر دار:  القاهرة

 املـصرية  الـدار  ، القاهرة ، א�8l)�א�+�/���א@+
	د�	$�(/�:  )م٢٠٠٠ (عباس حممود ، عابدين •

 . اللبنانية

، الـدار املـصرية اللبنانيـة،     ، القاهرة  (/��א@+
	د�	$�א�+�/���אl!�8)����  . حممود عباس  ، دينعاب •

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
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�7@	9!3،�وא-+!�JאM! �m+�������!!!�א�+!2 �1א�+�!	و�,�����  " :)م٢٠٠٩( سليمان بن دريـع      ، العازمي • �3/'�"  ،

، رابطة العامل    اد والتمويل  اهليئة اإلسالمية العلمية لالقتص    ، وينحبث مقدم إىل ملتقى التأمني التعا     

 .  ، فندق االنتركونتننتال ، الرياضم ٢٢/١/٢٠٠٩-٢٠، املنعقد خالل الفترة  اإلسالمي

 تطبيقية دراسة: א 8!F	H@��$	(!	$���7f!�6:  )هـ١٤٢١ (السهالوي وخالد أمحد حممد ، اهللا عبد •

. الـسعودية  العربيـة  كةباململ الشرقية باملنطقة والصحة التعليم قطاعي يف اخلاصة املنشآت على

 .الرياض  ،السعودية االقتصادية اجلمعية،  ٥ العدد،  ٣ الد ، اقتصادية دراسات

 اهللا عبد العزيز اهلالوى ، االجتاهات حول اإلنفاق على التعليم العاىل واحلوار املطلـوب ،                عبد •

��7� .م ٢٠٠٠سنة  ، ٥٦ جامعة الكويت ، ع  ،لعلمى جملس النشر ا، ، الكويت אi/��א�<

ـ ١٤٢١ (العزيـز  عبـد  خالد . والسهالوي ، القادر عبد أمحد حممد ، اهللا عبد • ��7f!�6:  )هـ

$	)	H@�$	 8Fא��W��-د�א�����'H9�n/)�$tJ�א��D�,)	H@����!/��	���H!���وא�!
&���א�+����@�J!א����!�/*�	��
������7د���א�Mא�K� 

 ، و�-!	��'��3�دوא�W�،3! 7r4 ��3!9*!,�א��/�)!א�'&!�:  )م١٩٩١ (عـدس  الرمحن وعبد ذوقان ، عبيدات •

 . الفكر دار:  عمان

�/,�א�+�/����k��*?+M*/��Dא�+	��eא�'8א>�6^/�6:  )هـ١٤١٨ (اهللا عبد ياسر ، العتييب •A8אم�א`+-	��

��!��T���$ـ التربية بكلية والتخطيط التربوية اإلدارة بقسم املاجستري درجة لنيل دراسة.  א��!�א�א 

 . كرمةامل مكة القرى أم جامعة

 العربية بني   ليجمتويل مؤسسات التعليم العايل يف دول اخل        " :)م٢٠٠٤( منري بن مطين     ، العتييب •

�7د����/+�/!���א��!	�,�������،   يم العـايل  ـ وزارة التعل  ، يـتمع وااللتزام ا  الذاتيةاجلهود و M!א���!/iא ،

 . الرياض:  م٢٠٠٤ أغسطس / هـ١٤٢٥، رجب  ٢العدد 


��א�+�/�� : إمساعيل سعيد . علي •`
Fاالقتصادي األهرام ، وא . 

�א�+2 �1א�+�	و�,�א�+�	T�����,/0	م  " :)م٢٠٠٤ (هيم، وائل إبرا    والراشد موداحلميد حم   عبد ، يالعل •

Vא, U-F����39	��0و�p8)7א@� ����=�	!I+2 �1א�+�	�، جامعة  ، كلية التجارة   ماجستري رسالة،   " �Eא��	����

 . ، الكويت الكويت

�,��Dא�*/���  " :)م٢٠٠٥(الد   خ ، العنقري • 	Xא���/�+/����/'�+Mא���HFآفـاق ومـستقبل    " א ،

 . هـ١٤٢٦/هـ١٤٢٥ من عليمالت

 و�!8א>��6 !
	د���#P7/��y!7ل��ودو��!���و(���!���!x���!�/S	��w:  )هـ١٤١٩ (بكر أبو حسن ، العولقي •

6�7*+����/���!���אF/!�"��دول��4��D	9!��3وa�9!���8א��� التعليم وقطاع اجلامعات ثليملم الثالث اللقاء. �א�

 . الكويت.  التجارية الغرف ورؤساء العام
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��!���א�M!-g	$��و !J	�5	$��א�+�/!����(/!��nא4�V!	ق�:  )هـ١٤٢٤ (مغرم بن اهللا عبد ، الغامدي •*+iא�D�

6*^�34��	�9��r7���$א�	!'/H+ ���d!r�א����!�*�/��!,��אF/!�"��دول��Dא�+�� لدول العريب التربية مكتب ، א�

 . الرياض.  اخلليج

����و 
	د=א�8و��א�+�*�7  " :)م٢٠٠٠( حممد   غامن، •���	$�א� 	I/������!�8�/�+املـؤمتر   �א�+*�6�7;!:�א� ،

  .نيسان١٩-١٧،   بريوت،  لس إحتاد اجلامعات العربية٣٣العلمي املصاحب للدورة 

�!,�א��	P!���-	���������������� " :)م٢٠٠٢( حممد   غنيمة، •��، ٢، ط  �7f�!!!!��!�8��Y!K8!�6א�+�/!���وא�'&!)�א��/*!,�א�

 . الدار املصرية اللبنانية:  القاهرة


�������� مراد مينا ،     فايز •! �n!0�y	�، مكتبـة األجنلـو    رةـ ، القاهEא�+H!��7و�!8א>�6א�!�F����6'�+Mא�+�/���א�

 .م ٢٠٠١املصرية ، 

 التعـاون  تفعيل يف بالرياض الصناعية التجارية الغرفة جتربة:  )هـ١٤٢١ (فهد خالد ، الفليح •

 وقطـاع  اجلامعـات  ملمثلي الرابع اللقاء إىل مقدمة،   (*!��6و�@!��.  واألعمال التعليم قطاعي بني

 الكويت دولة يف املنعقد العربية اخلليج دول يف والصناعية التجارية الغرف ورؤساء العام التعليم

 . الكويت.  م٢٦/٣/٢٠٠٠ـ٢٤ املوافق هـ٢١/١/١٤٢١ـ١٩ من الفترة يف

א�-!+?*	�א$�א�!H�/����/'�+M!	ع�אF!	ص��Dא�+�/!���א��!	م�����������������D:  )ـه١٤٢٩( ، حممد سعيد     القحطاين •

�7د�������M!א���!����، دراسة لنيل درجة الدكتوراه بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بكليـة           א�*/�!��א�

 . مكة املكرمة.  التربية ، جامعة أم القرى

 !���fg.  مستقبل االستثمار يف اململكة العربيـة الـسعودية       :  )م٢٠٠٤( سامل سعيد    القحطاين، •

 . م١٢/٨/٢٠٠٤ـ٥شرم الشيخ . �א�-+?*	��وא�+*6�7

، حبث  " �א�+�!	و�,� 	��+!�3وO!7א��3Hو �7@	9!����3א�+2 1  " :)م٢٠٠٩(، علي حميي الدين    داغي قره •

، رابطـة العالـم    والتمويل، اهليئة اإلسالمية العلمية لالقتصاد       مقدم إىل ملتقى التأمني التعاوين    

 .  االنتركونتننتالدق، فن ، الرياض٢٢/١/٢٠٠٩-٢٠ فترة خالل العقد، املن اإلسالمي

، حبث  " X*!7د����1دوא0!��א��*!�7و\!	��Nא����+�	و�,א�+2 �1א��  " :)م٢٠٠٩( موسى مصطفى    ، القضاه •

 رابطـة العـامل   ، والتمويـل د  العلمية لالقتصااإلسالمية اهليئة   ، وينمقدم إىل ملتقى التأمني التعا    

 . ، فندق االنتركونتننتال ، الرياضم ٢٢/١/٢٠٠٩-٢٠، املنعقد خالل الفترة  اإلسالمي

،  ، سـورية   " �אU!-V ,�א�+�!	�3M!-��,/0وS	-!'+��������3א�+!2 �1  " :)م٢٠٠٨(، سامر مظفر      قنطقجي •

 . ، شعاع للنشر والعلوم حلب

�7د�����������8Sدא:  )م١٩٩٧( فوزية عبد اهللا     ، الكاليب •M!א���!�����د�א-!�����K$�א�-+?*	��אF	ص��Dא�*/�!��א�

����'H9 جامعة امللك سعود، ارية، كلية العلوم اإلد  . 
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9!9�3���7H{�،�3!4א�����Wא�'&)�א��/*,�:  )م٢٠٠٢( مصطفى حممود    .  ، أمحد عبد اهللا وأبو بكر      اللحلح •�

��
	>���وא�4	eVالدار اجلامعية:  اإلسكندرية.  �א . 

��!�����������5�a��W	�D�%א�+�8م��:  )هـ١٤٢٣(كل   ماي ، ليثم •�� J	���5א��H!	ع�אF!	ص��Dא�+�/!����Dא�*/�!��א�

�7د��Mالرياض.   وزارة االقتصاد والتخطيط.�א� . 

 ، جملـد    �'/�	$M! ��!/C+���ارات ،   ـ براى ، متويل التعليم العاىل األمناط واالجتاهات واالختب        مارك •

  .م٢٠٠١ ، اليونسكو ، سبتمرب ١١٥ ، ع ٣٠

��1א�+�/���وא��*!�7א�@+!
	د������:  )هـ١٤٢٢( عبد اهللا حممد صاحل      ، املالكي •��@U����!��د�א-!����W���'H9א�

�7د��Mא������� . العزيز عبد امللك جامعة ،  اإلداريةومكلية العل. �(/�nא�*/���א�

ـ اقتصاديات التعليم ومتويل التعلـيم يف دول اخل       :  )م٢٠٠٠( فتوح   ، اادي •  ودولـة   جـلي

 . م٢٠٠٠، أكتوبر  ٣٥، العدد  C/��א�<���،  الكويت

C/!���،   " اقتصاديات التعليم ومتويل التعليم يف دول اخلليج ودولة الكويـت         " .   فتوح ، اادي •

���  . م٢٠٠٠، أكتوبر  ٣٥، العدد  א�<

 حبـث مقـدم إىل     ، " H9�����9'��	$�وx	��wא�+2 �1א�+�	و�,����  " :)م٢٠٠٩( عبدالباري   مشغل، •

 ، سـالمي  رابطة العامل اإل   ، التمويل لالقتصاد و  العلمية سالمية، اهليئة اإل    التأمني التعاوين  ملتقى

 . ، فندق االنتركونتننتال ، الرياضم ٢٢/١/٢٠٠٩ـ٢٠املنعقد خالل الفترة 

 ، الثةالطبعة الث . اإلطار النظري والتطبيقات العملية   :  #دא��Kא�-!+?*	�א$��:  )م٢٠٠٤( حممد   ، مطر •

 . دار وائل للنشر:  عمان

�*��א��H	ع�אF	ص�����D:  بعنوان) م٢٠٠٠( ، شجاع علي     املطريف •	M �q8 ������D�=7د�M!א��,�	��א�+�/���א�

���+|:א$�%7Oא�*+iجامعة القاهرة  التربية بني سويفكلية اهدكتور. ��א ،.   

 . �א�7אز���6�7f�Cא�+�/���و�9��	$���:   للوطن العريبإلقليمي اليونسكو امكتب •

a�D�3!�5	$�א�+!2 ������1!!!�,�وH9'��	�9!!!�,�אU-V �!!!��א�+�	و��1!!!!�א�+2   " :)م٢٠٠٠( أمحـد سـامل      ، ملحم •

�� U-Vاملكتبة الوطنية ، األردن " א ،  . 

متويل التعليم اجلامعى ىف مجهورية مصر العربية بـدائل مقترحـة ىف    "  الصدىف وآخرون ،     ممدوح •

 سـبتمرب  ، ١١١ األزهـر ، ع      جامعة ،   C/!��5/�!��א�<��!������،  " ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة     

  .م ٢٠٠٢

 إىل  قـدم ، حبـث م    " �א�+�	و�,�א�+2 �1وx	�����w	H9�����9$'��  " :)م٢٠٠٩(احلميد    عبد ناصر، •

 .  اإلسالميامل، رابطة الع  اإلسالمية العلمية لالقتصاد والتمويلاهليئة،  ملتقى التأمني التعاوين
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��!���{�!�� !�7f�������������/'�+M!�6א�+�/!�������D:  )م١٩٩٨( ، سامي حممد     نصار •��، دراسـة    �دول�אF/!�"�א�

مقدمة إىل اجتماع متويل التعليم وسبل تنمية مع إجياد بدائل للتمويل يف الـدول األعـضاء يف                 

 . الكويت.  م١٣/١٠/١٩٩٨ـ١٢هـ املوافق ٢٣/٦/١٤١٩ـ٢٢الفترة من 

����6�7fא�+�/����Dدول:  )م١٩٩٨( سامي حممد ، نصار •�� . رؤية مستقبلية:  �אF/�"�א�

��!��א�!��������:  )هـ١٤٢٥( ، حسن بن رفدان      اهلجهوج •���7د����4/�9א�+�/����Dא�*/�!��א�Mع����	!Hودو��א���

������*�/� اللقاء التاسع للتعليم األهلـي مبحافظـة األحـساء مـن            ـ אF	ص����8�9�Dא8F 	$�א�+

 . هـ١٨/٢/١٤٢٥ـ١٧

�	$:  الشربيىن اهلالىل    اهلالىل •	x�6�7א�+����אf�n0��?�8e���/���n� 	!Xى ، دراسة مقدمة للمؤمتر القوم   �א 

ة عني مشس ،    ـمركز تطوير التعليم اجلامعى ، جامع     " جامعة املستقبل ىف الوطن العرىب      " العاشر  

 .م  ٢٠٠٣ ديسمرب ٢٨ـ٢٧، املنعقد ىف الفترة من ) ١( ج

�	$��6�7f�D��?�8eא��  " :)م٢٠٠٣( اهلاليل  ، اهلاليل •	xא�,� 	!Xاملؤمتر القومي السنوي  " /���א ،

جامعـة   ،   ، جامعة املستقبل يف الوطن العريب      ملركز تطوير التعليم اجلامعي   ) اينالعريب الث (العاشر  

  .ديسمرب ٢٨ـ٢٧ ، عني مشس

 املتحدة  ت اجلامع ىف مصر وبريطانيا والواليا     يم حممد حافظ ، دراسة مقارنة لتمويل التعل       هندواى •

�8 �	ط/�Cاألمريكية ، ����  .م٢٠٠٠ ، يوليو ٣٤  ، جامعة املنصورة ، ع�5/���א�<

�!	�:�  " :)م٢٠٠١( اإلسـالمية  ملاليـة  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات ا  هيئة • ����!��אW	-!'��وא��א�

�� U-Vא����	א��$	M-g*/��~� . ، البحرين " وא�7dא

��/*M!-g	$������א�!�J(��א��!	�:�  " :)م٢٠٠٧( املالية اإلسـالمية     مؤسسات احملاسبة واملراجعة لل   هيئة •

-Vא����	א��� U " لبحرين، ا . 

 . ، الرياض " و�����}��Hא�+�*���א�?	 ��  " :)هـ١٤٢٥( االقتصاد والتخطيط وزارة •

 . ، الرياض " د����H{�6א�+�*���א�+	-��  " :)هـ١٤٣١( االقتصاد والتخطيط وزارة •

ـ ١٤٢٨( العايل   ليم التع وزارة • �7د���������������%א$
	#e!� ": ) هـM!א���!����،  " �א�+�/!���א��!	�,��Dא�*/�!��א�

 . التقرير السابع والعشرون
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	د��א��V<و������Wא �
�@7 �Y�١و�W��� �

 ،م  ٢٠١٢، ١٢فرباير  األحد   .  ، امحد عز الدين    لوجية يف التربية والتعليم   والوسائل التكن منتدى  

٢:٢٦ pm . )http://almohdthe-baneen.hooxs.com (  

�@7 �Y�٢و�W�� �

   .pm ٢:٤٥، م ٢٠١٢، ١٢األحد فرباير  .اهللا العلواين   ، عبدينبع املستقبلمنتدى 

(http)://www.alalwani.net    

�@7 �Y�٣و�W�� �

  pm ١:٣٤، م٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. موقع مدرسة ميت كنانة ، مسعد البسيوين 

http://elmostkbal.dahek.net/t106-topic  

�@7 �Y�٤و�W�� �

  pm ١:٣٤ ، م٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. صحيفة املبتعث االلكترونية ، أمحد العساف 

http://www.mktml.com/home/news-action-show-id-688.h  

�@7 �Y�٥و�W�� �

  pm ١:٣٤، م ٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. موقع مبتعث ، ملتقى الطالب املبتعثني ، أمني 

http://www.mbt3th.us/vb/forum134/thread197609.html  

�@7 �Y�٦و�W�� �

  pm ١:٣٤، م ٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. موقع ينبع املستقبل ، طارق النوفل 

http://www.alalwani.net/vb/t235329.html  

�@7 �Y�٧و�W�� �

  pm ١:٢٩، م ٢٠١٢، ١٤ فرباير ثالثاءالموقع جملة املعرفة ، 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=123  

�@7 �Y�٨و�W�� �

  pm ١:٣٤ ، م٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. املنتديات العلمية ، منتدى الدراسات والبحوث 

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1151  

�@7 �Y�٩و�W�� �

  pm ١:٣٤ ، م٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. شبكة املبتعثني السعوديني ، حسني العواجي 

http://www.mobtatheen.com/?p=302  

�@7 �Y�١٠و�W�� �

  pm ١:٣٤، م ٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. متويل التعليمموقع وهج التربية ، عبداهللا العباد ، 

http://abdullah-alabbad.com/old/?page=16  
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�@7 �Y�١١و�W�� �

  .جريدة الشرق االوسط ، نايف الرشيد ، مستقبل التعليم اجلامعي يف السعودية

  pm ١:٣٤، م ٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال 

http://www.aawsat.com/details.asp?article=660899  

�@7 �Y�١٢و�W�� �
  pm ١:٣٤ ، م٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. موقع جامعة نزوى 

   http://www.unizwa.edu.om/index.php?contentid=73 

�@7 �Y�١٣و�W�� �
  pm ١:٣٤، م ٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال. منتدى اجلامعات السعودية 

http://www.ksau.info/Islam/catplay.php?catsmktba=159&page=2  

�@7 �Y�١٤و�W�� �
  pm ١:٣٤، م ٢٠١٢، ١١ فرباير سبتال

  pm ٢:٥٢ ، م٢٠١٢، ١٢األحد فرباير موقع جامعة امللك سعود 

. http://news.ksu.edu.sa  

�@7 �Y�١٥و�W�� �
  pm ٣:٢٢،  م٢٠١٢، ١٢األحد فرباير موقع وزارة التعليم العايل السعودي ، 

http://www.mohe.gov.sa  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
� �� �� �� �
 א�����א����
��א����د��������������

�����������������م�א����� �
�

��א����������������� �

������#�"�א!دא ��א�������وא� �

 )١( رقم ملحق
� �

�
��O5א��P�0د �LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK����� �� �� �� �� ���������������Rא�STU�� �
  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK/    مكان العملKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK/ الوظيفة ���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK/الدرجة العلمية

  

   وبعد... ورمحة اهللا وبركاته عليكم السالم  
تصور مقترح الستثمار ) التأمني التعاوين التعليمي(:  بدراسة علمية بعنوان. األداة املرفقة واملعدة يف صورا األولية تتصل 

ية والتخطيط   الباحث استكماالً للحصول على درجة الدكتوراه يف اإلدارة التربو         دها يع .التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي       
  .من كلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 

 السعودي عن لعايل يف متويل التعليم اأمنيدف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل وضع تصور مستقبلي مقترح الستثمار الت
 لتقدمي ك وذل،  املنتج التأميين هذا التصور إلنشاء صندوق ذاويهدف، ) التأمني التعاوين التعليمي (باسم جديد يينطريق منتج تأم

 ومن خالل نسبة معينة من األجر ، الدعم املايل والتمويل للتعليم العايل مقابل عوائد معينة للصندوق من استثمارات أموال الصندوق
 مقارب ملا هو هذا و، ااز شرعاً) التكافلي( التأمني التعاوين نمطالشهري يتربع ا الطالب الحقا بعد خترجه والتحاقه بسوق العمل ب

  :  الدراسة تتجسد في السؤال الرئيس التاليمشكلة لذامعمول به يف التأمينات االجتماعية وحنوها ، 

�
�א��%V� !�WXY�
�J�O�$%��0�א��$��Fא���0وH�א��
�-�/�دوH�����0�א��A4�Z����א��0Cد\؟א��$��0 �
  :أين اهلدف من الدراسة صممت االستبانة من جزولتحقيق

  . يشتمل على البيانات األولية:   األولاجلزء
 : يشتمل على جوانب التأمني التعاوين التعليمي املقترح يف مخسة حماور هي:   الثايناجلزء

  .   متويل التعليم العايل السعودييف إىل استثمار التأمني احلاجة )١
 .   استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعوديجدوى )٢
 .   التعليم العايل السعوديلاستثمار التأمني يف متوي قواعد )٣
 .  عودي جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السشروط )٤
  .   تنفيذية الستثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعوديمقترحات )٥
 حول عبارات االستبانة وارتباطها     سعادتكم برأي   الستنارة مبكان ا  ية أنَّ الباحث بصدد حتكيم أداة الدراسة فإنه من األمه         حيث     

  .   اخلماسي-likert–مبحاورها متهيداً لتطبيقها وفق أسلوب ليكرت 
  . فإن الباحث يأمل منحه جزءاً من وقتكم الثمني ؛ لإلطالع على األداة            .  خربتكم املهنية ومكانتكم العلمية يف هذا اال       وحبكم

  .  رأيكم فيهاداءإب مشكورين مأجورين بفضلواوأن تت
   .  جهود سعادتكم يف خدمة البحث العلمي ومساندة طالب الدراسات العليامقدراً

ً�����ً�����ً�����ً�������	
��� ���� ��� ً�����
 ��	
��� ���� ��� ً�����
 ��	
��� ���� ��� ً�����
 ��	
��� ���� ��� ً�����
 ............،،،  

                                                               ���� ب� ا��در ���:  ا��� ��� ��ن ا����  ا� ��

                  a@obaikan.com  E-Mail:     ٠٥٠٥٧٠٧٠٧٠ جوال  
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  ): ..................................... . اختياري (�א! �–١

���Wא��A$%�0א�_7–٢ �
 (  ) . بكالوريوس-١

 (  )     . ماجستري-٢

 (  ) . دكتوراه-٣

 )حددها              (......................           أخرى -٤
  

٣� J�U�aא���W� �
 (  ) .  عضو هيئة تدريس-١

 (  )     .    طالب دراسات عليا-٢

 (  ) .   أمر طالب جامعيويل -٣

 (  ) .  يف التأمنيخبري -٤

  

٤–PbE59د� -�א/�א�W� �
 (  ) . نوات س٥ أقل من -١

 (  )     .    سنوات١٠ إىل أقل من ٥ من -٢

 (  ) .  سنة١٥ ن أقل م إىل١٠ من -٣

 (  ) .  سنة فأكثر١٥ -٤
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      . فرص التحاق الطالب بالتعليم العايلزيادة ١

       . وجتهيزات ومعامل وخمترباتنية التعليم العايل من أبيئة بتطور ٢

      . ودعم البحوث املفيدة للمجتمعتشجيع ٣

      .لتكنولوجيا على املراكز البحثية وااإلنفاق ٤

      . التقدم العلمي للجامعاتتعزيز ٥

      . الرسومفوعة برامج دراسية مدتوفري ٦

      . املخرجات البحثية للتعليم العايلحتسني ٧

      . فرص مواصلة الدراسات العليا أمام الطالبتعزيز ٨

      . موارد إضافية لتحقيق جودة التعليم العايلتوفري ٩

      . مصادر متويل التعليم العايلتوفري ١٠

      . فرص الشراكة يف متويل التعليم العايلجيادإ ١١

     . العايل التعليم ؤسسات فرص التمويل املختلط ملإجياد ١٢

     . ايل موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العختصيص ١٣

     . فرص التعليم العايل ملن يرغب فيه توفري ١٤

     . مصادر متويل التعليم العايل تعدد ١٥

      . العبء على ميزانية الدولة جتاه التعليم العايل ختفيف ١٦

     . يف قبول الطالب الراغبني يف التعليم العايل التوسع ١٧

     . ميزانيات البحوث العلمية تدعيم ١٨

       . متويل فرص التعليم العايل التأمينات يفاستثمار ١٩
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     .تعليم العايل استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة ال ١

     .إجياد مصادر متنوعة للتعليم العايل  ٢

      .ضمان التمويل الالزم جلودة التعليم العايل ٣

      .زيادة املوارد املالية املخصصة ألنشطة التعليم العايل ٤

      .ترشيد استخدام التدابري املالية املخصصة للتأمني يف جمال التعليم ٥

     .الية مؤسسات التعليم العايل زيادة فع ٦

      .دعم األفراد الراغبون يف مواصلة التعليم العايل ٧

      .إجياد تصور تأميين إسالمي لدعم مؤسسات التعليم العايل ٨

      .إبراز النظام التكافلي يف متويل مؤسسات التعليم العايل ٩

      .ل التعليم العايلنشر ثقافة الفكر االقتصادي اإلسالمي يف جما ١٠

      .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل ١١

      .تعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل التعليم العايل ١٢

      .تعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل التعليم العايل ١٣

      .يميتعزيز استثمار أرصدة صندوق التأمني التعاوين التعل ١٤

      .توفري فرص استثمارية يف جمال متويل التعليم العايل ١٥

      .تقدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع ١٦

      .دعم األنشطة التعليمية يف جمال التعليم العايل ١٧

      .وصول رأس املال اتمعي إىل التعليم العايل ١٨

      .متويل التعليم العايلتقاسم املخاطر املالية بشأن  ١٩

      .نشر ثقافة فعل اخلري يف اتمع ٢٠



 -٢٠٨- 

�
�cאo��Vא���W%V� א�59א�	
���A4�Zא��0����א��$��0א��0Cد\��FH�א��K� �
�� �-
��%���P
��
PوW�g �א�0�� �א�0

 م

���������5د�%V� א���אل�*��7א��Yא�59*������$��Fא����0وH��5وق�א�-��

��-�  Wא��0��%$��� kl�-���  ��gوא kl��gوא� 

     .وجود معايري للمحاسبة واملراجعة  ١

      .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار ٢

      .املراجعة املستمرة لعمليات التأمني ومنتجاا ٣

      .تطوير أنظمة اجلامعات السعودية ٤

      .الرقابة الفعالة ألنشطة الصندوق ٥

     .رعي آلليات العمل بالصندوق إصدار منوذج ش ٦

     .إجياد نظام حماسيب رقايب للصندوق  ٧

      .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق ٨

      .توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التأمني والتعليم العايل ٩

       .توفري معايري املسائلة واحلوكمة بالصندوق ١٠

     . أولويات القروض من الصندوق حتديد  ١١

      .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق ١٢

     .حتديد أولويات الصرف من الصندوق  ١٣

      .تركيز استثمار الصندوق يف حتسني جودة التعليم العايل ١٤

      .ربط استثمارات التأمني بتحسني برامج التعليم العايل ١٥

      .تشجيع استثمارات الصندوق يف قطاع التعليم اخلاص ١٦

      .تبين أسلوب األداء بالنتائج يف فعاليات الصندوق ١٧

      .تبين أسلوب الالمركزية يف إدارة فعاليات الصندوق ١٨

      .تبين سياسة االستقالل اإلداري يف أنشطة الصندوق ١٩

      .ية للصندوققبول اهلدايا والتربعات املال ٢٠



 -٢٠٩- 

pqא�=א�
�cא��W\�0دC0����א��$��0א��א��A4�Z���FH�א��
�%V� א�W�rوط�=tK� �
�� �-
��
�Pא�0��%��� W�gوP
�� �א�0

 م
����7*�*�
�%V���� א�W����rوط�=���tאل�������$��Fא������0وH����5وق�א�-�����

�� �Wא��0��$7�$% �- kl�� �-� ��gوא kl��gوא� 

     . من راتبه الحقا مقابل الدعم تعهد الطالب خبصم نسبة ١

      .العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من الراتب مقابل الدعم ٢

      .دعم اجلامعات ماليا لصندوق التأمني التعاوين التعليمي ٣

      .دعم األفراد ماليا لصندوق التامني التعاوين التعليمي ٤

      .إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم ٥

      .تشريع قانون ينظم عمل الصندوق ٦

      .إصدار إجراءات الصرف واالستفادة من الصندوق ٧

     .توفري قواعد بيانات ومعلومات بالصندوق  ٨

      .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق ٩

      .تفادي اهلدر يف أموال الصندوق ١٠

      .كافة فروع الصندوقتوحيد املعامالت ب ١١

      .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق ١٢

      .التقييم املستمر آلليات العمل بالصندوق  ١٣

      .حتديد أولويات الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق ١٤

      .اشتراط التفرغ للدراسة من أجل االستفادة من الصندوق ١٥

      .لصندوق يف اإلصالح التعليمي باجلامعاتإتاحة الفرصة ل ١٦

       .تشجيع الصندوق إلنشاء ختصصات أكادميية جديدة ١٧

      .تشجيع التحاق الطالب بالربامج التعليمية املعاصرة ١٨

      .زيادة الدعم للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية ١٩

      .لصندوقإجراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف ا ٢٠
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     .لدعم للطالب من الصندوق تنوع منتجات ا ١

      .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة ٢

      .ختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصندوق ٣

      .ختصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعد لدعم الصندوق ٤

     .فتح باب التربعات واألوقاف لدعم الصندوق  ٥

      .ندوق من مؤسسات اتمع املختلفةتشكيل جملس إدارة للص ٦

      .توفري بيانات عن شركات التأمني التعاوين يف اتمع ٧

      .تعزيز دور الرقابة احلكومية على أنشطة الصندوق ٨

      .إجراء دراسات تطبيقية جبدوى استثمار الصندوق ٩

      .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق ١٠

      .عاة أنشطة الصندوق لسياسة الدولة االقتصاديةمرا ١١

     .إتاحة دعم األفراد لرأس مال الصندوق  ١٢

      .إصدار شهادات استثمارية بضمان أرصدة الصندوق ١٣

       . الصندوقإنشاء ثقافة العوائد القيمية واألخالقية من نشر ١٤

      .دوق اجلهات احلكومية املختلفة لدعم الصنتشجيع ١٥

     . أنشطة الصندوق بأنشطة التكافل االجتماعي ربط ١٦

      . اإلدارة االلكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوقاستخدام ١٧

      . مراكز إشرافية على أنشطة الصندوقإنشاء ١٨

      . من أموال الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة للطالباالستفادة ١٩

٢٠ 
 أنـشطة يتبـع   ) لجميـع  ل التعلـيم (ملسار السريع    قسم ا  إنشاء

 .الصندوق 
    

      . مناسببلغ مبللصندوق حكومي برصيد افتتاحي دعم وجود ٢١



 -٢١١- 

��	
����٢�� �
�*(�)�'&%$�א! ����ن �

  

 א���U�a �������������������א!  م

  .القرى أم ة والتخطيط جبامعالتربوية اإلدارة أستاذ  . هاشم بن بكر حريري.د . أ ١

  . أم القرىة علم النفس التربوي جبامعأستاذ  .يوسف سوامله .د . أ ٢

  . أم القرىة والتخطيط جبامعالتربوية اإلدارة أستاذ  . األصمعي حمروسحممد .د . أ ٣

  . الطائفة والتخطيط جبامعالتربوية ةرا اإلدأستاذ  .بيومي حسن لكما .د . أ ٤

  . الطائفة والتخطيط جبامعالتربوية اإلدارة أستاذ  .لالعزيز باجبي عبد .د . أ ٥

  . الطائفة التطوير جبامعري واستشاأستاذ  .زيد أبوالعزيز  مصطفى عبد .د . أ ٦

  . الطائفة واستشاري التخطيط جبامعأستاذ  .عمر سليمان .د . أ ٧

  . الطائفة جبامعة اجلودمستشار  . حمفوظ كفايفعزيز .د . أ ٨

  . الطائفة التخطيط جبامعاستشاري  .طاهر مرسي شرشر  .د. أ ٩

  . سابقى أم القرة جبامعةبي الترة كليعميد مشارك وأستاذ . حممد صاحل السيف ن صاحل ب .د ١٠

  . أم القرىة والتخطيط جبامعةلتربوي مشارك اإلدارة اأستاذ  .اهللا بن حممد احلميدي  عبد .د ١١

  . أم القرىة جبامعة قسم االدارة التربويورئيس مشارك أستاذ  .يناين حممد بن معيض الوذ .د ١٢

  . أم القرىة مشارك اإلدارة التربويه والتخطيط جبامعأستاذ  . مسعود خضر القرشي .د ١٣

  . أم القرىة مشارك يف قسم املناهج جبامعأستاذ  . موسى بن حممد صاحل احلبيب .د ١٤

  . الطائفة جبامعةرئيس قسم االدارة التربوي مشارك وأستاذ  .ي وليد حممد ابو املعاط .د ١٥

  .الفري أم ة جبامعةاإلسالمي التربية مشارك أستاذ  . حممد جماهد زين الدين .د ١٦

  .رى جبامعه أم القةاإلحصائي وحده االستشارات مدير  .الرب  جادد هشام فتحي حمم .د ١٧

  .لقرى أم اةمع والتخطيط جباة التربوياإلدارةساعد  مأستاذ  . أسعد بن حسن مكاوي .د ١٨

 .ة  الباحة مساعد جبامعأستاذ  . خالد بن ناصر الزغيب .د ١٩
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        استبيان دراسة بعنوان استبيان دراسة بعنوان استبيان دراسة بعنوان استبيان دراسة بعنوان 
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        إعدادإعدادإعدادإعداد
  عبد القادر بن ناصر عبد الرمحن العبيكانعبد القادر بن ناصر عبد الرمحن العبيكانعبد القادر بن ناصر عبد الرمحن العبيكانعبد القادر بن ناصر عبد الرمحن العبيكان

  

        إشــرافإشــرافإشــرافإشــراف
  محزة بن عبد اهللا عقيل/ الدكتور

  
  
  
  

  يط في اإلدارة التربوية والتخطاهدكتور تكميلي لنيل درجة متطلب
  
  

  

   الدراسي العام

   م٢٠١٢/هـ١٤٣٣
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   وبعد...              السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

�Fא����0و�$�א��0��%�$�����: (  علميـة بعنـوان    راسة األداة املرفقة بد   تتصلH��א��E����!�WX�Y�
�J���
�%V�� �
4�Z���/�-�H�א�A\�0دC0����א��$��0א��א��الباحث استكماالً للحصول على درجة الدكتوراه يف اإلدارة ها، يعد 

  . ة والتخطيط من كلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمةالتربوي
 الستثمار التأمني يف متويل التعلـيم       ترح هذه الدراسة بشكل رئيس إىل وضع تصور مستقبلي مق         ودف

ويهدف هذا التصور إىل تأسـيس      ) التأمني التعاوين التعليمي  (العايل السعودي عن طريق منتج تأميين جديد باسم         
 للتعليم العايل مقابل عوائد معينة للصندوق مـن         ويل الدعم املايل والتم   لتقدميا املنتج التأميين وذلك     صندوق ذ 

 خترجـه  بعد   استثمارات أموال الصندوق ومن خالل نسبة معينة من األجر الشهري يتعهد بدفعها الطالب الحقاً             
 به يف التأمينات    معمولاً، وهذا مقارب ملا هو       شرع ازا) التكافلي(والتحاقه بسوق العمل بنمط التأمني التعاوين       

  : االجتماعية وحنوها، لذا حتددت مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل
   التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي؟ر التعليمي كتصور مقترح الستثمااوين دور التأمني التعما   

  :جزأين اهلدف من الدراسة صممت االستبانة من ولتحقيق
  . على البيانات األوليةمليشت:  األولاجلزء
  :  حماور هيسة يف مخقترح على جوانب التأمني التعاوين التعليمي املشتملي:  الثايناجلزء
 .  إىل استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعودياحلاجة )١
 .  عودي استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السجدوى )٢
 . التنظيمية الستثمار حصيلة الصندوق القواعد )٣
 .  جناح استثمار التأمني يف متويل التعليم العايل السعوديشروط )٤
 . دي التأمني يف متويل التعليم العايل السعور ملستقبل استثماإجرائية مقترحات )٥

  الباحث يأمل منحه جزءاً مـن وقـتكم الـثمني          فإن يف هذا اال،     مامكم خربتكم املهنية واهت   وحبكم
حسب اسـتجابتكم  ) √( على األداة، وأن تتفضلوا مشكورين مأجورين بإبداء رأيكم فيها بوضع عالمة      لإلطالع

  . يف املكان املناسب
 بـأن   وأتعهـد ،    جهود سعادتكم يف خدمة البحث العلمي ومساندة طالب الدراسات العليـا           مقدراً

  .  العلميبحثاستجاباتكم لن تستخدم سوى يف جمال هذا ال
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   العبيكاننالرحم القادر بن ناصر عبد عبد: الباحث

                                                             E-Mail: a@obaikan.com 
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���Wא�_�A7א�0�%$–٢ �

 (  ) . دكتوراه -

 (  )     .ماجستري -

 (  ) .بكالوريوس -

 (  )      .                                               دبلوم -

 ........................ (  )): .فضالً أذكرها( ذلك غري -
  

  

٣� J�A%0א;��$א��W� �
 (  ) . تدريسهيئة عضو -١

 (  )     .   طالب دراسات عليا-٢

 (  ) . ويل أمر طالب جامعي-٣

 (  ) . خبري يف التأمني-٤
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 (  ) . سنوات٥ أقل من -١

 (  )       . سنوات١٠ إىل أقل من ٥ من -٢

 (  ) .ة سن١٥ إىل أقل من ١٠ من -٣

 (  ) . فأكثرة سن١٥ -٤
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       .لعايل فرص التحاق الطالب بالتعليم ازيادة ١

       . ومعامل وخمترباتزات العايل من أبنية وجتهيم التعليئة بيتطوير ٢

       . البحثية والتكنولوجيا وإنشاء املزيد منهاملراكز على ااإلنفاق ٣

       . التقدم العلمي للجامعاتتعزيز ٤

       .لرسوم برامج دراسية مدفوعة اتوفري ٥

       . املخرجات البحثية للتعليم العايلحتسني ٦

       . مواصلة الدراسات العليا أمام الطالبفرص تعزيز ٧

       . موارد إضافية لتحقيق جودة التعليم العايلتوفري ٨

       .در متويل إضايف ألنشطة التعليم العايل مصاتوفري ٩

       . فرص التمويل املختلط ملؤسسات التعليم العايلإجياد ١٠

       . موارد مالية جديدة ملؤسسات التعليم العايلإجياد ١١

       . مصادر متويل التعليم العايل بني املؤسسات اتمعيةتنويع ١٢

       . الدولة جتاه التعليم العايل العبء على ميزانيةختفيف ١٣

       . العلميةبحوث ميزانيات التدعيم ١٤

       . املخاطر املالية بشأن متويل التعليم العايلتقاسم ١٥
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       .استخدام أرصدة الصندوق يف أنشطة التعليم العايل ١

       .التعليم العايلضمان التمويل الالزم لتحقيق اجلودة يف  ٢

       .ألنشطة التعليم العايلزيادة املوارد املالية املخصصة  ٣

       .ترشيد إنفاق األموال املخصصة للتأمني يف جمال التعليم العايل ٤

       .التعليم العايلزيادة فعالية مؤسسات  ٥

       .دعم األفراد الراغبني يف مواصلة التعليم العايل ٦

       .التعليم العايلإجياد نظام تأمني إسالمي لدعم مؤسسات  ٧

       .التعليم العايلتفعيل النظام التكافلي يف متويل مؤسسات  ٨

       .نشر ثقافة الفكر االقتصادي االسالمي يف جمال التعليم العايل ٩

       .فتح املزيد من الربامج التعليمية أمام طالب التعليم العايل ١٠

       .التعليم العايلتعزيز الوعي اتمعي جتاه متويل  ١١

       .التعليم العايلتعزيز ثقافة التربع لتدعيم متويل  ١٢

       .توفري فرص استثمارية يف جمال متويل التعليم العايل ١٣

       .تقدمي فرص إضافية لتعليم أفراد اتمع ١٤

       .إدماج رأس املال اتمعي يف أنشطة التعليم العايل ١٥

       .اتمع السعودينشر ثقافة التطوع يف  ١٦
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       .وضع معايري للمحاسبة واملراجعة ١

       .تقييم أرصدة الصندوق باستمرار ٢

       .املراجعة املستمرة لعمليات التأمني ومنتجاا من أجل حتسينها ٣

       .تطوير األنظمة املالية للجامعات السعودية الستيعاب فكرة الصندوق ٤

      عي آلليات العمل بالصندوقإصدار منوذج شر ٥

       .إجياد نظام حماسيب للصندوق ٦

       .املراقبة املستمرة لفعاليات وأنشطة الصندوق املقترح ٧

٨ 
توفري قاعدة بيانات متبادلة بني مؤسسات التأمني والتعليم العايل واجلهات 

  .املهنية األخرى
     

       .صندوقوضع معايري املساءلة واحلوكمة بال ٩

       .حتديد التخصصات األكادميية اليت يساهم فيها الصندوق ١٠

       .حتديد أولويات الصرف من الصندوق ١١

       .ربط استثمارات التأمني بتحسني برامج التعليم العايل ١٢

       .تشجيع استثمارات الصندوق يف قطاع التعليم اخلاص ١٣

       .زية يف إدارة فعاليات وأنشطة الصندوقتبين أسلوب الالمرك ١٤

       .تبين سياسة االستقالل اإلداري يف أنشطة الصندوق ١٥

       .وضع آليات لقبول اهلدايا والتربعات املالية للصندوق ١٦
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       .تعهد الطالب خبصم نسبة حمددة من راتبه عند التحاقه بالعمل ١

      . العدالة يف حتديد نسبة اخلصم من راتبه الوظيفي مقابل الدعم ٢

       .دعم اجلامعات مالياً لصندوق التأمني التعاوين التعليمي ٣

       .دعم األفراد مالياً لصندوق التأمني التعاوين التعليمي ٤

       .إصدار أسهم وسندات للصندوق يف سوق األسهم ٥

       .تشجيع دور املؤسسات اتمعية الداعمة للصندوق ٦

       .بكافة فروع الصندوقتوحيد االجراءات  ٧

       .توجيه كافة االستثمارات لدعم الصندوق ٨

       .حتديد أولويات تسديد الرسوم الدراسية يف فعاليات الصندوق ٩

       .اشتراط التفرغ للدراسة من أجل احلصول على دعم من الصندوق ١٠

       .جلامعاتإتاحة الفرصة للصندوق لتحسني املشاركة اتمعية با ١١

١٢ 
تشجيع الصندوق للجامعات إلنشاء ختصصات أكادميية جديدة حسب حاجة         

  .العمل
     

١٣ 
تشجيع غري القادرين من الطالب بالربامج التعليمية املعاصرة حسب متطلبات 

  .سوق العمل
     

       .زيادة الدعم للطالب امللتحقني بالتخصصات التطبيقية النادرة ١٤

       .جراء مراجعة دورية للكلفة والعائد يف الصندوق لتعظيم فوائده اتمعيةإ ١٥

       .تشجيع العمل بالصندوق من خالل منح االمتيازات للعاملني فيه ١٦
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       .تنويع فرص الدعم للطالب من الصندوق ١

       .فتح فروع للصندوق يف مناطق اململكة ٢

       .وقختصيص جزء من ميزانية اجلامعات لدعم الصند ٣

       .ختصيص جزء من ميزانية املعاشات والتقاعد لدعم الصندوق ٤

       .فتح باب التربعات واألوقاف لدعم الصندوق ٥

       .تشكيل جملس إدارة للصندوق من مؤسسات اتمع املختلفة ٦

       .تعزيز دور الرقابة احلكومية على أنشطة الصندوق ٧

       .بيقية جبدوى استثمار الصندوقإجراء دراسات تط ٨

       .حتديد أولويات استثمار أرصدة الصندوق ٩

       .مراعاة أنشطة الصندوق لسياسة الدولة االقتصادية ١٠

       .تشجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املختلفة لدعم الصندوق ١١

       .ربط أنشط الصندوق بأنشطة التكافل االجتماعي ١٢

       .استخدام اإلدارة اإللكترونية يف تنظيم أنشطة الصندوق ١٣

       . مراكز إشرافية على أنشطة الصندوقإنشاء ١٤

       . من أموال الصندوق يف تقدمي الرعاية الكاملة للطالباالستفادة ١٥

١٦ 
ـ  ) التعليم للجميع ( السريع   رم املسا ـ قس إنشاء  الـصندوق   شطةيتبع أن
  .حاملقتر

     

       . دعم حكومي افتتاحي للصندوق مببلغ مناسباعتماد ١٧
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 67.740 3.372 0 60 1.153 394 1.070 420 275 القرى أم جامعة
 13.394 620 0 36 128 102 177 120 57 اإلسالمية اجلامعة

 سعود بن حممد اإلمام جامعة
 االسالمية

257 489 1.082 604 940 0 0 3.372 88.158 

 66.020 6.997 0 137 2.188 1.173 1.797 902 800 سعود امللك جامعة
 132.094 6.148 76 316 1.972 880 1.864 721 319 العزيز عبد امللك جامعة
 للبترول فهد امللك جامعة

 واملعادن
127 154 291 237 36 40 0 885 10.965 

 60.228 1.052 0 0 251 152 394 171 84 فيصل امللك جامعة
 49.353 2.402 0 0 787 368 888 275 84 خالد امللك جامعة
 52.166 3.175 575 15 806 499 902 247 131 القصيم جامعة
 53.234 1.917 9 35 541 260 707 193 172 طبية جامعة
 42.158 1.726 2 17 447 193 584 312 171 الطائف جامعة

 للعلوم سعود امللك جامعة
 الصحية

51 53 333 138 102 46 0 723 1.618 

 33.862 1.578 22 76 277 546 447 112 98 جازان جامعة
 28.096 1.458 0 15 402 417 532 75 17 حائل جامعة
 19.334 947 0 17 333 281 252 53 11 اجلوف جامعة
 22.040 1.044 1 40 382 216 313 57 35 تبوك جامعة
 18.411 707 0 0 210 157 273 45 22 الباحة جامعة
 16.535 931 0 13 361 232 243 47 35 جنران جامعة

 عبد نورة االمرية جامعة
 للبنات الرمحن

44 94 511 367 230 2 0 1.248 26.990 

 8.386 587 0 11 141 192 187  27 29 الشمالية احلدود جامعة
 19.382 1.246 20 0 456 387 331 40 12 شقراء جامعة
 22.997 1.150 19 2 329 335 371 67 27 اخلرج جامعة
 32.895 1.802 4 0 465 348 681 200 104 الدمام جامعة
 12.195 506 4 0 165 87 207 33 10 امعة جامعة

 8.565 14.437 4.907 2.972 احلكومية اجلامعات إمجايل
13.10

2 
878 732 45.593 898.251 

 

  http://www.mohe.gov.saاملصدر موقع وزارة التعليم العايل السعودي  •
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 א�5
א ��
 א3-1

� �0د\  א�%�ع �kl �0د\  �0د\ א�%�ع �kl �0د\  �0د\ א�%�ع �kl �0د\�

 22.181 195 21.986 97.076 607 96.469 42.556 181 42.375 ذكر

 4.607 117 4.490 30.072 418 29.654 13.795 104 13.691 أنثى
دq��م�

� �� 
 26.788 312 26.476 127.148 1.025 126.123 56.351 285 56.066 مجلة

 30.915 1.211 29.704 316.757 13.629 303.128 114.222 4.378 109.844 ذكر


�4س�q& 53.608 1.114 52.494 432.481 9.967 422.514 113.503 2.497 111.006 أنثى�� 

 84.523 2.325 82.198 749.238 23.596 725.642 227.725 6.875 220.850 مجلة

 1.244 42 1.202 2.693 133 2.560 2.304 121 2.183 ذكر

 دq��م���9$ 861 0 861 2.331 11 2.320 1.513 5 1.508 أنثى

 2.105 42 2.063 5.024 144 4.880 3.817 126 3.691 مجلة

 1.275 122 1.153 11.501 1.431 10.070 5.120 462 4.658 ذكر

�Cf�k 750 18 732 8.091 235 7.856 3.735 85 3.650 أنثى 

 2.025 140 1.885 19.592 1.666 17.926 8.855 547 8.308 مجلة

 227 29 198 1.729 413 1.316 585 87 498 ذكر


אP 122 0 122 648 27 621 299 7 292 أنثى��Oد 

 349 29 320 2.377 440 1.937 884 94 790 مجلة

 0 0 0 86 0 86 0 0 0 ذكر

 ز��� 0 0 0 102 0 102 0 0 0 أنثى

 0 0 0 188 0 188 0 0 0 مجلة

 55.842 1.599 54.243 429.842 16.213 413.629 164.787 5.229 159.558 ذكر

 59.948 1.249 58.699 473.725 10.658 463.067 132.845 2.698 130.147 أنثى
א�{��$�

 א�&�$
 115.790 2.848 112.942 903.567 26.871 876.696 297.632 7.927 289.705 لةمج
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��	
����F٦E� �
�34��א��0����א��$��0א�7�$و*�j9���+�J�e����w(�89א��2<�
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�א��0����א��$��0א�7�$  א�دא
�4ن�وא�U-��ن *�89)���6�7א��5
w 34=~��א��0م�א��q�C א�5�Yون C�5xونא� א�3-1

 108 14 83 853 186 ذكر

 جامعة األمري سلطان األهلية 67 18 97 1.339 266 أنثى
 175 32 180 2.192 452 مجلة

 78 258 503 7.021 819 ذكر

 اجلامعة العربية املفتوحة 53 156 380 6.230 591 أنثى
 131 414 883 13.251 1.410 مجلة

 103 48 0 1.087 346 ذكر

 جامعة األمري حممد بن فهد 18 20 0 988 240 أنثى
 121 68 0 2.075 586 مجلة

 14 20 0 2 2 ذكر

 جامعة عفت األهلية 111 69 32 647 242 أنثى
 125 89 32 649 244 مجلة

 37 7 49 600 191 ذكر

 جامعة اليمامة األهلية 14 5 0 541 119 أنثى
 51 12 49 1.141 310 مجلة

 36 57 0 447 372 ذكر

 جامعة الفيصل 18 2 0 0 0 أنثى
 54 59 0 447 372 مجلة

 14 13 0 0 0 ذكر

 كليات دار احلكمة األهلية 89 137 139 1.112 239 أنثى
 103 150 139 1.112 239 مجلة

 15 20 25 216 88 ذكر

 6 2 0 0 0 أنثى
كلية األمري سلطان للسياحة 

 دارة بأاواإل
 21 22 25 216 88 مجلة

 0 59 107 1.129 373 ذكر

 كلية إدارة األعمال األهلية 0 30 33 635 209 أنثى
 0 89 140 1.764 582 مجلة

 5 14 0 273 134 ذكر

 8 18 28 117 40 أنثى
كلية الدكتور سليمان فقيه 
 للعلوم والتمريض األهلية

 13 32 28 390 174 مجلة
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�א��0����א��$��0א�7�$  א�دא
�4ن�وא�U-��ن *�89)���6�7א��5
w 34=~��א��0م�א��q�C א�5�Yون א�C�5xون א�3-1

 103 86 18 697 172 ذكر

 كلية الرياض لطب األسنان 128 45 29 911 214 أنثى
 231 131 47 1.608 386 مجلة

 18 21 0 832 236 ذكر

 10 20 0 931 304 أنثى
ية للعلوم كلية ابن سيناء األهل
 الطبية

 28 41 0 1.763 540 مجلة

 22 26 0 478 117 ذكر

 كليات القصيم األهلية 8 7 0 140 70 أنثى
 30 33 0 618 187 مجلة

 31 29 30 302 130 ذكر

 17 15 0 172 31 أنثى
كلية األمري فهد بن سلطان 

 األهلية
 48 44 30 474 161 مجلة

 36 36 1 384 192 ذكر

 2 0 0 0 0 أنثى
كلية األمري سلطان للسياحة 

 واإلدارة جبدة
 38 36 1 384 192 مجلة

 0 4 0 0 0 ذكر

 25 23 0 275 12 أنثى
كلية سعد للتمريض والعلوم 

 الصحية
 25 27 0 275 12 مجلة

 5 0 0 0 0 ذكر

 كلية الريادة للعلوم الصحية 16 13 0 305 129 أنثى
 21 13 0 305 129 مجلة

 6 7 0 34 11 ذكر

 19 32 0 204 77 أنثى
كلية حممد املانع األهلية للعلوم 

 الطبية
 25 39 0 238 88 مجلة

 27 37 0 233 172 ذكر

 جامعة دار العلوم األهلية 12 0 0 477 290 أنثى
 39 37 0 710 462 مجلة

 13 13 0 779 754 ذكر

 6 8 0 45 33 أنثى
م كليات بريدة األهلية للعلو

 الطبية التطبيقية
 19 21 0 824 787 مجلة

 143 259 0 690 690 ذكر

 63 89 0 228 228 أنثى
كليات الغد الدولية للعلوم 

 الصحية
 206 348 0 918 918 مجلة
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�א��0����א��$��0א�7�$  א�دא
�4ن�وא�U-��ن )���6�7א��5
w �89*34=~��א��0م�א��q�C א�5�Yون א�C�5xون א�3-1

 12 19 0 24 24 ذكر

 2 9 0 7 7 أنثى
كليات الفيصل للدراسات 

 العليا
 14 28 0 31 31 مجلة

 0 52 0 386 0 ذكر

 كلية الفارايب لطب األسنان 21 49 0 189 90 أنثى

 21 101 0 575 90 مجلة

 14 17 0 144 134 ذكر

 الكليات األهلية العاملية 7 10 0 156 141 أنثى

 21 27 0 300 275 مجلة

 27 27 0 124 124 ذكر

 كلية املعرفة للعلوم والتقنية 10 30 0 106 106 أنثى

 37 57 0 230 230 مجلة

 20 35 66 669 389 ذكر

 كلية الباحة األهلية 2 3 0 22 22 أنثى

 22 38 66 691 411 مجلة

 47 70 0 770 392 ذكر

 28 54 0 955 341 أنثى
كلية البترجي للعلوم الطبية 

 تكنولوجياوال
 75 124 0 1.725 733 مجلة

 22 11 0 38 38 ذكر

 0 0 0 0 0 أنثى
كليات سليمان الراجحي 

 األهلية
 22 11 0 38 38 مجلة

 956 1.259 882 18.212 6.086 ذكر

 اإلمجايل الكلي 760 864 738 16.732 4.041 أنثى

 1.716 2.123 1.620 34.944 10.127 مجلة
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ج���BCא�=א��Aא�5
א ���Eא���F 
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�א�C�5xون  w=~��א��0م�א��q�C א�5�Yون�
א�=����
 א3-1 א�5
א ��

���V0ن C����9���q�
���V0ن א�%�ع א�Eص ���q�C����9

���V0ن א�%�ع א�Eص ���q�C����9
 א�%�ع א�Eص

 39 0 39 931 813 118 183 114 69 ذكر

 102 0 102 807 700 107 316 200 116 أنثى
دبلوم 
 متوسط

 141 0 141 1.738 1.513 225 499 314 185 مجلة

 236 0 236 37.264 7.287 29.977 6.569 1.458 5.111 ذكر

 بكالوريوس 142 0 142 6.685 2.179 4.506 2.099 487 1.612 أنثى

 378 0 378 43.949 9.466 34.483 8.668 1.945 6.723 مجلة

 3 0 3 51 44 7 0 0 0 ذكر

 دبلوم عايل 0 0 0 14 11 3 0 0 0 أنثى

 3 0 3 65 55 10 0 0 0 مجلة

 238 1 237 13.914 2.105 11.809 3.659 178 3.481 ذكر

 ماجستري 58 0 58 6.706 466 6.240 2.283 70 2.213 أنثى

 296 1 295 20.620 2.571 18.049 5.942 248 5.694 مجلة

 52 0 52 3.137 410 2.727 806 18 788 ذكر

 دكتوراه 15 0 15 1.109 48 1.061 504 0 504 أنثى

 67 0 67 4.246 458 3.788 1.310 18 1.292 مجلة

 92 0 92 1.243 1 1.242 361 5 356 ذكر

 الزمالة 10 0 10 350 3 347 108 0 108 أنثى

 102 0 102 1.593 4 1.589 469 5 464 مجلة

 206 3 203 6.153 857 5.296 4.568 343 4.225 ذكر

 أخرى 10 0 10 2.463 63 2.400 1.966 23 1.943 أنثى

 216 3 213 8.616 920 7.696 6.534 366 6.168 مجلة

 866 4 862 62.693 11.517 51.176 16.146 2.116 14.030 ذكر

 337 0 337 18.134 3.470 14.664 7.276 780 6.496 أنثى
اإلمجايل 
 الكلي

 1.203 4 1.199 80.827 14.987 65.840 23.422 2.896 20.526 مجلة

  http://www.mohe.gov.sa املصدر موقع وزارة التعليم العايل السعودي •



 -٢٢٦- 

��	
���'F٨E� �
�א�5
א ��א����� �
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  تربعه تكافلياً الف ريال ، مقابل٢٥٠ا متوسط ـدراسة الطالب يف دراسته العلي تكاليف  )١

و زيادته أ٪ مخسة باملائة من راتبه عند التحاقه بالعمل ، مع امكانية ختفيض الدعم ٥بـ 

و جزء منها نسبة أبتناسب مع نسبة التربع من املرتب ، حيث يقابل كل مخسون الف ريال 

   . واحد باملائة من املرتب وهكذا

و دكتوراه والتحاقه بالعمل أتري متوسط أجرة الطالب الشهرية بعد خترجه بشهادة ماجس )٢

 اخلاص طول حياته املهنية مع متوسط راتبه بعد التقاعد ومبراعاة حاالت الوفاة أواحلكومي 

   .  ريال شهرياًألفمخسة عشر  )١٥,٠٠٠( مببلغ وقدره راتبهواإلصابة وحنوا ذلك ويقدر 

   .  عام٤٠متوسط مدة عمل الطالب بعد خترجه وفترة تقاعده متوسط  )٣

 . توسط مدة الدراسة يف الدراسات العليا اربعة أعوامم )٤

 .تساهم الدولة برصيد افتتاحي للصندوق قدره عشرين مليار ريال  )٥

 .  تساهم الدولة مببلغ سنوي قدره مليار ريال )٦

عشرون باملائة للمسامهني يف الصندوق %) ٢٠( استثمارات الصندوق يصرف منها أرباح )٧

 . ) مؤسسة التقاعد ، اجلامعات االهلية ، شركات التأمنيمؤسسة التأمينات االجتماعية ،(

قد تبلغ مبلغ وقدره ) ٢٠١٦( من يناير عوائد استثمار أرصدة الصندوق السنوية اعتباراً   )٨

  .  ستمائة ومثانية وتسعون مليون وستمائة الف ريال سعودي) ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠(

× %) ١(× يال ر) ٥,٨٠٠(×  موظف) ٨٥٠,٠٠٠( مسامهة التأمينات االجتماعية )٩

مخسمائة وواحد وتسعون ) ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠=(متوقع مبلغ سنوي قدره  )شهر) ١٢(

  .مليون وستمائة الف ريال سعودي

 شهر )١٢(× %) ١(× ريال ) ٧,٣٠٠(× موظف ) ٨٢٠,٠٠٠(( مؤسسة التقاعد  )١٠

سبعمائة ومثانية عشر مليون وثالمثائة ) ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠( =متوقع مبلغ سنوي قدره 

 . لف ريال سعوديوعشرون ا
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٪ عشرة باملائة من امجايل إيراداا من غري امليزانية ١٠مسامهة اجلامعات السعودية بنسبة  )١١

ثالمثائة ) ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠= (م مببلغ سنوي متوقع ٢٠١٨يناير . احلكومية هلا

ال توجد إحصائية دقيقة لإليرادات يف اجلامعات السعودية لكن وجد ان جامعة (  ريال مليون

اربعمائة مليون ) ٤٠٠(م عوائد بأكثر من ٢٠٠٩ا حققت عام ـالعزيز وحده ك عبداملل

رادات اجلامعات سنويا ـ إيإمجايل أنتراض ـة وضع افـى هذه املعلومـاء علـريال ، وبن

   . ) ثالثة مليار ريال٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

 ونصف باملائة اثنان%) ٢,٥(ية بنسبة دمسامهة اجلامعات االهلية يف اململكة العربية السعو )١٢

 . الـثالثون مليون ري) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠= (م ٢٠١٨ من يناير امجايل إيراداا اعتباراً  من 

  ) .   هذا املبلغ بناء على عدد الطالب ومتوسط التكلفة تقريباًافتراضمت ( 

واحد باملائة من %) ١(مسامهة مجيع شركات التامني يف اململكة العربية السعودية بنسبة  )١٣

 افتراضيهذا املبلغ . ( مليون ريال٢٠= م ٢٠٢٠ من يناير ذه الشركات اعتباراًإيرادات ه

  ) . ال توجد معلومات يف هذا الشأن معلنه ، وهوا مبلغ بسيط جداًألنه

واحد باملائة مقابل كل مخسني ألف ريال وحيث أن %) ١(مسامهة الطالب املبتعثني بنسبة  )١٤

 ومخسني ألف ريال فإن نسبة مسامهة مائتني) ٢٥٠,٠٠٠(متوسط تكلفة الدراسة هي 

مخسة باملائة من مرتبام بعد التخرج %) ٥(الطالب من راتبه لصاحل الصندوق ستكون 

× %) ٥(×  ريال راتبه الشهري ١٢,٠٠٠ = واحلصول على وظيفة حبيث يكون سنوياً

   .) ريال٧,٢٠٠( ) = شهر١٢(
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�א�5
א ��א����� �
�/�א�=*(���� )١]��Cא�W� 

�5fF١Eول� �
���qن�و �+�Aא�-�AYوא!���Yل �

�א51ول����q�AVن�א�Xא�A+� ���$gא�-�AYوא!���Yل �
 א!{��$  0=�א���P5 א�50د �ن��������������������א��� م
 ١,٥٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ١٠ اإلدارةسيارات  ١
 ١,٨٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٨ سيارات املوظفني ٢
 ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٠ سيارات نقل صغرية ٣

 ٠٠٠}٠٠٠}٤ �ع���������������������������א�%
�5fF٢Eول� �

/�tو=Uن��&�����א!����وא���q� �
�א51ول����q�AVن�א�Xאg$���&�����א!����وא�U=و�t/�وא;� �Bא!�$ �

 א!{��$  0=�א���P5 א�50د �ن��������������������א��� م
 ١٥٠,٠٠٠ --- جمموعة أدوات مكتبية ١
 ٤٥٠,٠٠٠ --- جمموعة كسآلة تصوير كبرية وفا ٢
 ٧٠٠,٠٠٠ --- -- حاسب آيل وشبكات وبرامج وسنترال ٣
 ٧٠٠,٠٠٠ --- جمموعة أثاث مكتيب  وطاوالت اجتماعات ٤

 ٠٠٠}٠٠٠}٢ �ع������������������������������א�%

�5fF٣Eول� �
3� H���4א�
�J���qن� �

3� H���4א�
�J��$gאXن�א���q�AVא51ول��� �
 א�{��$ �ن��������������������א��� م
 ١,٢٥٠,٠٠٠ تكلفة دراسة اجلدوى ١
 ٢,٢٥٠,٠٠٠ دعاية وإعالن ٢
 ٥٠٠,٠٠٠ سفر وانتقال وضيافة زوار ٣

 ٠٠٠}٠٠٠}٤ �ع�����������������������א�%

�5fF٤Eول� �
�/�א�=*(����]��Cא��$��}�qن���q� �

�/�א�=*(]��Cא��/����}��$gאXن�א���q�AVא51ول��P5��B�&������وא�Xא&��$g���q�B=�4ض�و �
 e{��$�א��&��U 59د�א�U=وع א��&���q��U=�4ل �ن��������������������א��� م
 ٨٠٠٠,٠٠٠ ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ وسائل النقل واالنتقال ١
 ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢ ٢,٠٠٠,٠٠٠ تكاليف االثاث واملفروشات ٢
 ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ مصاريف التأسيس ٣

 ٠٠٠}٠٠٠}٢٠ �ع���������������������א�%


*س�א��ل�W� �
   :يتكون رأمسال الصندوق قيد البحث من التايل

) ١٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠( املال الثابت تقدير افتراضي وفق البيانات اعاله وبإمجايل مبلغ وقدره رأسمت تقدير  •
 . تسعة عشر مليار وتسعمائة ومثانون مليون ريال سعودي
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�5fF٥Eول� �
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 א���q��%�Y=�4ل �ن�������������������������א��� م
 ٨,٠٠٠,٠٠٠ وسائل النقل واالنتقال ١
 ٤,٠٠٠,٠٠٠ تكاليف االثاث واملفروشات ٢
 ٨,٠٠٠,٠٠٠ مصاريف التأسيس ٣
 ١٩,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ استثمارات طويلة االجل ٤

 ١٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ اموع

تسعة عشر مليار ) ١٩,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠( املال االفتراضي مببلغ وقدره متوقع استثمار جزء من راس
ثالثة ونصف باملائة %) ٣,٥(وتسعمائة وستون مليون ريال سعودي مباشر ومتوقع ان حيقق عوائد سنوية بواقع 

  . وهذا العام سيعترب العام االول يف إنشاء الصندوق) م٢٠١٦(اعتباراً من العام 

*س )٢A ��Wא��ل�א��0

 الصندوق من مصاريف متداولة للفرع الرئيسي بالرياض حيتاجهقدير رأس املال العامل تقدير افتراضي مبا مت ت
  : وفرع جدة كالتايل

• ��/�א��}���Aא��ز]��C�W� �
�5fF٦Eول� �

P
���qن��&�����א���FUaא��ز����دא �
P
�א51ول����q�AVن�א�Xאg$���&�����א���FUaא��ز���Fدא �

�U�aא�}�=\ 50دא� א���Bא�=א� \�-Cא��B��4 א�=א��-Cزא/�א���� �%�ع�א�=وא��Bوא!���زא/ ٪٢٠א!

 ٥٠٤,٠٠٠ ٨٤,٠٠٠ ٤٢٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ١ االمني العام

 ٢٨٨,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١ نائب االمني العام

 ٢١٦,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مدير مكتب االمني العام

 ٢١٦,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مدير مايل

 ٢١٦,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مدير اداري

 ٤٣٢,٠٠٠ ٧٢,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣ إدارة املخاطر

 ٢١٦,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مستشار قانوين

 ٢١٦,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ مدير االستثمارات

 ٣٤٥,٦٠٠ ٥٧,٦٠٠ ٢٨٨,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ٣ تقنية املعلومات

 ٢٨٨,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢ التطوير

 ٢٨٨,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢ اجلودة

 ١,١٥٢,٠٠٠ ١٩٢,٠٠٠ ٩٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٠ حماسب

 ٤٦٠,٨٠٠ ٧٦,٨٠٠ ٣٨٤,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٤ شؤون إدارية

 ٢٨٨,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٤ معقب

 ٤٣٢,٠٠٠ ٧٢,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٦ سكرتارية

 ١٢٩,٦٠٠ ٢١,٦٠٠ ١٠٨,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٣ . سائق

 ٠٠٠}٦٨٨}٥ א�%�ع

  . جمموع هذا اجلدول سيتم مضاعفته يف الدراسة املالية باعتبار وجود فرعني للصندوق يف الرياض ويف جدة



 -٢٣٠- 

�5fF٧Eول� �
p	א���
�~e�����&�qن���q� �

p	א���P=f*�����&���$gאXن�א���q�AVא51ول��  

 א��&���q��U=�4ل �ن����������������������������������א��� م
 ٢٥٠,٠٠٠ اجرة املوقع السنوية ١

 ٠٠٠}٢٥٠ �ع��������������������������������������א�%

  . جمموع هذا اجلدول سيتم مضاعفته يف الدراسة املالية باعتبار وجود فرعني للصندوق يف الرياض ويف جدة
�5fF٨Eول� �



��4א��%0���وא�دא�Jن�א���q�4� �
�4

��4א��%0���وא�دא�J%���$gאXن�א���q�AVא51ول��� �

 א��&���q��U=�4ل �ن���������������������������������������א��� م
 ١٥٠,٠٠٠ انترنت ـ  فاكسـ بريد ـهاتف  ١
 ١٥٠,٠٠٠ قرطاسية ومطبوعات وأدوات مكتبية ٢
 ١٥٠,٠٠٠ رسوم واشتراكات ٣
 ٢,٠٠٠,٠٠٠ أخرىمصروفات  ٤
 ١٠٠,٠٠٠ ضيافة وعالقات عامة ٥
 ٢٥٠,٠٠٠ متنوعة ٦
 ٥٠٠,٠٠٠ تأمني طيب ٧
 ٥٠٠,٠٠٠ اجتماعيةتأمينات  ٨
 ٢٦٢,٠٠٠ تأمني سيارات ٩

 ٠٠٠}٠٦٢}٤ �ع�����������������������������א�%

  .  جدةجمموع هذا اجلدول سيتم مضاعفته يف الدراسة املالية باعتبار وجود فرعني للصندوق يف الرياض ويف

�5fF٩Eول� �
A
*س�א��ل�א��0�$��}e�AV�� �

 א!{��$���q=�4ل 59د�א�U=وع א���q��%�Y=�4ل �ن�����������������������א��� م
 ١١,٣٧٦,٠٠٠ ٢ ٥,٦٨٨,٠٠٠ رواتب وأجور ١
 ٨,١٢٤,٠٠٠ ٢ ٤,٠٦٢,٠٠٠ عمومية وإدارية ٢
 ٥٠٠,٠٠٠ ٢ ٢٥٠,٠٠٠ أجرة املوقع ٣

 ٠٠٠}٠٠٠}٢٠ �ع��������������������������������א�%

  . سيتم متويل هذا البند الحقاً من ايرادات الصندوق

�$��}eس*
��א��ل �
�5fF١٠Eول� �


*(�ل�א�J-5وق�$��}e�AV�� �
 א���q��%�Y=�4ل �ن���������������������������������������א��� م
 ١٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس املال الثابت ١
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس املال العامل ٢

 ٠٠٠}٠٠٠}٠٠٠}٢٠ �ع����������������������������������א�%

  



 -٢٣١- 

�5fF١١Eول� �
�/א! �����q��Oن� �

�$gאXن�א���q�AVא51ول����O��� ��/o����א�J����4�-C-5وق�	��5א� �
 	��Cא! ����iא���q�\�-C=�4ل 50ل�א! ���i א��&���q��U=�4ل �ن���������������������א��� م
 ١,٦٠٠,٠٠٠ %٢٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠ النقل واالنتقالوسائل  ١
 ٤٠٠,٠٠٠ %١٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ تكاليف االثاث واملفروشات ٢
 ١,٦٠٠,٠٠٠ %٢٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠ مصاريف التأسيس ٣

 ٠٠٠}٦٠٠}٣ �ع������������������א�%

  . ويف جدةجمموع هذا اجلدول سيتم مضاعفته يف الدراسة املالية باعتبار وجود فرعني للصندوق يف الرياض 

�5fF١٢Eول� �
A��{�א��/�]��C�$��}�qن���q� �

$9=Uع�א�=+��3وא�=U���A��{�א��/�]��C�$��}�q�$gאXن�א���q�AVא51ول��� �
 א!{��$ 59د�א�U=وع א��&���q��U=�4ل א����ن م
 ١١�٣٧٦�٠٠٠ ٢ ٥�٦٨٨�٠٠٠ ا��وا� وا	��ر ١
 ٥٠٠�٠٠٠ ٢ ٢٥٠�٠٠٠ أ��ة ا����� ٢
٣ �� ا�� ٨�١٢٤�٠٠٠ ٢ ٤�٠٦٢�٠٠٠ ��م$! وا#دار�!ا�� �ر
 ٧�٢٠٠�٠٠٠ ٢ ٣�٦٠٠�٠٠٠ تا,+*()آ$� ٤

 ٠٠٠}٢٠٠}٢٧ א�%�ع
   :مستلزمات متغرية

مائتان ومخسون الف ريال سعودي تدفع على مدار        ) ٢٥٠,٠٠٠(دراسة الطالب يف دراسته العليا متوسط مبلغ وقدره          تكاليف   •
 . ستون الف ريال لكل عام) ٦٠,٠٠٠(سبعون الف ريال والعام الثاين وحىت الرابع ) ٧٠,٠٠٠(اربع أعوام العام االول مبلغ 

  . مث كل عام عشرة الف سنوياً. م بعدد عشرة الف طالب٢٠١٦بداية ابتعاث الطالب للدراسات العليا يناير  •

�5fF١٣Eول� �
���AVא51ول�א!4=אدא/�א!�Xא���gא���	�0 �


5q��4א��4א!4=אد�� �ن������������������א��� م ������א�5+�0 א�C� p	��א!4=אد�א� 
 ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ تقريبا% ٣,٥ ١٩,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٦ األجلمبالغ مستثمرة طويلة  ١
 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --- ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٦ دعم حكومي سنوي ٢
من % ١ ٥٩,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٨ دعم مؤسسة التأمينات االجتماعية ٣

 االمجايل
٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ 

من % ١ ٧١,٨٣٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٨ دعم مؤسسة التقاعد ٤
 االمجايل

٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ 

من % ١٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٨ دعم اجلامعات السعودية احلكومية ٥
 االيرادات

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

من % ٢,٥ ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٨ دعم اجلامعات االهلية ٦
 اإليرادات

٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 

من % ٥ ٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٢٠ ممن مرتبا% ٥تربع الطالب  ٧
 مرتبام

٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ 

من % ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٢٠ دعم من مجيع شركات التأمني ٨
 ايراداا

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٥,٠٠٠,٠٠٠ --- --- ٢٠١٨ اهلبات والتربعات واألوقاف ٩
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 �&�����د
א ��א��2<

�5fF١٤Eول� �
�jא�J-5وق���g�4א51ول�אد����59د�א��w�>�2ل�א�=����א!و�dFdא�9אم�א!و�P={0א��E�4�-Cא����U���&��p� �

 --- ١٠,٠٠٠ عدد الطالب
 --- ٧٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 --- ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العام االول
)٢٠١٦( 

 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العام الثاين
)٢٠١٧( 

 ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العام الثالث
)٢٠١٨( 

 ١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ البعدد الط

 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العام الرابع
)٢٠١٩( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العام اخلامس
)٢٠٢٠( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ةالتكلفة الكلي
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العام السادس
)٢٠٢١( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  السابع
)٢٠٢٢( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  الثامن
)٢٠٢٣( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  التاسع
)٢٠٢٤( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
 ١٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عدد الطالب
 ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ تكلفة الطالب
 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة اجلزئية

  العاشر
)٢٠٢٥( 

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ التكلفة الكلية
          

) ١٠,٠٠٠(مبراعاة انه يبدأ بعدد ) م٢٠١٦(عشرة  سنوات االوىل للطالب ابتدأ من عام التكلفة املتغرية  لل •
ومن اية العام الرابع يبدأ خترج الطالب امللتحقني يف العـام           . طالب) ١٠,٠٠٠(طالب ويزيد سنوياً بعدد     

 .طالب مبعدل ثابت ) ١٠,٠٠٠(االول وبعده يتم خترج  دفعة لكل عام 
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� �

	���و5fA&tولF�١٥E� �

�U�&�א����q�Vא/���0}=�א��- �dא!و�/�]��C��A��{�א���jFم٢٠١٥E� �
١�j�٢W�� �

��� א�وd א����ن م�Vא� �V��V�0 א�qא�=א �C�Eא 

 ١٣,٨٢٧,٥٩٩ ١٣,١٦٩,١٤٢ ١٢,٥٤٢,٠٤٠ ١١,٩٤٤,٨٠٠ ١١,٣٧٦,٠٠٠ واألجور الرواتب ١

 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ املوقع أجرة ٢

 ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ العمومية ملصاريفا ٣

 ٧,٢٠٠,٠٠٠ ٧,٢٠٠,٠٠٠ ٧,٢٠٠,٠٠٠ ٧,٢٠٠,٠٠٠ ٧,٢٠٠,٠٠٠ تاالستهالكيا ٤

 ٥٩٩}٦٥١}٢٩ ١٤٢}٩٩٣}٢٨ ٠٤٠}٣٦٦}٢٨ ٨٠٠}٧٦٨}٢٧ ٠٠٠}٢٠٠}٢٧ א!{����/

  
  



 -٢٣٤- 


	���و5fA&tولF�١٦E� �
�pq���U�&�א����q�Vא/���0}=�א��- �dא!و�/�]��C%���A��{�א��� �

٢�j�٢W�� �

-� א��0q�C א��Cد � א����ن م�V�0 א� ��א� P=t�0א� 

 ١٧,٦٤٧,٩١٠ ١٦,٨٠٧,٥٣٣ ١٦,٠٠٧,١٧٤ ١٥,٢٤٤,٩٢٨ ١٤,٥١٨,٩٧٩ واألجور الرواتب ١

 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ املوقع أجرة ٢

 ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ ٨,١٢٤,٠٠٠ العمومية املصاريف ٣

 ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ تاالستهالكيا ٤

 ٩١٠}٢٧١}٣٠ ٥٣٣}٤٣١}٢٩ ١٧٤}٦٣١}٢٨ ٩٢٨}٨٦٨}٢٧ ٩٧٩}١٤٢}٢٧ א!{����/

  
  

 



 -٢٣٥- 


	�و5f��A&tولF�١٧E� �
��jא!و�d -�א/����P={0א!4=אدא/Fم٢٠١٦E� �

�١�j�٢W�� �

��� م�٢٠١٦א�وd א����ن م�Vم�٢٠١٧א� �V��V�0 م�٢٠١٨א�qא�=א �C�Eא 

 ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ )م٢٠١٦(االجل طويلة مستثمرة مبالغ ١

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠١٦(سنوي حكومي دعم ٢

 ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ -- -- )م٢٠٢٠(االجتماعية أميناتالت مؤسسة دعم ٣

 ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ -- -- )م٢٠١٨(التقاعد مؤسسة دعم ٤

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ -- -- )م٢٠١٨(احلكومية اجلامعات دعم ٥

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ -- -- )م٢٠١٨ (االهلية اجلامعات دعم ٦

 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ -- -- -- -- )م٢٠٢٠ (مرتبام من% ٥ الطالب تربع ٧

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ -- -- -- -- )م٢٠٢٠ (التأمني شركات دعم ٨

 ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ -- -- )م٢٠١٨ (واألوقاف والتربعات اهلبات ٩

 ٠٠٠}٥٢٠}٤٥٣}٣ ٠٠٠}٥٢٠}٣٤٣}٣ ٠٠٠}٥٢٠}٣٤٣}٣ ٠٠٠}٦٠٠}٦٩٨}١ ٠٠٠}٦٠٠}٦٩٨}١ א!{����/
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٢�j�٢W�� �
-� א��0q�C א��Cد � �ن�������������������������א��� م�V�0 א� ��א� P=t�0א� 
 ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ )م٢٠١٦(األجل طويلة مستثمرة مبالغ ١
 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠١٦(سنوي حكومي دعم ٢
 ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ ٥٩١,٦٠٠,٠٠٠ )م٢٠٢٠(االجتماعية التأمينات مؤسسة دعم ٣
 ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ ٧١٨,٣٢٠,٠٠٠ )م٢٠٢٠(التقاعد مؤسسة دعم ٤
 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠٢٠(احلكومية اجلامعات دعم ٥
 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠٢٠ (األهلية اجلامعات دعم ٦
 ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠٢١ (ممرتبا من% ٥ الطالب تربع ٧
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠٢٢ (التأمني شركات دعم ٨
 ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ )م٢٠١٨ (واألوقاف والتربعات اهلبات ٩

 ٠٠٠}٥٢٠}٩٠٣}٣ ٠٠٠}٥٢٠}٨١٣}٣ ٠٠٠}٥٢٠}٧٢٣}٣ ٠٠٠}٥٢٠}٦٣٣}٣ ٠٠٠}٥٢٠}٥٤٣}٣ א�{����/
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١�j�٢W�� �
��� م�٢٠١٦א�وd א����ن م�Vم�٢٠١٧א� �V��V�0 م�٢٠١٨א�qא�=א �C�Eא 

 ٣,٤٥٣,٥٢٠,٠٠٠ ٣,٣٤٣,٥٢٠,٠٠٠ ٣,٣٤٣,٥٢٠,٠٠٠ ١,٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ ١,٦٩٨,٦٠٠,٠٠٠ اإليرادات إمجايل ١

 ٢٩,٦٥١,٥٩٩ ٢٨,٩٩٣,١٤٢ ٢٨,٣٦٦,٠٤٠ ٢٧,٧٦٨,٨٠٠ ٢٧,٢٠٠,٠٠٠ املصروفات إمجايل ٢

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ االبتعاث تكاليف ٣

 ٩٢٣,٨٦٨,٤٠١ ٨١٤,٥٢٦,٨٥٨ ١,٤١٥,١٥٣,٩٦٠ ٣٧٠,٨٣١,٢٠٠ ٩٧١,٤٠٠,٠٠٠ املتوفر الرصيد إمجايل

 ١٨٤,٧٧٣,٦٨٠ ١٦٢,٩٠٥,٣٧٢ ٢٨٣,٠٣٠,٧٩٢ --- --- اخل ..والتقاعد التأمينات مؤسسة على موزعة%) ٢٠(

 ٧٣٩,٠٩٤,٧٢١ ٦٥١,٦٢١,٤٨٦ ١,١٣٢,١٢٣,١٦٨ ٣٧٠,٨٣١,٢٠٠ ٩٧١,٤٠٠,٠٠٠ %)٢٠ (نسبة استخراج بعد االمجايل

$��}e�5��=א��א�p%�A�=�0م�وא����\uא��S��4 ٥٧٨}٠٧٠}٨٦٥}٣ ٨٥٤}٩٧٥}١٢٥}٣ ٣٦٨}٣٥٤}٤٧٤}٢ ٢٠٠}٢٣١}٣٤٢}١ ٠٠٠}٤٠٠}٩٧١ 
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٢�j�٢W�� �
-� א��0q�C א��Cد � א����ن م�V�0 א� ��א� P=t�0א� 

 ٣,٧٢٣,٥٢٠,٠٠٠ ٣,٧٢٣,٥٢٠,٠٠٠ ٣,٧٢٣,٥٢٠,٠٠٠ ٣,٦٣٣,٥٢٠,٠٠٠ ٣,٥٤٣,٥٢٠,٠٠٠ االيرادات إجمالي ١

 ٣٠,٢٧١,٩١٠ ٢٩,٤٣١,٥٣٣ ٢٨,٦٣١,١٧٤ ٢٧,٨٦٨,٩٢٨ ٢٧,١٤٢,٩٧٩ المصروفات إجمالي ٢

 ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ االبتعاث تكاليف ٣

 ١,٣٧٣,٢٤٨,٠٩٠ ١,٢٨٤,٠٨٨,٤٦٧ ١,١٩٤,٨٨٨,٨٢٦ ١,١٠٥,٦٥١,٠٧٢ ١,٠١٦,٣٧٧,٠٢١ المتوفر الرصيد إجمالي

 ٢٧٤,٦٤٩,٦١٨ ٢٥٦,٨١٧,٦٩٣ ٢٣٨,٩٧٧,٧٦٥ ٢٢١,١٣٠,٢١٤ ٢٠٣,٢٧٥,٤٠٤ الخ ..والتقاعد التأمينات مؤسسة على موزعة%) ٢٠(

 ١,٠٩٨,٥٩٨,٤٧٢ ١,٠٢٧,٢٧٠,٧٧٤ ٩٥٥,٩١١,٠٦١ ٨٨٤,٥٢٠,٨٥٨ ٨١٣,١٠١,٦١٧ %)٢٠ (نسبة استخراج بعد االجمالي

$��}e�5��=א��p%א��A�=�0م�وא����\uא��S��4 ٣٦٠}٤٧٣}٦٤٤}٨ ٨٨٨}٨٧٤}٥٤٥}٧ ١١٤}٦٠٤}٥١٨}٦ ٠٥٣}٦٩٣}٥٦٢}٥ ١٩٥}١٧٢}٦٧٨}٤ 
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١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
�4�-Cא��Pא��0و 

 ١١٢١٥ ١٠٨٠٠ ١٠٣٨٥ ٩٩٧٠ ٩٥٥٥ ٩١٤٠ ٨٧٢٥ ٨٣١٠ ٧٨٩٥ ٧٤٨٠ ٧٠٦٥ ٦٦٥٠ معيد
١١٦٣

٠ 

١٢٠٤

٥ 
٤١٥ ١٢٤٦٠ 

 ٩٧٨٥ ٩٢٧٥ ٨٧٦٥ حماضر
١٠٢٩

٥ 

١٠٨٠

٥ 

١١٣١

٥ 
١٤٣٧٥ ١٣٨٦٥ ١٣٣٥٥ ١٢٨٤٥ ١٢٣٣٥ ١١٨٢٥ 

١٤٨٨

٥ 

١٥٣٩

٥ 
٥١٠ ١٥٩٠٥ 

 أستاذ مساعد
١٢٧٦

٥ 
١٣٣٣٥ 

١٣٩٠

٥ 

١٤٤٧

٥ 

١٥٠٤

٥ 

١٥٦١

٥ 
١٩٠٣٥ ١٨٤٦٥ ١٧٨٩٥ ١٧٣٢٥ ١٦٧٥٥ ١٦١٨٥ 

١٩٦٠

٥ 

٢٠١٧

٥ 
٥٧٠ ٢٠٧٤٥ 

 أستاذ مشارك
١٦٠٨

٠ 
١٦٧٤٥ 

١٧٤١

٠ 

١٨٠٧

٥ 

١٨٧٤

٠ 

١٩٤٠

٥ 
٢٣٣٩٥ ٢٢٧٣٠ ٢٢٠٦٥ ٢١٤٠٠ ٢٠٧٣٥ ٢٠٠٧٠ 

٢٤٠٦

٠ 

٢٤٧٢

٥ 
٦٦٥ ٢٥٣٩٠ 

 أستاذ
١٨٤٢

٠ 
١٩١٥٥ 

١٩٨٩

٠ 

٢٠٦٢

٥ 

٢١٣٦

٠ 

٢٢٠٩

٥ 
٢٦٥٠٥ ٢٥٧٧٠ ٢٥٠٣٥ ٢٤٣٠٠ ٢٣٥٦٥ ٢٢٨٣٠ 

٢٧٢٤

٠ 

٢٧٩٧

٥ 
٧٣٥ ٢٨٧١٠  
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ذا الصندوق على ويف هذا السياق يقترح الباحث وضع رؤية ورسالة وأهداف وشعار منطوق هل
  :النحو التايل

 �4N=א��������W� �

  . يف متويل التعليم ألجل التنمية  منوذج عاملي للتعاون

���������Wא�= ���   �

   منتجات التامني االسالمي لتمويل التعليم العايل وحتقيق التنمية املستدامة             استثمار

  Mא�57אW � �

   . العايل السعوديمالتعلي مصدر متويل إضايف لدعم داجيا. ١

  . حتقيق االستثمار الناجح ألرصدة الصندوق لضمان منوه واستثماره. ٢

   .  مبا خيدم االهداف املرسومةمياستخدام معايري وشروط التامني االسال. ٣

التعليم الذي هوا  والتكافل بني مجيع شرائح اتمع ومؤسساته للنهوض بؤوليةتعزيز الشعور باملس. ٤
   . يةحمور التنم


  ).تكافل لبناء املستقبل (��Wא�-�2قא�}�0
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